
Cortada a 'ferrovia pelos aviões da FIB
ROMA, 14 (u. P.) .. ANUNCIA-SE QUE AVIõES THUNDERBOtT DA FÔRÇA AÉREA BRASILEIRA CORTARAM AS LINHAS
DA ESTRADA DE .'ERRO EM 6 PONTOSAO NORTE DE PADUA. TAMBÉM JUNTO A UMA PONTE FERROVIÁRIA AO NOR·

TE DE TRENTO, OS BRA�ILEIROS CORTARAM A LINHA EM DOIS LUGARES.

o
Alguma coisa sôbre o novo CÓdigo

RIO, 14 (A. N.) - A Comissão nomeada para elaborar a lei
elreiltÜlral, sómente na próxima 5a fei.ra dará verdadeiramente
lnício à sua penosa tarefa. É possível, contudo, adíamtar desde
já alguma coisa sôbre o ThOVO código. Assim, a13 eleições não se

realtzarão no mesmo dia,
Pr imelrarnerute teremos a manifestação das urnas para 08

cargos de pnesídenre da República, deputados e conselhedros
í'ederais (senadores). Logo em seguída para govennadores, as
sembléias estaduais e mundcipais. A eleição para governadnres,
rua opinião de alguns líderes polltdcos deveria ser realizada no

111Jel8'mO dia da primeira, mas o ponto de vista que reune a pre
terêncía parece, ser aquele que a relegará para mais tarde. Con
sidera-se que se tormaa-ia demasiadamente Itrabalhns.o um pleito
em que o eleitor teria de se pronunoíar sôbre tantos mandatos.
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O Brigadeiro falará breve aos li Cei. PEDRO LOPES
jornais e à Nação VIEIR�

Rio, 14 (Via aérea) -o "O ?e�te momento ". � reporrtell:l Por decreto de ontem, do
Olobc " anuncia que o corres- inuaga se o sr. Eduardo Oomes snr. Interventor Federal no

pendente da "Folha da Ma- vai talar. Respondendo, 10 sr. Estado, foi nomeado para o

n hâ " de Recife nesta capital, V,i,rgilio disse: "Vai. Póde 110- alto cargo de Prefeito Muni
mandou dizer para aquele jor- ticíar que 'Ü brigadeiro falará cipal de Florianópolis, o es

nal que a candidatura do sr. breve aos jornads e à Nação". timado patrício CeI. Pedro
Eduardo Gomes seria por este O sr. Framcísco de Campos, a Lopes Vieira, oficial redor
retirada em tavor do seu com-I propósito da candddatura lança- medo da Fôrça Policial e Di

panheíro, gelle('al Gaspar L1J.-' dia pelo sr. Valadares, declarou, retor-geren te do Banco AgrÍ·
tra, laneada pelo governador+segundo estampa "O Globo", cola. Para que se patenteie
mineiro: I

que nas palavras do anuncia- o acerto na escolha do nome

O mesmo jornal ouviu próce-: do ddscurso do sr. v.allada�'es,! do CeI. Lopes Vieira para
res eduardístas, que des,auto.r/i-I há uma semana, quando disse I aquele elevado posto da
zararn a versão. O sr. ViiI'giliÍiÜ II que Minas sempre fdcou COll11 as I Administração M uni c i pel,
ele Melo Franco rearíe-mou que fôrças armac1:as_ nos momentos

I
basta recordar sua brilhante

O brigadeiro contímma determí- cruciais dia Nação, ele, Campos, administração quando no Co
nado a,manter a sUJa Candi?at.u-I v�u .desde logo retratada a can- mand� da �ossa M�IíciaJ
ra e "e o que ouV'i dele proprlO, dIdatura Durtl'a. onde in troduelu os mars no

Ano XXX I Hcrienopclls - Quinta-feira, 15 de Muço de 1945
- -------------

Aberta uma brecha de 1�5 kms
:\1ANILHA, 14 (U. P.) - Enfrelntando crescente resístên

da, tanques e inf,ajnltaria norte-amerícanos oouparam mais qua-
1110 aldeias em Mínda.nao, avançando de Zamboanga paa-a o in

rerãor. Na própria ilha de Luzon, unidades íanques, apoiadas
pela intensa banragem de a.rtilhanía e .aviação, abriram uma

.hrecha de um km. e meio na poderosa linha "de defesa japonesa,
a leste de Maml lha. Londres, 15 (U. P.) Berlim até as forças soviéticas teriam 'tinua mantendo em absoluta
-

•
mostra-se inquieta diante do de vencer apenas 60 kms. O' reserva os movimentos das

4 Argentina e a solidariedade contlnen tal avanço d�s forças �o ma:rec�al segundo, pantído de Kuestrín If�lt'ças de Zhukov mas, a me-

I Zhukov: Informações tídedíg- par� o noroeste e passando par Idída em. que =, dias passam,
WASHINGTON, 14 (U. P.) - Acredéta-se autorizadamen- nas salientam ,que os n�zlSltas F'�,ellnwalde, Berwald e Zehd� cresce a Impressao de que den

te qt�e ,a Argentiollra já deru os primekos passos pam aceitar o a;um.entaram as p�eca1:lçoes ��- lllC� e pelo qua;1 OiS russos pO-, tro em brev� Stalin fará um

oDerecimento fei,to pelas ,d'emails r�públieas ame,ricall1las dia 1'e- fensIvas em. Berllm, mltenslÍl- den�m trrut'ar de flanqueaI!' novo comulllcado sensacional

fOllução apnovllida na cOllfe.rên�cia de Chapulrtepec, conv,idland,o ;cal1Jdo o ��'el�amel1Jto d�s t:�- Berll�m pel? noIte. O aLto co- :sôb�� o início da ba;talha em

o g.ovêrl1JO de Buetl.'os Ailres a fIrma,r os MOiS elaborados no Me- pas do exercr,to popul1ar b€'lh- mando russo, entmtal1Jto, COill- ,Berhm.
:xico. Segundo fOThte digll1a de crédito, a cha,u,cel,ruria argenrti1na

I
nelllse. D,e ac?r�o com os

. de�- I

L d 2 500tel'il3. consultado um d.os prinoirpa1s paí,ses s'l11-amer�canos, ten- 'pachos germamcos, tud� mdl= ança as .' tons. de suprimentosdo em vi,sta slaber quals sao, co llcrebamenrte, as medldra,s que de-,ca que a batalha podera c?e ROMA 14 (U P) _ Duas mil e ql'1''''11ento,s tOIl1""1'adras de.

h'. d
A

d F g'a1' aos arredores da capItal ,. . • 'u 'a> ''-'

\'e adota,!, para c.onsegm,T o recon emmel1Jto o govel'1l110 e ar..."
.' t d t d ·t I s.·wprime'nto fOl'am Lançadas de.sde o ano pas",ado l)elos a"l'a-.

'bl' d II
.

f'
. naZls a en 1'0 e mUI o pou-· ,. """,. y

re11 pelas demals repu 'lcas rQ ..emts emo.
t . N·

-

r d
.

d I dores aldados, para abllist,ecilll.ellito dos guerrilheiros que ope-co 'empo. ao se po e, aIln a,
,

' . _
, .

Vários regimentos na ofensiva �.f;;b�,;sce;�r�a�ir�d: ��i�����
,Iam atras dias lmhas alemas, 11JO norte, da Hal'la.

. . Exercito da RLlSSIa Bmnca. As Suspensa a incomunicabilidadeLONDRES, 14 (U. P.) -- A DNB aflJrma.C1ue u�l,dirudes nOr1'-
tropaJs de Zhukov' que ocupa-

te-'america11'as atacaram ontem, ao sul de Tner, �1:o.S um� pre-jram Kuerstrin e at-ravessarram RIO, 14 (A. N.) O novü chefie de Políci1a, sr. João Al
pa;ração de a,l'tilha.nila que durou quatro haraJs ..

Va'l"IOS reglme.n- o 0001' têm diante de.si dois ca- belI1t'O, l1Ja el1tl�evista concedida à imprensa, d'eclaTüu que arPós
to,s l,ançrul1all1-Se à OfE'inflivla, numa frenrte. de v1'l1te k�S ..Admlte minhos para a capital germâ- enlbe�1d1Í!me.n.t'Üs que. tev� .cOlm o �.jnisrt�·o dia Justiça, decir�iu sus

a DNB que tropas de choque l1'o.rte-amencanas pene.tIal am nas nica. O primeiro passando pOil' pender a bnOomUlI1l,cab1hdade ate aqUI adotada para Lmz Cal'
defesas ale11l�'s,.m�s afÍlrma que foram liquidadas ao chegarem Seelow, Muncheherg e Herz- lo:s �,res\te,s. Qualquer pessoa �oderá fa_:l'ar com o referido se-

às 1inhlliS pnnCl\pals. Ifeld, que é o mais curto pois nlhoI. desde que o mesmo quel'l'a recebe-lia.
�_ .._ww_����_&���_����� I----------------------�·-----------------------------

Nova ofensiva russa D�struiram, O_uene.ral Dutra 1::�::i::::OU::-VB
LONDRES, 14 (U. P.) - Na Pl'ussia Orieil1Jtal, OH TUSSOS afinai! nao qUIs falar na batalha

�d,nÇlal'�m l}Üva qi,enSi.va de ambos.os l�dos de
�

Zintem. Q:ue,� I Pa,rís, 15 (U. P.) __ A emis- R�o. 14 (�,ia ,a�l'e'�) - Al- Estocolmo, 14 (U. P.) _ A .

lV�I�s. afJlI'ma Cl.llle I. baITaglem {1a art�lhana al:maode,teve �'S so
sora de Berl�m a,r'lU:?,ciou qu� gUI\<::; l�oll1enLo� depols de ser I ASSlociação dos VoluntariorS

vlet1woS. Adnnte 'aJ1nda vom Hammel que, pela se",unda :€z, um: fi:nalmlenrte a aVl!açao alema I
conhe,cldo aqll'l ,Q lanç.amernto suecos e norueo:ueses public'1ll(I,á essa notfoia é o oomel11�arista von H�mme1', d.<a: �gêncla DNB. : consreguiu deSlt'ruir a ponte dê, da candidatÚlra do gerrlje;ral Du-I �Hn apêlll) na i;,"'prensa d,irIgÚlo

g,nupo russo pe:netl"oll� na areoa da estlaça;o fern:',�Vlal'l'a de Zvolen, Lunderdarff, pela qUall as fo!I'-' tra, :l reportageJ? p:'ocurou _

a aos jovens suecos pa'Ta {'ntl'e,-
mais aleg'a que tambem e'Bse assalt,o fOl repelldo. ças do general Hodges aJtra-1 todo o tr?,nse o�vlr a lmpressao rem corno vo1untarins nos cor-

d
vessaram o Reno e eSltabelece- I de s. eXC1Ia. O ütul,rur da Guerra }los destinados a "uma altiva

D�no Grande - criminoso e nuerra ram importante cabeça de Iprin:eirn confessou que estava participação nu baitalha pela!
. 6 ponte na marg,e;m orienJtal do alheJO a tudo QiUllliuto oco,rreu libertacão da NnrueO"a ,. Di7.

LONDRES, 14 (U. P.). - O sr. Eden ('"ec�air:ou nlOrS Comuns
I referido rio. E111 São Paulo, pois não. tem re- mais esse apêlo que<=>a forma�

(1ue lO neler DLnü Grande,. f,Q'l apo�tado e�mo crlI�moso de �uerra. ('�Ptor _

e!ll seu .gahiln'elte, .e, as- 0ão dos corpos de V'oluln�aTlos,
Ac:ese�11Itou que .o Vattcano, Y�I"pollide::do as �nterrpelaçoe,s �a Os L·tberators �lm, nlli� Ip,odema. t:er ouvldo a lo trabalho ,e equipamento são
t·ra-BrerttaJnha em s,etembro Ultl.Il:'O, aJamou nao te,rem fUl,n,�a- l lI'rad�aç�ao. S'oh�clltado a prro- feitos sob os auspicios da Assq-mellltos os �oa;tos d.e que o Vlal�I,c�n!O oferece�'a aSllo a vail'lOIS

em a�a-o ' n�rnClal.· ao n:el1os uma pa'lravra dação e de flUl!eioOual"ilOls 8Jl:tO-
pr�ucipai,s llderes tldos como cnmmoSlos de gu:eril'a. "

,

sobre o movnn,ento que gerou rizados.

PreparandO S·ubmarl·n·os para a fuga' deL����esLi��r�Y�r;')e for:��� �u���o C��!���:urriut::a g!��l�a� 23.719.153.050 de

I Z'lrus voadoras ,escOl1Ita:dos pOT cedo para falar, promet6!ndo, d61ares 56 para
LONDRES, 14 (D. P.) - O comando lllaV'al alemão es'tá �ais de 650. c�ças .

atacaram entr�tanto, dizer �lguma causa a marinha
ada,ptando diversQs de seus matores submar�nl)s, "preprurand?-.mumeros obJetIvo� s'Ituados na depoas ?e rumanh�. P,or es�as . _.

se para a fuga de alguns alto� c�efes nl�zistas", an��nOl!OU a ra-IAlemanha,.. espe'c�alme1!'te as aflrmatlvas, se .1Infe�e clar�- Washmgt()ll� 14 (U. P.)
di,o de Moscou �uma Itra,llISll1lSSaO em llln,gua alema. Acresce11-lpontes e VIas fe�leas. sltuadas meILt� qu.e s. eXCla. deu: erfetl- Roosevelt pediU ao COlngr::,s.,o
tau a mesma emi'ssora. LnS'ta.ndo junto rruos marinhe,irros alemães na .re_taguarda �medl'a,lta das vameute, o seu asselnltnn�nto I

uma verba de 23.719.153.050 de

l.)rul�a
fazel'em

sa1otag.
em a e/s,ses p!<anos e impedirem a fuga da- pOSIç?eS germamcas, na fren- para ,contrapor .a _BUla .ca_:'l1dlda..

- dola:re-s
p.
ara

....

a 1.narinha cturran.-'W,tlerles que são ,s responlsávei.s da guerra.
. t� oc*d'etlJtal,. t.urra a d'll;s OPQSlçOes. ,Çgli��d'as•• te o �n9 fios9al de 1945-194§..

..

,

}--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------���..

Estabelecida nova ponte
Paris, 14 (U. P.) - O Prí- seus tanques, lançaram on

melro E�ércÍtto norte-ameríca- tem um contra-ataque ao les
no continua a alargar sua ca- te de Linz, mas foram repeli
beça de ponte em Remagen. dias com a perda de todos os

Unidades norte-americanas já carros bllndados. Em outro
estão lutando nas ruas de contra-ataque perto de Honin
Kahlemborn. localidade situa- gen, os alemães conseguiram
da a menos de 3 kms. da super penetrar nas linhas aliadas,
rodovia que liga Wiesbaden a mas após violento combate es

Francíort, sôbre o Reno. O co- tas foram restabelecídas.
munícado aliado de hoje con-] .

.

firma oficialmente que ao lado U ....

da, ponte Ludendorff foi esta- p'.l.ensagem a
belrec�da outra, de pontões, que Argen4.-napermite a passagem de tropas .

•
e mesmo de veículos leves. Nes- Washington, 15 (U. P.) - A
sas duas pontes, sempre novos União Pam-Americana enviou,
reforços atravessam o Reno pa- por um mensageiro, uma có
ra expandir o chamado "balão pia autêntica da resolução sô
de Hodges". Unidades de in- bre a Argentína à embaixada
fantaria alemãs, apoiadas 'por daquele país sul-americano.

i.

._

táveis melhoramentos. A pos
se realizar-fie-á hoje, às 15
horas, com solenidade, no

Palacio do Govêrno.

Berlim mostro-se
do avanço

inquieta diante
Zhukovde

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I ft ópera «O Guarauy» na Suécia
Estocolmo, março (Via aé- fez uma conferência sôbre mu

rea) - As entradas para a pri-I sícas brasileiras, sspecíalmen
meira apresentação da ópera te de Carlos Gomes. O Sr. Rag
"O GUARANY", no dia 15 de nar Hyltén-Cavallíus, diretor

Março, na Opera de Estocolmo, artístico da Opera de Estocol
estão todas tomadas. A 5 do I mo,

sallentou o alto espírito de
corrente mês, o Clube Interna- cooperação demonstrado por
cional, em Estocolmo, realizou I todos que coutríbuíram para
uma "Noite Brasílebra ", no !a apresentação da opera "O
Grande Hotel. Compareceram I GUARAN"Y ". Os cantores Ren
a esta festa 306 pessôas repre-I riette G uermant de la Berg e

sentando 24 nações diferentes, I Conny Sõderstrõm, que desern

iI_J-clusive 0: Minístros do I?l:a-II penh�,rão OIS pr-íncí país papeis ISIl. Argentina, Fra:nça, Itál.ia, no dia 15 do corrente, muito

POl't:lg�1 e Iran, O .�'1:Íinistro I contrtbuhram para o brilho �a-!
Brastletro. Dr. Sebastião Sam-I' quela festa, cantando as arras I
paio, o qual muito trabalhou principais da opera. Na mesma

i Anullciua mediante contrato. para a apresentação da ópera, locasião mostrou-se também,

I junto com Rarald André, di- um ínteressamte filme do Bra-

U:I originais, mesmo não publí-
reter da Oper., de Estocolmo, sil de hoje.

I cados, não serão devolvidos. _1 ...
I

A drreção 0'0 se responsabtlíaa Iu�·,:��:;t:��::��:ral, MATE: �:�:::rãO I:!n��t: l::s�f!f::
rltar"os s I ·d I

Londres, (B. N, S.) - Novos
U \I a va-vl as

B b·d d
'

I
detalhes dados ao público so-

e I a t11lIlau ave .bre a recente exposição de
Londres, (B. N. S.) - Um .,

,Ipintura brasileira conternpo-
motor marítimo denominado ranea nesta cidade. Assim é

"Ve?ette", especialmente pro- , que o número total de quadros
duzído e adaptado pela famo- t I vendidos durante a exibição
sa firma inglesa de automoveis na séde da Academia Real foi
"Morris" é 'capaz de funcional' Empre'"Si:J "uto VI·8"a-O· Ita]·aIP Ltda_» de 68. A quantia de 950 libras ITENDE-SE uma Serraria
nas condições de naufrágio U « 11 -

. \I esterlinas reverteu em favor do ti hidráulica, de-
mais dificeis e penosas. O mo- Flori-ano"pol,·s-ltU]·8IP Fundo de Beneficência da vidamente registrada no L N.
tal' em fóco, que está sendo R. A. F. Como se sabe, logo de- do Pinho e um "troly" com

Instalado nos barcos salva- Em ônibus novos e confortaveis. pois da exibição em Londres, a cavalo, e correame novo.
vidas dos navios mercantes da Saídas de Florianópolis - diariamente, exceto às exposição brasileira iniciou Informações nesta redação
Grã-Bretanha, é a prova do quintos-feira. uma aéríe de excursões às uo na rUE:I Deodoro 93 - Estreito
frio e da umidade. Quanto ao Horário der- Partidas: principais cidades da Grã-Bre-
seu funcionamento, este é o Segundos - Terças - Quartas e Saxtcs-Ee i rc às 15 horas. tanha, tendo sido inaugurada
mais perfeito possível, mesmo Aos sábados às 13 horas. no Castle Museum de Norwich,
submerso parcialmente nos ACEITAM SE ENCOMENDAS no dia 28 de dezembro, por Sir
terríveís mares árticos, desde

-L. Thomas Cook, membro do Par-
que a entrada de ar do carbu- Agentes em Florianópolis lamento e Presidente da So-
radar possui um tubo do tipo Fiuza Lima & Irmãos ciedade Anglo-Brasileira. Inau-
periscópio capaz de emergir gurada posteriormente, isto é,
sobre o nivel das aguas. Alem

Rua Conselheiro Mafra, 35 - Fone: 1565
la 9 de fevereiro último, na Ga-

disso o magneto, especíalmen- Telegramas: LUAMA - Caixa Postal 129 [leria Nacional de Edinburgo,
te equipado com um dísposití- Irmandade do Senhor Jesus d.f1ls Passos i Escócia, sob a pr�sidencia do
vo de arranco, é totalmente ti sr. J. de Souza Leao, na ausen-
encerrado numa caixa de Ier-

e "osPI·tal de f1arl·dade I cía do Embaixador do Brasil,
1'0 fundido à prova d'agua. Os \J. a montra de arte moderna bra-
fios de alta tensão são capea- I sileira aí ficará até o próximo

FUNDADO EM 765 Emprego em escritório ou casados. metalicamente, e que os 1 jdia 9 do corrente. As próximas comercial. Moça, idônea. comtorna igualmente ímpermea- I cidades visitadas serão, Glas- prática de d t il . r D" tiveis à agua, ao mesmo tempo E D I T A L [gow (17 de marco), Bath (25 , a,l ogra la. a ': I·
que as velas de

. . - I I
d b '1) B

.

t 1 '(29 d ío)
mas referências. Inforrn ações

igmçao se
'

e a ri , ris o e maio) , nesta Red
- OS'acham totalmente protegidas. \ PROCISSÃO DO SENHOR JESUS DOS PASSOS ! e Manchester (10 de julho).

I açao, a .

iaVárias experiências já foram I 't ", •

Muitas outras cidades desejam, _

v. S

realizadas por meio de jatos I?e ordem. da Mesa AQmlmstr�tIva desta Ilma�dade e ver as telas brasileiras, mas
--

d�agua diretos e de alta pres- HospItal. convido o� senhores Irmaos e senhoras Irmas para diante da exigência dos com- Compra-sesao lançados sobre a caixa que as sol�mdades a,baIxo �numeradas: . . . :pradol'es em ficar de posse dos I
Uma

.

protege o magneto e os fios I DIa 17 - Sabado as 7 horas - MIssa rezada, pela pnmei- quadros adquiridos até agosto I . _

proprIedade, com I con-

de ignição, todos resultando Ira vez, por especial distin9ão para com. esta Irmandade, pelo Ido ano corrente, a única me-I d��oes de. pagarn�nto. de 500 a

ínuteís no sentido de impedir I Exmo. e Revmo. Sr. Arcebispo Metropolitano; I dida a tomar atualmente em
6 ccuzeiros, �elllsals. nos ar

O funcionamento eficaz e Si-I Dia 17 - Sáoado - às 19,30 horas - Trasladação da Ve- I
consideracão 'é promover a. ra�aldes desta Cidade ou no Es

lencíoso do motor. Um outro nerapda Imagem do SENHOR J�SUS DOS PASSOS da sua ;exposição 'da� pinturas e dese-] ;wto. Tra.tar com o sr. �odo.
aspecto muito importante do I Capela para a Catedral Metropolitana: [nhos não adquiridos A parte I ;ed� Habi th, na construção do

"Vedette" consiste no fato de! D�a 18 - Domingo - às 8 horas - Missa rezada no altar i referente à moderna arquíte-
o pase, Sv·3

operar o mesmo sem interferir rronteíro a Venerand� Imagem do senhcr Jesus dos Passos, .tura brasileira, sob ° título "O
no rádio, ?o barco salva-vidas na Ca.��dral Metro�01l�al1la;, . .' ,

_ IBrasil Constrói", continuará a

em que e mstalado. I DIa, 18 - Don-;mgo - as :;'6,30 horas - Procíssão Sol�ne ser exibida no decorrer de todo
.. _- - da Veneranda Imagem do SENHOR JESUS DOS PASSOS, lo ano em curso
. Prefira orna parte de seu: Dia 19 - Segunda - feira - às 8 horas - Missa cele-

.

trôco em "Selos Pró Doente brada no Altar de N. S. das Dores, na Igreja do Menino Deus, MACHADO & QA
Pobre do Hospital de Cartda- em ação de graças por todos os fiéis que concorreram as testí-

•

de". e estará contribuindo para vidades. Agência. e Representaçõe. em Gezoa)

qoe êle tome mais om pouco' Previno aos senhores Irmãos que, domingo - dia 18 _ das
Matriz: FlorianópoU"
Rua Joõo Pinto. n. S

de leite, tenha melhores medi- 9 às 12 horas estal1ei, com o Irmão Tesoureiro, na Sacristia da Caixa Pontal, 37

camentos, mais confôrto no Catedral, para o recebimento das anuidaJdes. Filial; Cresciúma

leito de sofrimento, etc. etc ••• ! Consistório, em Florianópolis, 12 de março de 1945. Ruo Floriano Feixoto, ./n fEdif

(Campaha de Humanidade' Luiz Sanches Bezerra da Trindade Pr6prioJ. Telegrama.: uPRIMUS·
Agente. no. principais municipio.

do Hospltail de Cal'ldade). I Secretário do Estado -

10 ESTADO
I
I Redação e Ofíclnaa à

I rua João Pinto n.? 13
Tel. ] 022 - Cx. postal 139

Diário Vespertino

ASSINATURAS
NII Capital:

.\o@ Cr' 70,00
Semestre Cr' 40,00
Trirnestr� Cr' 20,00
�Yíês Cr' 7,00
:I/ÚHlCro avulso CrI 0,80

No Interior:
Ano Cr' 80,00
Semestre Cr' 45,00

I frilllestre CrI 25,00

Colunas de espuma, produzidas pela exp losêo de
bomba iaponesa, elevern-se para o céu. O por te
aviões norte-americano que era alvejado não soo

freu danos, (Serviço de Informações do Hemisfério)

VENDEM-SE
CASAS; na rua Uruguái. diversas

pequenas, com renda mensal d�
420.00, por 37.000.00 cruzeiro•.
No Estreito. por Cr$ :!5.000.00.
Em Coqueiros, por Cr$ 12.000.00.
Na Avenida Rio Branco, por Cr$

48.000,00.
Uma na rua Campos Neves, num

terreno de 1.524m2; por 40.000;00
cruzeiros.
Tratar com A. L. AlveIJ. na rua

Deodoro 35.

VENDE-SE �;n:it�r��i����
reiros , com casa, pasto. bôa
água e pequena chácara. �ta.
tar a Avenida Mauro Ramos, 50.

lTendn-se o predio n, 35
" f> I da rua Fernan
do Machado, nesta capital.

(e! á dewcupado).
Tratar à rua João Pinto n 51

Procura-se

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

4LVAB@ RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

Sedas, Casemiras e Lãs

CASA S••TA a(O$�
()RLA N.IJO SO i=\ HPBJLLl

Rua Conselheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 --- End. Teleg.: «Scarpelli» __ - Florianópolis

----,

,

IÍ
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ImpressõesI E;ta é a verdade!
� Sapatos de todos os modelos e

I modernos inclusive Sandalias poro

I dos SENHORAS e SENHORITAS,

PRECOS SEM RIVAIS!
Não comp;em seus

«Tamancar'Ô
RU Fi. CONSELHEIRO MAFRA, 41

Itália'da
" ,

musicais

Móveis
Comprar, vender ou alugar

•• oi'

Por John Barbirolli - (Cortesia
da B. B. c.i.
Logo que cheguei a Nápoles para

dirigir várias orquestras italianas
em sessões dedicadas aos soldados

I
das fô,'ças expedicionárias comecei
(JS prr-pruativos para os primeiros

I
concertos. De música sinfônica ha
via só urrra l imiladissima. biblioteca
com muito poucas obras elo reper
tório corrente . Xenhunia das sinf'o-

:.:.c .. •• nias de Tchaikovsk l e a única sin-
Inn ia de Br ahms (a S'!gllnda. que
uma duna auucricana oferecera num

gesto de boa vo n l ad'e ) desaparece
ra logo ii chegaria. E para manter a

cordialidade dJS relações naquela
parte do mundo não se inqueriu
muito a fundo quem seria o enlu
siasta (Ue Brahms que se apropr-iar-a
da parl irura. Tomei a batuta! pela
jn-imeirn vez na terra ue meu pai
no histórico teatro de San Carlos
de Xúpoles onde Nelsun costuanava

I
xentnr-s« cem Emma Hamilton no
cunnnote real. Naturalmente não fOÍ
sem emoção que dirigi a orquestra
n11 cidade onde meu pai e avô ha
viam romado parte nas primeiras
reprcscntaçóes do "Otelo" de Ver
di, sob a direção de Franco Faccio
naquc!a época o primeiro condutor
de Itália. O aculhimento que recebi
dos rnrrsicos italianos foi esplcndido ;
e um incidente repetido tr('s vezes
nas três orquestras que dirigi me
comoveu profundamen te. porque es

tou seguro que teria sido 1110tivo de
grande alegria para meu pai. Pri
meiro cm ;\,'á,poh�s. depois em Bari e
finalment c em Honra ao terminar
mos o ensaio de uma obra. os mú
sicos se levantaram espontaneamen
te grilando: "Bravo maestro, bra
\'0". Também foi emocionante a re

cepção que os músicos italianos fi
zeram a música de Elgar e Delius
IUC eu inclui nDS vinte e cinco qui
os de música que me permitiram
evar comigo pelo ar. Para êles as

'Enigma var iafions " de Elgar re
iresen tarn tanto como uma sinfo
!i[: de Beethoven. Entre os inciden-
es mais divertidos de meu passeio
'C\-,) citar quando o primeiro vio
in o da Orquestra de São Carlos no
eu en tusiasmo depois do primeiro
nsain se levantou gritando: "Maes
;'0 porque não fica você aqui?" E
uanrlo cheguei a Teran to para di-
19lr Wl1 concerto que começava O

e

t torn '1 ,Ib�>rlllrn ?e. Semiran.lidy �� S nazIs as ma 3moiuprcendia as Engima Variaticns
- obra� ambas com uma, parte vital- lideres noruegueses�eDle uuportante de. tímpanos -l I
o (1l1('ontTall�oS uni tinmanlsta po-] Londres, março (Interalla-

De ordem do sr- Tau Guedes da Fonseca, Diretor de Cur_lí),re e esquecido e esse mesmo sem1OO): __ Cir.rnlm\ noruegueses
,-

J
, , _ tuupano. :\Ias um golpe de telefone· . ,.'

.

Isos, torno publICO que se ach", :"berta, ate 15 de março prOXl' os l"f'clal11üu, um "jeep" os trouxe desta capItal anlunmaTam que --------------_iO-l
mo, a matrÍculn para o CURSO DE FRINCIPIANTE, a car-' (>11l carl'eira vertiginosa e turio aca-'John Seime, importante peil'SO-! -------------IIIIIIIPf
go do prof. Cascc:es e para o CURSO ADIANTADO, dirigido I :�(HI bC'm. Em Homa llll:' �l.lIPrC'SSío-: nalidadc da Vida. ;.QHtlica. daliodo prof. Hill. ,. l:�:ll,. C()I.n�) cO'udutol' de opera.· que Norue2:'a faleceu num ('ampo I'- . - (,Ilglllanalllente sou, quando cOilldu-!

-

� ,
_ ..Os lOteressado�, s6clos ou nao, devem procurar a Secreta-, zi meu primeiro concerto no 1'ea- de c:ollwentraçao do R.eilC.h,

on-Iria do Instituto na hora do expedientt:', isto é, das 9 às 12 e

lru. Argentina onele se estreiou o de for

,a encarcerad.o em.
Vlktu

das 15 às i 8 h'Jras. I "Banbeiro de Sevilha". E como são de dia sua ,atuacão nla frente
Os alunos do ano passado precisam de ren-,var sua ins- cllc,,:ntadores estes teatros italianos interna non�egue;a como che-'de opera gran,des e pequ1enos, de " .'

I I
c: ição. sob pena de perdê la.

. Ilfllalq'ller tama'nho. FUas sôbre filas fe de um a'olS maIS desta,cados I

Secretaria do Instittto Biasil Estodos Undos de Flonao Il�e camarotes branco e ouro com grupos de re�istê'ncia. Por ou-
IIÓpolis, aos 16 de Fevereiro de 1945. IllY1rl:O de YeJ.udn vermelho cl'iam tro lado faleceu na cidade de

ALTINO FLORES, (Secretáro Gera'). sempr,> lima atmosf!era muito mais TI dh" .

"

ncolhe:lora r c'111fortável que 'o�!
•

10n .e1111, em consequenc�a
in teriores frios, rigidos e repelentes' de to,rtUl'a.s da G.es1tapo, Arne
de ,mUitos teatros e ci,nemas ll1odcJ'- Tommcl'aas. a (lllC:ln tambón
n?s. 1Ias �:. impr�ssão mais inolYi-1 se Ml'ibuia 'imnortante partici-davel rie todas fOI e continua senclo -

1
-

I' d
.

.

o .grande desejo de boa música qulC,
pa.çal() na ,uta c laJl1 eS�llla can-

alJ se sente e o enorme e,ntusiasmo I tra O,S apI es�ores naZI,sltaS.
I
com ,qa� os çOl1certos são acolhidos. IO pubhc'Ü estava excllllsivamente
formado P�:' membros das fôrças
:lrmad3s. Nao se reservavam ]ugai
res nenhuns, e era verdadeiramente
revelador da discipJi,na de nosso
!lIJYO mesmo nestes dias de demo
cracia crescente e aspecto de C01'O
neis fazendo bieha com soldados e
muito tempo a!ntes de começar o
concerto para ter a certeza de po
der enlrar. Em Nápoles dt>j quatro

! concertos em quatro noites con5(,-
'eutivas !lO grande teatro de São
Carlos cheio a cunha. ;\,'as duas úl-l
timas noites teve que fechar-se o tea-

I·,tI'O meia hona' antes de começar,
porqu.e era materialmente impossí-
Vel acomodar mais uma única 1)e5- VendEl-se.urna portátil marca,
soa. O mesmo su.cedeu em Bari o,n- "CORONA», por Cr '$ 600,00.
de por l11f'ios que deviam ter ,lIgo de EI"e2CI1lZelrO$emSeIOSP/ollarlu�st;i TRATAR com o sr, Heitor
múgic') se conseguiu que o teatro

I
UZINAS CHIMICAS BRASILEIRAS LTDA I Varela à Rua Curitibano•..

acoJ.hp�se um público cincoelllta por
c.POSTAl.14 .JABOTlCABAL .sr_s.PAUlQ

cento mais Dlll1lerOSO do que sua �����������������Il'8Ip(lcidade permitc. F fi )l!l'mla cou-
sa aconteceu em Homa. Só se'nti não
puder estar mais tempo na Itália
para que não ficassem desaponta rios
milhares de homens qUle não pude
ram assistir aos concertos. Nas ci-1.153

,dades tôdlals qUf' visitei os músicos
•••••••-...... italhNlOs flUe formavam as orques-".....11'•• 11 •••••••••••••••••••••••••••••••: II!'

tras me disseram que esta vam pro
fundamente impressionados com a

atitude do público. Os soldados 11JOS

tru vtun seu apreço mâo só pelos seus

entusiásticos apla1nsos e pelas suas

aclamações ao Iim da interpretaçâo
das obras, mas também pelo respei
toso silencio com q.ue as escutavam.
Os scn limentus dus i talian os para
com os hritâaicos sáo curdiais c

sinceros. Estive al i cinco semanas

das mais felizes e inolvidavcis de
minha vida - e fiquei muito con

tente pelo que pude contrjbuir, ain
da que por pouco tC-Jl]iPO, para sa

tisíazer o desejo que têm nossas.
tropas de ouvir boa música. E cosuo l ..----I_-_------

inveterado e incorrigível lonól'inor.--------------
que sono quero terminar estas im-.
pressões expr-im inriu o humilde 01'

gulho que senti quumrlo voltei à mi
nha cidade nativa, H que apresenta
mais cicatrizes de tórlas as grandes
cidades que cu visi í ci na minha
tournéc e que espero !igoJ'a esteja
ír-rma.r-udo seu glorioso mart ir io
na causa de Iiherdadc humana.

dos tipos mais

praia ao alcance
por verdadeiros

sô no

I fi SERVIDORAcalçados sem visi1:ar a

Berrelres»
r a maior organização no

Il�nflro nB.ta capital I

Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

MIL Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica Geral d,e Adulto.
Doenças doa crianças

Laboratório de Análise.
e lin íccs.

Ccnsultérto : rua Felipe Bch
midt, 21 ralto. da Casa Pa
raiso), dos 1030 ci. 12 fi do.

15 à. 18 h•.
Residência: rua ViBC. de Ouro

Preto, 64.
Fone: 769 [manual]

Novo
Tratamento
Para Eczema
Si V. sentir que a sua pele está se

tornando áspera, com tumescêncías es
branquiçadas, si sentir ardôr constante,
coceiras. dôr de eczema, si V. não puder
dormir bem e se sentir nervoso e irri
tado. V. deve procura,' imediatamente
um alívio seguro e eficaz: o novo
e moderno tratamento cientifico com
BELZt.MA. ll�a nova Iorma de pomada,
que penetra rustautnnearnents na peje
para combater as erupções.
BELZE.\JA já tem aliviado alguns ca

sos das mais obstinadas erupções da
eczema em pouco tempo. mesmo quando
o mal .ià era muito antigo. lJELZEMA foi
li plicada e as coceiras cessaram imedia
tamente. licamdo em poucos dias a pele
outra vez nova e limpa,
BELZEMA não é visível quando apli

cada, não mancha a roupa e não requer
ataduras.
Use BELZE:\lA hoje e sentirá alivio.

Continue a usar BELZE),lA ate sua pele
tornar-se macia e limpa.

Dr. Guerreiro da
Fonseca
MÉDICO

Clínica de Adultos e

Crianças.
Doenças da pé/e. Mo/es

tias da coração.
Consultas diárias em Palhaço
Horário -- das 10 às 4,30_
Reaidência: Florian6polis
lameda Adolfo Konder, 8

A

Instituto Brasil ..Estados Unidos
Aulas de Inglês
EDITAL

Aienção 1
Compra e venda seu imo
vel, mas faça-o com van

tagem, por in termédio da
firma A L. ALVES
Rua Deodoro> 35.

rUIMT- ft·JOUft
Aceitam.se encomendas··

BAZAR DE MODAS
(onfeçeei -- A,ta costura·

D .
oo?J
4�

i
'"

Novidades

CASA DE SAúDE E .MATERNIDADE
"SÃO SEBASTIÃO"

Rua Felipe Schmidt, 34'

Sob a direção clinica do

GRATIS! peça este livroDR. DJALMA MOELLMANN

IG T 1
J RA IS. �

I
Quer receber 6time surpreso?
que o fará feliz I e lhe· será

.

.

de valiosa utilidade! Escreva
.

a Soares, à Caixa Postal, 84 �

i
Niterói, .0 Eatado_ do Rio.

Construção moderna e confortável, situada em aprazlvel chácara com

esplêndida vista pa:ra o mar.

DOENCAS DO GADO
E REMÉDIOS

Excelente local para cura de repouso. Agua fria e quente

aPARELHAMENTO l:O:lIl'J,ETO E �lODERNfSSIMO PARA TRATAMEN'l'O

IUÉDICO. ClHúHGICO E GtNEl:OJ,óGICO.

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtas
- Eletricidade médica - Exames endoscópicos.

Lahnl'3t6jlOS para os exames de elucidação de dlagnó�tIcos.

Apartamentos de luxo com banheiro Cr$ 50,00 diário

Apartamento.s de la classe Cr$ 30,00 "

Quartos de 2a classe Cr$ 20,00 "

QuartJs com duas camas Cr$ 15,00 p/pessoa

SECÇAO DE lIA'rERNIDADE
Partos com permanência de 10 dias em Apartamento de

la classe, inclusive sala de operações, com parteira da
Casa de Saúde Cr$ 400,00.

DEPARTAH'."'Oe OE DIVULGAIÃO

� ... '"
MAQUINA DE ESCREVER

FARMACIA ESPERANÇA
'0 Farmaehtlco NILO LA \18o DOENTI� PóDE TER �fÍ;lDICO PAR1'ICULAR

FLORIANÓPOLIS
São Sebastião --·0-- Telefone:

Ro". • ama.ahA _.. II ......fQr1C.
.".... ••elGJUbt • NtrIlll.Celr" - Rom"paU.. - PwhmI."...

&rUa- te horr.üa.Largo

-

'-�4:A/:/ ·.0.A/if'.%,!t.A-�t
riarílll Fabricante e distribuidores das afamadas con-

/

I�
1111 fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran-

de sortimento de casemiras, riscado8, brins
bons e baratos, algodões, mOl'ins e aviamentos

1 . para alfai':1tes, que recebe diretamente das
melhores' fá bricas: A Caso "A CAPITAL" chamo. Q atençdo dos Snra. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

visita o.ntes de efetuarem suas compraI. MATRIZ em Florian6poli., - FILIAIS em Blumenau e Lajes •

......-- -- , � �
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LIRA TENIS CLUBE --- Sexta-feira, dia 16, ás 19,30 horas,
a mocidade.

SEGUROS DE:

exibição de fi'lmes. Sessão para
--�-��----.-------------------..-

O santo do dia

VrDA SOCIAL· I
I S. Clemente Maria Hofbauer,

Confessor
----------- i Nasceu aos 26 de dezembro de

Representações Transportes Maritirnos; Ferra.
: 1751 e morreu aos 15 de março

I
Consignações •• Conta Própria VIanos. Rodoviários, Aéreos,ANIVER8A (tiO", I Viuva Antonio Perrone, onde de' i de 1820. Eis duas hias datas. Mas R'la Pedro Ferreira. 5 Cascos, Fôqo, Acidentes do

D H' d 5"1 . f t laempenhou por longos anos o hcn- i quanto. sacrifícios. quantos atos 2' Pavimento Trabalho. AcidenteI! Peesocda,es. ennque a I ve on es rado cargo de lIapateiro. de virtude, quantas orações, quan CAIXA POSTAL, 117 Responsabilidade Civil e Vida.

I
Deflúe, hoje, a aniversário nata.' O extinto deixa viuva e filhos, a to esforço pelo progresso humano

I
líoio do sr , des Henrique da Silva I quem apresent:.mos as nossa co.n-

encerram estas duas datas! Ole· Endereço Telegráfico « B O S C O »Fontes. do Tribunal de Apelação dolenciail. mente, filho da Morávia, conhedo Estada, Diretor da Facu Idade *
cio desde a mais tenra idade a =-- .IIII 1Iiide Direito e Presidente do Lnat í

tu- Fo leceu ante ontem, ne.ta eapi· pobreao , conhecia, também. os
to Hi�tol'Íco e Geogrofico, em S.

tal. a exma. s co . Idéa Vieira, f urr- I ideais de uma vida cristã. Com
Catanna.

. cionária faderaI e consagroda pia- I 18 anos de idade conseguiu urna
Dado â seus altos conhecírnen

nista A extinta faúa parte do Or- I coiocação como padeiro num con

t�s cient�fi;:o�. ;!:orn:ento no. q,ue qU9stra Sinfonica de F'Lor-íonop o- vento premonlltratense ondde �e�ediZ respelt� a vlenCla do �1reIt°!is. O enterramento de seu codo- ocasião de cu eso.r 4 anos da gAna.
e. bem aSS1m, a. seu car?'te. rmpo

-

ver foi reulizado, ontem, corri gran- I sia. Depois foi duas vezas para Ro
luto, o aniverllarlante, alem de pes de acomtlanhamento. I ma, alcançando, na segunda v.aí-
saa ia larga projeção nos etrculcs -

--------

ta à Cidade Eterna, a cdmíssãc à
literários. dedruta de um número No bar e 110 lar Congregação dos Redentolistas.
apreciavel de relações e amizades, R � () T Ordenado sacerdote foi mandado
rec_ebendo, por certo,_os mais ines·

não deve faltar pare. os poises nôrdtccs. � Núncio
qUIvoca8 dernonstroçêes de apr.aço do Papa l'eteve.o em Varsovia, on-
e lIimpatia por êsse grato motlva.

O PRECEITO DO DIA de, por mais de 20 anos, se em'�
penhau nos ministérios apolltóli-

Na mucosidnde do nariz e da
cos com sucesso extraordinário. A.

garganta ou nas feridas localizodas lém dos trabalho. na cura das aI
nos lábios e na língua podem ser

mas, fundou escolas e orfcmcrtos.
encontrados micróbios da gripe, Em 1808, os redentoristas foram
rubercu lcae, sífilis etc. Cornpre- expulsos de Varsóvia. Clemente
ande-se, assim, quão perigoso é o dirigiu-se para Viena d'Aulltria.
beijo, principalmente para os in- Aqui redobrou de atividade e de
dívíduos pouco resistentea às in- zêlo. Teve enorme influência sabre
facções. como as crianças. a vida católica como também 88
El1ite que beijem seu filho, para bre o movimento literário. O que

livrd- lo de numerosas doenças. mais admiração merece é sua Inc
algumas das quo is bem graves. batável confiança em Deus. Pois,
SNES.

os inimigos da Igreja se opunham
em tôda a parte' Mas, quando Há mais um clube em Lon- dicura voluntária para tratarOS MISTÉRIOS DA VIDA aos 15 de março de 1820, Olemt;.n dres: um clube nascido da IdOS pobres pés maguados pe-é um desafio à sua imag inação 'te morreu, ludteaSdaoPrarceoc::aJ��e :ltjl guerra, como tantos outros, lIas longas c.aminhada.s. Ter-

A par tir de s ába do no Ritz IUln grande
b t 1

' u.

tórias. mas diferentes de todos os

ou-1minada
a 11 z, o a rngo pas-

--------- tros. É um clube muito exclu- sou a clube e VOltou a esr abri-

I
'-.--

[sívísta, de que só podem fazer go no tempo das bombas voa-

Orgau·lsmo de parte os que tenham chegado Id9ras. E.ainda hoje a procís-

I ao que se chama em Londres, sao contínua chegando todas

"Investl·gaça-O ofic.ialmen.te, de "mínimo írre- as noites. É provoavel que nemA proprietária do "Salão do
. _ IBrasil" comunica à sua d is-

I dutível", ISto e, os que nao te- mesmo a paz dissolva o clube
tinta freguesia que mudou' Londres, (N.IB) - Segundo inham casa, nem m�i?s de vi- '?OS qu� chegaram ao �l,Ü!&Ím.0• aquele seu estabelecimento despacho de Eíndhovem, fOI es-. da de qualquer especle. Quem IllTedutIvel. Por estes ja naoSra. Ada Filomeno fontes para a Rua Visconde de OU1'O I tabelecido nesta cidade .:um,são êles? São os velhos mendi-Iserá possível fazer grandec oot1, d Preto n. 2, onde, contando -

d t ,Decorre; hoje. o nota icic a
d ! :>Cl1t.1'O ele informaçoes es Ina-, bO'OS, os trapeiros, os chamados .sa, a na-o ser continuar a dar ..F com a mesma já conheci a 1-exma. src , Ada Filoneno

onteS'1 competencia de seu pessoal, . do a ohl er os nomes dos ope-, vagabundos, q ue todas as ,lhes o que não lhes deu amui digna espôsa do humanitário
espera continuar merecendo I.l';i.rios holandeses levados pa- grandes cidades conhecem. '. g'uerra: um teto, comida, rou-

.

• conceituado clínico, dr. Paulo
Fonte!l. I a preferência de sempre.

'Ira os lrab<J.lhos forçaidos na São os coitados que defringo- 'pa e liberdade. Esperamos 30
* -------------- Alemanha, assim como omras laram de planos diferentes que um dia se possa evitar no

Dr. Vasco Henrique d'Avila CASA MISCELANEA dist i ! info.rmaçõe,s que possam inte- para a vala comum da miséria. !mundo o preenchimento da
buidcra dos Rádios H. C. A. I ressaI' a,os seus paren1:,es e ami-,Em te�,�o de paz, viviam - condução do sócio de Clube
Victor. Vá:vulas e Di{lcos. !g?.:' qlll� se encontram nas re"lcomo VIVIam os colegas de to- Hungerford. (U. J. B.� .Rua Cüme:heiro Maf a, ID' I glOes llbertadas. Idas as terras - de es�oJas, ,-

restos, pequenos expedIentes, OS MISTERlOS DA VIDA

\.".AR·T DIA IjOU pela simples t:imosia. da é um desafio à sua imaginaçã,).
natureza em mante-Ios VIVOS. A partir de sábado no Ritz.

IHá um certo panache nesses
- ........H!""O'!"'J"!"'i�-----5�a--':"fe-:"ir....a�----::H::O=:-;J�E�-lmiseráveis que defendem até
-�::'::;':'::=------_;;";;;''_''''�---......--�---- . o último extremo a liberdade

p!:.'" O', �""1
'de correr as ruas e viver a seu

e;. � " modo. Tudo, menos ásilo! E a

alternativa para o asilo era a

filme rua. Mas veiu a blitz e com ela
a grande oportunidade: os

abrigos. Significavam uma ca

ma, uma bebida quente, um

auge de luxo e sUl':!_tuosidade
no mundo dos mendigos. Que
podiam eles querer mais? Que
viessem as bombas! Mas haVIa
outros que procuravam os

abrigos e esses outros repre ..

sentavam a parte sã e vigorosa
da comunidade., por cujos L::'.
terêsses era preciso zelar. 0.-.;
párias que roçavam sem que
rer uma sociedade a que não
pertenciam naturalmente in

fringiam os padrões de higie
ne dos abrigos. Tinham que
continuar isolados... Mas co- .i_a_p_O_D_e_S_E\_s_. _

mo? E é essa a origem do Clu
be Hungerford, o clube exelu·
sivista do qual só podem ser

sócios os que tenham ati�}gid() I

o "mínimo irredutivel". As au

toridades instalaram no sub ..

terrâneo de uma das e3Lações
do "hunderground" um abrig?
especial para eles, com �antl�
na ambulante, mesa de bIlhar,
uma enfermeira e até uma pe-

Dr. Ivens de Araujo
Transcorre, hoje. o aniversário

natalício da dr. Ivens de Ara.ujo,
nosllo conterrdneo, atualmente re

aídrridc na Capital Federal.
•

Des. Heradito (. Ribeiro
Auinala o eíeméride que hoje

transcorre a natalícia do sr. des ,

Heraclito Carneiro Ribeiro, residen
te no Rio de Janeiro.

•

Srita. Sônia Daux Doabaid
Completa, hoje, mais um ani

verlário natalício Q gentilissima e

prendada srita. Sônia Daux Boo
baid, filha do distinto casal Jacó
-d, Soraia Daux Boabaid A aniver

sarionte, (Jtaç.a. à seu boníssimo

coração se verá cercatia. no dia
de hoje: pelo carinho de suas ínú
meras amiguinhas e parentes. dOI.
quais receberá 011 mais efusivas

congratulações.

A efeméride que hoje transcorre

alllinala e transcurilo do natalíéio
do sr. dr. Vasco Henrique d'Avila.
Qdvogado.

...

Sra. Elzi Ligocki Silveira
Assinalo a efeméride que hoje

transcorre o aniversarlo natalício
do exma. sra. Elzi Ligocki Silveira.
víuva de nOllso saudoso conterrâneo
Oswaldo Silveira e gerente da con

ceituada Livraria Ligocki.
•

Fazem &n08 aoJer
a exma. Iro. Stalla d'Amarol

Moritz:
o sr Thoma. Gonzaga;
o sr: João Ramalha Xavier j

O sr. Raul Moreira;
Q exma. sra, Zélia Leal Me·

deiros Moritz;
Q srita. Parasquevi Ko :tias, fi.

lho do sr. Estefano Kotzioe;
Q sr. Plino Jorge;

Ia graciosa menina M:lxima Mar·
tinelli.

•

IVlslta�:
E.teve em noslla redação o sr.

10ão Morih, que apre!!entau, em

•eu nome e no d<l família Amara!,

o.gradecimento9 pela noticia dama

por este jornal por ocasião. �o
fcllecimento do sr. consul Antonlo
d'Amaral.

•

R. H. BOSCO LTDA.

VlaJantel"
Regressou o S. Josit, onde de·

.empanha o cargo de Promotor

Público, o sr, dr. Geraldo de Frei·

tal, acompanhado de sua exma.

familia..

ITAJAi - S· CATARINA
COMISSÁRIOS DE A.VARIAS

•

Jornalista Antõnlo Dessa
Acha-se nell!ta cidade. a serviço

do jornal de .ua propriedade «O
Alb&l'lt que se edito em Laguna,

.

o nOBII� confrade Jornalista Anta·

nlo Bessa. tendo dado nos o pra'
.er de lIua amavel vesita,
Fazemos votos de feliz 8etada

entre n6s.

Falecimentos:
Faleceu ontem, no Hospital d�

Caridade, onde se encontralla em

tratamento o sr. ELpidio G. da

J.a�ZI antiqo empr.g�dQ da fhmQ

JACOB BOABAID AlTINO FLORES

participam a seus pe
ren tes e pessôas de suas

relações o con tra to de

casamento de seu filho
ElvIO com a srita . Sonia

Daux Boabaid.

e

SORAIA DAUX aOABAID
e

ZllDA CALADO flORES
participam a seus pe
rentes e pessôas de suas

relações o contrato de
casamento de sua filha
SONIA com o sr. Enio

Calado Flores

I ENIO e SOHI�-I

I
1-:-.__no_ivo_s__I

Fpolis, 10-3 45 Fpolis., 10·3-45

�------,------------------------------------------��==

CLUBE DE MENDIGOS

AVISO

ZES DO

CINE
Fal�c.mento ele um

liberto, por ocasilo
dOI :ombates
Sidnoy, (NIB) :-- Segundo

despaJCllO de Melbourne, as au

torid,a,des do exél'cilto nort.e
bl1lericano, ao dilstnibu1r,em a

lista dos holandeses libertados
do C3Jll1pO de conce'llt,l1ação de
São Tomás, em Ma.nilha, acres
celnltaJ'am à informação de que
o marinheiro hola/nrlês Adria
nus van Hof, havia sido morto
pelo fogo de artilharia nipôni
ca, quando se pr.ocess:a,va a 1'ie

dação da re.felrida lista. Os in
ternados que ora se encont.;r·am

libertados, nu,,:t.ifestam grande
c.ont,entame1uto, el"1.1bol'a se en ..

contrem profundamente dHhi ..
:itados, em virtude de ]on�o
cativeiro sofrido em mãos dos

A's 7 112 horas:

Programa Excepcional, em virt'u:ie de ter·se estraviado o

program:Hio para hoje .0 Segredo das Azas.):
Roy Rogers em:

Sede de ouro
Willi&m B:y.d em:

Cidade sem Justiça
o

o grande documentaria:

mundo em chamas
NO PROGr�AMA

CACHOEIRA DE ITAPEMERIM INac. Coop.)
A VOZ DO MUNDO (Jornal)

Preço: Cr$ 2.40 (selo a cargo do publico). Imp. 14 anos

CINE «(I
A's 7 1/2 horas

Um filme misterioso:

Sepultura vazia
com Lloyd Nolan

Misterioso! Horripilante!
NO PROGRAMA

DEIP JORNAL 4x18 (Nac. Coop.)
AZES DA ACROBACIA (Short)

Preço: Cr$ 2,40 )Imposto a CRrgo do publico), Imp. 14 anos
• • •

Domina0, simultâneamente no Odeon e Imperial
George S�nders, Brenda Marshall e Philip Dom em:

Paris nas trevas

rUXIR Df NObU[l�
FARMACIA ESPERANÇA

A SUA FARMACIA
I•• Ceu.llaelro Mafr., •• 5 - FONE l ....�

lalr" ••••mIdI.
"1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Indicador �Iédico
DR. ARAUJO
AMsistente do Prof. Sanson, do Rio de ,Janeiro

ESPECIALISTA
Doe-nças e oper ções cos OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Cirurgia moderna da GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORINO (lábio e céu
da bôca fendidos de nascença)

fagoscoj.>la, traqueoscopja, broncoscopia para retirada de corpos -strannos, NC.

CONSULTAS: das 10 às 13 e (Ias 15 às 18 horas
}tua Vit.or ltIeit'cles, 24 _ Fone: 1.447

_---_._-----_._-------

OH. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
UOt �"rvl(08 de Clínica Infzmtil da Assistl?nda ,';hmidpai .. H .."pll..t;'

de Caridade

CLlNICA MWICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CONIHJJ,TólUO: Rua Nunes Machado. 7 (F.dlflclo S. Prunctsooj , 101." t.4"·t

Consultou das 2 às 6 horas
HESlDF.NCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fune 78;'

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de Slfilii8 do Centro de Saúde

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇOES URO·GENJTAIS DE
AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmidt, 46
RES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648

DR. SAVAS LACERD,A
Cltnica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 horas. Fone 1259
RESIDF:NCIA - Conselheiro Mafra, 77.

DR. GEBHARD UROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
IBlRAMA (HAMóNIA) - Santa Catarina

DR. SETTE GUSMÃO
CHEl''E DOS SERVIÇOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE E LlO

HOSPITAL "NER�U RAMOS".
Curso de aperfeiçoamento no Hospital São Luiz Gonzaga, de S1Io Paulo - F'x-esta
glârlo do Instituto "Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex-médico interno do

Sanatório de Santos, em Campos do Jordão.
CLfNICA GERA J, - DIAGNóSTICO PRE('OCE 1l; TRATA�IENTO ESPECIALIZADO

DAS DOENÇAS DO APARIl:LHO RESPIRATóRIO.
OPERACÃO DE JACOBOEUS

CONSULTAS: Diàriamente, das 3 às 6 horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor Meírelea, 18.
RESID11lNCIA: Rua Esteves Júnior, 135 - 'I'el, 742.

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

curso 4Ile Aperfelcoamento e Longa PrAtica no Rto de JaneJro
&IOl'UIIJLT411 - PeJa manhA: cUartam_te d.u lO,30à.l2 h•• à tarde excepto 001

.ba4_. a.. 11.10" 18 bar.. - CON8lJL'I'ORlO: B_ 0I0a0 1'tAl<l ... 7, IIOtlra40 -

.....: 1.4111 - a...t�Ilc1a: S.. Pres14eate eo.tlabo, ,s.

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA Gi:RAL - ALTA CIRURGIA - MOLÉSTIAS. DE SENHORA!! - l'ARTUb

Formado pela Faculdade de Medicina ,da.Universiaa?e de SAo Paulo, onde foI
.l88isten'te por vários anos do Serv íçc C1n:rglco do Prof. Alíp ío Correja Neto.

Cirurgia do estômago e vias bMiares. inte�tu:os r'elga'!o e gJ'C'sso,. tiróide. r íns,
próstata bex�a útero ovár-ios e trompas. Var ícoceíe, hídr-ocere, varizes e bérrua,

, "

CONSULTAS:
Ola 2... Ii noras, à Rua F'elípe Schm.ídt, 21 (altos da Casa Paratso) . Te!. 1.598.

RESIDll:NCIA: Roo }<Jsteves Júnior. 179; 'l'el. 114764

DR. MARIO WEN O ..iAUSEN
(Diplomado pela Faculdade Nac. de Mea1clna da UntTel's!dade do Srasli;

.·lnterno do 8erT1oo de Cl.!nlca Médica do Profesli'or O8Yaldo Ol!Telra.. médico {Ir

Departamento de 8al1de

UJ,d.NlllA JUIlDICA - llo168Uaa intei'llal! de aduJtoe e cr1ançaa. OONSULTORIO

• UtllVIUliCJA: HlIa Fellpe Scbm1dt n. 38 - TeL 8U. CONSULTAS _. Dai! UI ... III,

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da

Universidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na
ional de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi

córdia, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assisten
te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.

CLÍNICA MÉDICA - DOENCAS NERVOSAS
_ Consultório: Edifício Amélia Neto

- Rua Felipe Schmidt. Consultas: Das 15 ás 18 J:l0r�s -:
esidência: Rua Álvaro de Carvalho nO 18 - Flonanopolls.

DR. REMIGIO
CLtNlCA DDICA

"'Dr. LAURO DAURA
Iilspec1a!Jat8 em Doen� de 8enbo

r.... - Vias UrLnárlas.
Curso de especialização {le Gineco

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da Fa·
c.uldade de Medicina de SAo Paulo.
Tratamento especializado, médico e

cirúrgico, das afecções do aparêlho
genitai temLnino (Utero, ovArio&,
trompas, etc.).
Cura r8dlcs1 dali Intlamaçóea doa

a.nexos (OváriOS, trompas), sem ope·
ração). Tr;ltamento de todos os dia
tllrblos da meDstr'llaçl.o e da eeterUI·
dade.

Tratamento moderno da bleJlorra
trla a"uda e crOnica. em ambos os

sexos, por processos modernO!! 11Gb
contrOle endo9C6plco - UretrUl!copla
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO

CQNSULTAS: - Das 10.30 la 11
noras e du 2 Il.� 6.
Consultório - Rm Tiradente. I •.

Fone: 1.663,
Residência RUI T!.radGtea 7,

UJo�fAO),

.l� 1nternaa, de Senboraa � Crl

em Gerlll. CONSULTORIO: Rua

�1j)e ticlUIlldt - I!J<lltiClO Amélla New
11'011.. 16»2, II ... 12 • lo! l.iI 17 horu. f<.B,

IlDIlNClA: , Largo Benjamin
Con.tante, 3

ANTONIO MONIZ
DE ARAGAO
• Or&o�L CJIa1_ • 0IrJll'CIII

toraz. rlU'UMl • C_f_ c. _'oru.

ONSULT6:tuo: R. João Pinto 7 Diá
te 4'U 11 .. 17 hora. RmlIDaN·

4.: AJmlnlll... .l.1'IIrtm. lU! ,..,... ,.",

d'Avlla
eraçõe. -- Vias Urinarias -- Doen·

SCII do. intestino., réto e anue

·'Hemorroidas. Tratamento do
colite amebiana.

rilioterapia -- Infra-vermelho.
CoNlult: Vital' Meireles, 28.

Atende diariamente à. 11.30 h•. oi,
(� tard., das 16 h•. em diante I

R..ld: Vida! Ramol, 66.
re".' 1067.

NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE
•

Idi@ma. por-
tuguâ., e.pa
nhol, francê.,
inglê., etc.

Romance, Poesia, Religião, Aviação,
Matemática, FJsica, Química, Geo
logia, Mineralogia, Engenharia ci
vil. militar e naval, Carpintaria,
Desenho, Saneamento, Metalurgia,
Eletricidade�' Rádio, Máquina.; Mo
tore., Hidráulica, Alvenaria, Agri'
r,ultura, VeterinQria. Contabilidade.

Dioionciriol, .tc:, etC. .•__l!!!'. ....

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

.

DR. DJALMA
MOELLMANN

o novo caça da RAF «Tempestade» em pleno vôo.

(Fóto do British News Service).

TENHA JUIZO

rol"IIUldo pela UnJTers1dad. da Genebra

Com prática no, nospítata europeu.
JUn1ca médica em gerlll. pedJatrla. doen

,u do IIllotema nervo.;), aparelho g4mlto
urínarto do homem _ da mulher

' ......te, T�C»joo: DR. PAULO T4VAR.II8
Ouno ã" Rad1o!ogla Cllnlca com o nr.

4anc-el dA! Abreu CampaLa.r1o (810 Pau

Q'). E;;�!allzad,." em HIIl'1Ime • Badde

"(ibUca. vela Untvenldad. do Rio eH Ja

ieíro. - Gablnetf! de Raio X - Bllecu-o

lIJ'ollog.ra:tla cumca - MettlboUamo ba·

tal - Sondagem Duodenal - Oablneu

te timoterapla - Laboratório 4. nncros

sopía e anaítse cl1n1ca. - Rua J'ernanc10
Ilachado, 8. J'on. 1.183. - J'lorl.anópol�·

TEM �(FILIS OU REU.

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE O PO·

PULAR PREPARADO

DR. AUImUO ROTOLO
MédicI - Cinr,ião - Part••

IA 10 S 1
Moderna e possante instalaçio

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da tuberculose
pulmonar, úlceras gàstrícae e duo
.íeaaís, câncer do estômago, ale
;ões das vias biliares, rins, etc.
Aplica o Pneumo-torax artificial
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

nos e eficazes desta moléstia
.ompleto gabinete de Eletr-icidade
'nédica: Ondas curtas e ultra-cur
'as. Raios Infra-Vermelhos e Haioe
Ultra Violeta. Inírason-Terama
Consultório; Rua Deodoro, •

esquina Felipe Schmídt
')111 , b 12 hrs., e das H *. 17 tir.

T.....on.1 .•1I

Prossegue viagem
pelo mundo a impor.
tante missão de im
prensa norte
americana

Washington, marco - (In
tera liado ) - Os representan-
t es da imprensa americana,
�)rof. Carl Ackerman, Wilbur
F'or-rest e Ralph Magill, que
parttram de Atenas para o Cai
ro, toram homemíageados du
rante a sua estada na

COaPilballda Grecía com um jantar ofe
recido pelo sub-secretárro das
Relações Exteriores, sr. Geor
ge Melas. O embaixador norte
amerícauo. Lincoln Mac Veagh,
e o general Nicholas Plasttras,
figur:LVam entre 0.'5 convida
dos. Em um brinde, o sir. Geoll'
ge Melas el,og1ou os represen�
tamtes da imprel,llsa dOIS Eosta
do·s 'Unidos pellas seus elsfô,rco-s
eoncientE's para obter os pon
tos de vist,a dOis paíslels em re

lação à disseminação d.e notí�
cias em tod10 tO mundo, pela
sua missão no estabelecimento
la liberdade de imprensa e pe
las suas co.ntribuições para a

paz. "A adesão aos plrilncípiüs
liberais, o resPleito às �l1srtitui
c_;ões �lpmocrátiC:1s e a liberdâ
de de impremsa - d€darorU o

sub-s,ecretárilo Mellas - são ve
lhas tradi'ções na Grecia. A
Grecia está se esforçando, de
pois de quatro amos de oc'Upa�
ção inimiga, para resrtaUll'ar as
lib2rc1ad8s democráticas e res
taura,r-se das suas ruilnas".

I §I�&i1:&iJ r:J
A SlFILl� ATACA TUDO O ORGANISMO

O Fígado, o. BIiÇO, o Coração, o Estômago, 08
Pulmões, fi Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôres
nos Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca-

belo, Anemia e Abôrtos.
Inofensivo ao orgauísmo. Agradável

Icomo um licôr
O ELIXIR 914 està aprovado pero D.N.S.P. corno
auxílíar no tratamento da Sílllts e Reumattsmo

da mesma origem
FftLAM CELEBRlDADES MÉDICAS

�obre o preparado ELIXIR A composição e o sabor 8
.914. devo dizer-lhes: sempre gradavet do ELIXIR .!-J14. re
que o tenho empregado, em comendam-no como arma de
os casos de lndtcação apro- íactl manejo para o públlco
pelada (sifills em variaI! de

.
no combate á siflllll, qualtda

suas manítestações) os resul- 'dei que frequentemente a
lados lem sido satíeíatortos, oroveíto no Ambulatorio da
poli silo rapídos e duraveis. Maternidade de Santa Maria.

Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy.

............................ _ .....•......... www ...... _w_= -. ••• .r.w_ .... �'tIrW""""

COMPANlDA "ALIANÇA DA BAlA"
Pudada em 1870 - Séde: B A I A
lNCENJHOS E TRANSPORTES

'Clfral! do balanço de 1943:
Capltal e reservas .

Responsabllldades , .

Receita .

Cr$
Cr$

74.617.035,110
fi .978.401.71i5,97

84.616.216,90 ,

129.920.006,90 :
86.629.898,90 "

76.786.401.306,20 �
•

"
•
•

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

Ativo ...................................•........

Sinistros pagos nos últimoa 10 anos .

Responsabll1da<les .............................•..•

DIRET<JRES: - Dr. Pamtüo a'Ultra J'rtItre � ClZ'Talho, Dr. l'I'I.nclIIco
de sa e An1B10 l!all8Ol'l'L

AgênellU e llUh4gfnc:laa em toc1o o terr1U1r1o nacional. - Bucunal DO

UruguAi. RtlS'ullldOI'ell d. snrlU nu pr1.nc1pab cidad.el da .t..m6r1oa, Iluropa
• A..fr1ca.

A.GENTE EM FLORIANóPOLIS '
I

C A. M P O 8 L O B O &; C I A. - Rua Felipe 8chmlcU, Il. :n
CaJxa Postal·a. 1. - Telefone 1.083 - End. Telegr. -ALIANÇA"
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME·

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

CréditoMútuo Predial
Propr etários - J. Moreira & Cia.

A mais preferida, é inegável.
2 sorteios mensais 4 e 18

PRÊMIO MAIOR CR $ 6.250,00

Muitas bonificações e médico graUs
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Em' plena retirada na reg'ião do Sarre'
PARíS, 15 (U. P.) --- AS FÔRÇAS DO GENERAL PATTON AVANÇARl\M ATÉ O RIO SARRE� AO OESTE DE SAARBRU

CKEN, PERSEGUINDO OS ALEMÃES QU E APARENTEMENTE ESTÃO EM PLENA RETIRADA EM TôDA ESSA REGIÃO.

RAF4EL LINHiRES Laboratório Clínico
Florianõpolb 15 Mar(o de 1945

20 mil

Lídimo representante do elite
velejadora de nosso terra, vete
rano dos veteranos, Rafael Li
nhares, diretor técnico do «Ve-

I
Ieír-os do Ilha», não conto enhoe
os suas amizade!> sómente os

elementos do clube a que em

presta o melhor dali seus eafor-

ços náuticos. Seu nome é co- Inhecido e festejado na mais ,Ilongínquos paragens marítimas
do nossa terra. Suo rígida edu
cação esportiva. fê-lo querido
entre te.dos aqueles que amam

os lides esportivas náuticos. O
melhor de sua mocidade deu-o
êle 00 deaenvolvimento do remo

em nossa terra. sendo; mesmo,

campeão por vá, ias vezes Dai,
não estranhalmoll o reboliço
que causou a notícia de seu

aniversário, ontem transcorrido .

Ao «velho», como é conhecido
na intimidade, o nosso sincero

abraço, fazendo votos para que
ainda por muitos anos perma

neça entre nÓ3, para exemplo
dos que, bem intencionados.
pretendem lutar pelo engran
decimento do esporte náutico

RUA JOÃO PINTO, 25 - Fone: 144�
{em frente ao Tesouro do Estad(-

Florianópolis, ":7�
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O ESTADO Esportivo

o 3· Exército domina toda a margem norte
PARiS, 15 (D. P.) - o 'I'erceír'o Exército norce-ameríca

no já está dominamdo tôda a margem norte do Mosela, de Tre
v ler até Coblenza. Informações autorfzadae salientam que nes

sa grande extensão vários comtmgentes nazistas, cercados, es

tão sendo andquflados. Revelou-se, ademads, que nas operações'
de limpeza na zona de Eifel foram ocupadas mais 15 Iocaltda
des pelas fôrças norte-aanertcanas.

Dr. H. G. S.

Farmacêutico CjERCIHO SILVA

viagem, 7 v. 1

Medina Farm. Narbal Alves de Souza
Farm. L. da Cosia Avila

Exame de sangue, Exame para verificação de cancer,
Exame de urina, Exame para verificação da gravi·
dez, Exame de escarro, Exame para verificação de
doenças da pele, boca e cabelos, Exame de fé:zes,

Exame de secreções.
]lu tovaccinas e transfusão de �angue.

em no_so terra.

doe clubes Américo e Ipiranga
..

��
Blumenau e Atlantico de loin.,-
le.

empregados em gréve
Hollywood, 14 (D. P.) - de qualquer fita produzida pe

Três mil empregados de e\Scri-llas empresas da casita ocíden
tório aderiram na manhã de

I
tal. O movimento começou em

hoje, à greve que ameaça pa- apôio a 79 desenhistas e já
ralízar toda a indústria do !agora extendeu-se a 20 mil em
filme, dentro de um ou dois pregados de estudíos e cine
dias mais. Além do mais, os

I

mas, tudo em virtude dum
produtores vêm-se diante da !conflito de jurisdição entre
ameaça duma greve dos em-jdoís sindicatos.
pregados de teatros e cinemas
em todo o país, que já foram
avisados pelos seus síndícatos
de que devem estar preparados é um desafio à sua imaginação
para .suspender a apresentação A partir de sábado no Ritz.

Exame químico de farinhas, bebidas, café. águas, etc.
...---

OS MISTÉRIOS DA VIDA
Vendem-se um estabilizador,

um piano em perfeito estado,
marca «Essenfelder », este por

I 6.000 cruzeiros, e um guarda
.

livros de imbuia. Tratar na rua

Clínicas Esteves Junior n. 135, com o

sr. Patrick Sullivan. Otima
OpOI tunidade, pois trata-se de

nogócio urgente ror motivo de

Opor.unidade

Laboratório de Análises

ouve bém
do

Santa Catarina este ano, maia
urna vee , participará do Campeo
nato Brasileiro de Remo, a *er
renlfzodc em 27 de maio, no Rio
de Janeiro. A F. C. B. já está to
mando as providencias.
Será formada uma guarniçãl' \

:om os melhcres elementos .:1"':-";"'
três clubes nauticos da co.

- /�/ .'.;
que depois eliminará. com O�t"lfl
guarnições 'que foram formadoa
peles clubes filiados da capital e
do interior. As eliminatorias. poso
sivelmente. serão levada a efeito
entre 8 e 12 de maio próximo,
A F. CD" será representada

por duas guarniçõe_ de ou t 'l'Íge18,
sendo urna a 4 remos e outro a
2 remos.

(Chefe do Serviço de Laboratório da Assistência)
Exames de sangue, urina, fezes, escarro, puz e gualquer
outro necessário para esclarecimento de diagnóstico.

Horário: até '8.30 hrs. e depois das 14 horas.
Rua Nunes Machado 7 (SOBRADO) Edifício S. Francisco

Homenageado o
MiD. Leão Velloso

NUNCR EXISTIU IGURL

PARA FERIDAS,
E C Z E M A S,
INFlAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.

Convidado para
as festividades
Esteve, hoje, em Palácio,

uma comissão composta doS
snrs. desembargador MedE'i�
F'i,lho, Luiz Samohes BezlJ�
da Trindade, Rogério da Cu4ta
Pereira e Júlio Vieira, respec
livamente provedor, secretário,
cescureiro e morrlomo do culto
'la Irmandade do Senhor JesúS
dos Passos, afim de convidar o

Interventor Federal, sr. dr. Ne
réu Ramos para a fe,sta que
obedecerá ao seguinte progra
ma: Sábado, às 7 horas, missa;
no mesmo dia às 19.30 horas,

) trasãadação: Domingo, às 16,30
noras, procíssão, _� .. �

Figueirense F. C,
O glorioso Figueirense F. C. trei'

nará sábado prôxirno, à tarde,
esperando a SUQ diretoria /0 com.

parecimento de todo. os joqaior••.

Sem adriça ...
.. !VIas Rafael •• diz o Filomeno

à porta '- vcrnos festejar teu a.

niversário ...
- - Não é possível. Corno vês, ell'

tou extreando um pijame e não
uma roupa de possaío ... Pelo me'
nOI hoje serei família!

Comunicação
Do sr. Thiago Vieira de Cas' ,-,>

D_elegad� d� 90. Região da COl\:':�soo Executivo dos Produtos 7fí'
Mandióca, recebemos um Oti';l�
comunicando haver instâlado, ries-
ta capital, o respectiva Delegacia,
junto do Serviço de Expan.ao do
Trigo, à ruo Felipe Schmidt, 52,
com jurisdição nos Estados de S.
Catal'Ína e Paraná. Somai gratos
pela comunicação.

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

No RITZ o partir de Sábado
Charleg Boyer e Barbara Stanwyck
em: OS MISTER lOS DA VIDA

Um filme forte e drarnatico ... Um
filme que falo as almas sensata.

e sensiveis... as almas das
mulheres.

Estranha aventura
Hollywood, 14 (lJ. P.)

Joan Blondell aparecerá ao

" V nezu la reatou ela"o-e8 "0m a Ru·8S·la lado de Clark Gable no prí-
II e e r \I \J meiro filme 'em que este to-

WASHINGTON, 15 (D. P.) - A Venezuela e a Rússia e.s- mou parte desde que deixou °

tabeleceram relações d'iplomáelcas- Por 'informações auroeíza- exércíto. Tem o título, em in
das salientam, por outra parte, que o chanceler ínteríno do glês, de Estranha Aventura, e

Brasfl, sr. Leão Veloso, e o embadxador TUiSSO, Gromyko, ínícía- nele Joan procura tornar o

rann as conversações para o estabelecimento de relações diplo- galã a outra estrela, Greer
11�áJti0as entre ambos os países. Garson.ACôrdo entre os srs.

Roosevelt e Mackenzi
Washington, 14 (D. P.)

Com o primeiro ministro cana

.Iense. o presidemte Roosevelt
declaeou que ele e o sr. Mao
kensie King concordararr. em

que os problemas economicos
internaclona.is de após-guerra
devem ser resolvidos ao longo
"de usadas e expansívaa Ií-
nhas ",
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