
ôr
.\ �\JfD' 5�?":Brcito aproximam-se �e Salvaro e

.

Yer�ato
Q. G. ALIA, ��DITER,c!NÉ{j�'-16 (u. P.) --- FôRÇAS DO QUINTO EXÉRCITO ESTÃO-SE APROXIMANDO DE SAtVA..

RO, CIDADE
'

. ;;'1:\PENINOS, 15 MILHAS A SUDOESTE DA GRAND E CIDADE QUE Ê BOLONHA, NO VALE DO Pó.
OUTRAS FôR -no QUINTO EXÉRCITO APROXIMAM-SE DA FORTALEZA ALEMÃ DE VERGATO� JÁ HAVENDO ATIN·
GIDO UM PONTO A 3 MILHAS DA REFERIDA FORTALEZA. OS ALEMÃES OPõEM ENÉRGICA RESISTÊNCIA PARTICU·

LARMENTE COM O FOGO DE METRALHADORAS.

o pronunciamento do P.R.P.
RIO, J G (A. N.) - Reuniu-se, ontem, em São Pauoo, o an

tígo diretório do P. R. P., real izando-se o conclave sob a pre
sidêncra do sr. Eduacdo Rodrigues Alves. Compareceram 10
membros, promincíando-se pela candidatura do major brâga
deiro Eduardo Gomes 6 deles, e 4 pela do Gal. Eur-ico Gaspar
Dutra. Os seis foram os srs, Eduardo Rodrigues Alves, João
Sa.n1ipaio, Alberto Shalely, Levy Sobrinho, Ataljba Leonel e

I
Jtaul Medeiros, Os díseídentes são: Heítor Penteado, Cesar

Ano XXX Flol'ianópolis- Sábado, 17 de Março de 1945 '. H. 9336 Vergueiro de LOI'enJa e Luiz Rodolfo Míranda.
O Diretórío ,resolveu convocar o paetído, em cosuvocação,

para a escolha definitiva do seu candídato. Essa convenção te-

U motivo da conferência E�����6e(!O!�I!:n��!47 i�::;;;'��:�:�;:g:�;�;el:�:nes
Rio, 16 (A. N.) - O ve�pe,r-r(,:'Il?l'açal�1ento da Ianrílta bra- haverá ,so_para í1. América do

PoDtO Ale Te 16 (A. N.) - dl-go'OStino local "Correio da NoIte", I :::Ile.ll�a evítn ndo-se lutas e sua Sul" mr: �CllrSp total do sol, que O embaixad�r 'João Neves dapublica urna entrevista que _ob- divisão. .

sera Ylslvel. prefel'ell.temente Fontoura, em entrevista con- "

t eve com o 'ir José Amenco,' Prosseguindo em suas decla- em Valparaíso, no CI�lle. em
cedida a im rensa desta ca i- �1O, 15 (�. N.) - O Gal.

na. qual este declarou que real- J,tçõe� o. Sl�. José Alllerico. vol- 8:1'11 Ju!n, na Argentll�'a, em
tal, esclrurecru ue sua v1rugrm GOlS. Mo�tellro fal,�ndo ao

J ves�mente estivera em demorada ,l,:1. a rnsisnr l_lum" caíndidato Assunção. no Paragn�l, e em
não assa do c�m rimento de peI1�mo O Globo, declruro�.

entrevista como gal. Gaspar i único .e conclutn :Se houver Pernambuco, no �rasll. O fe-
um dever. Qua:nJto Pà sua volta

lo gal. Dut�a � um �o�e n��lODutra junto ao qual tratou de' nr.cessldade, voltarei a me en- �omeno. provocara um abalo
a Lisbôa declarou ser êste seu nal, de grande pro]eça.o, �lbnonrocurnr a formula de apazi-! tender com o gal. Gaspar Du- impressionante na terra. -

d
.

.rd t bor
-

t
e Igual ao seu competidor brí--'

• ri" i" f' teít ho
í esejo 'ar en e, em ora nao e- zadeíro Eduardo Gomesguarnenr. I da ! amília brasilei-I tra, pOIS tudo fazeD:lO� para Ji.sta pro ecia .01 et a inoje !1' nha a êsse posto diplomático t>' ,., .•

l'a,. pois, acrescentou, dcv�n:,os,�lcançal'. o l1JO,SSO obJetIvo: que um dos vespertmos desoa �apl- como a qualquer outro, o me- E
.-

tevitar qu�� os nossos patnclos! e o apaziguamento das p�Ul�oes tal, pelo alstronramo. M�n�oz nor apego. "Na minha vida m reuulao secre a
se dcgladiem. I em torno de um no:ne que reu- Ferrada, em n?va e impressio- pública _ acrescentou _ sem- Rio, 16 (A. N.) _ A comis-Em seguida, fez a apologia na torios os brastlell'Os. l1'ante enltre VISIta.

pre passei recuando posições e são da Lei Eleitoral reuniu-se
d? nome do tia1. Gaspar J?utra,

r d d
· a de embadxador que aceitei ontem pela primeira vez. AdIZer'.cl0

..

que ele conqutstara or ora, na a e compromissos num momento dificil, me hon- reunião foi secreta, tendo sidoeredeuciais que o fazem mere-
ra. Entretanto não possue ne- dístríbuída à imprensa, a in-cedo!' de ocupar o alto cargo, . " nhuma vrrtude que possa formação de que houvera tro-de prlmeiro magistrado da Na- Pano Alegre, �{i (A. N.) -.- cas do pais sentem-se no. rle- atradr-me senão a de servir o ca de idéias em dois pontos ca

ção. :-' "E uma figura, por. con- P_oele-se dIze,r. hoje qu.� o mo- �e: ,cl�,,�xo�t�r os seus a:utIgo.s Brasil. p�taJ.tS dos iraJbalhos em objetí-segumte, que bem merecia o vímento POIÜ1CO. do RIO Gr,an- (conelI",lOnanos a que nao as- Sôbrre a situação atual da vos.
me.i apreço de pa;triota, -; de c10_sul a�suml�l .

um caráter �urna�l. (�: nlOn�e:}�o, qUalq�l.eY guerra dec�arou: "A guerl'a
---

_

acrescentou o sr. Jose AlUP.rlCO.! de aça� �11aIs defJl1l�a. Confo�-I �;onlpl �mhso ,lJ.clILIeo .(;�m 1 e-
vilrtualmente, está acabada, Pela prl·mera vezDep.;is <dude aos �sfl)rços; 1:1: ,nl?tilO�am��, reUrl1:u�s� o D:- ;,�],:Il��� a p���,llna(rel.elça� pre= g�aças ao esptriJto 'de organiza-

quI' (hspendeu no :en'tId? .

ele IPL?I'lO :,entIal 2l(l fUltldo LI-I:'J:L�\1.tl� PE.�" .S�.::olll�tie�,,.�� ça.o e de luta dos exércitos Nova IO'rque, 16 (U. P.)
cOTlsegull' 11111 candidato \1111CO, I benadOl, que nao cont011. con; I zoes.

.

J - a 1I1C011\. eme.",_.Ja aliados e à capa,.cidade dos seus Pela primeill'a vez foi eXpúS'ta
"lHe r.rH1gre�asse toelos os bra-I R pres�nça do sr. Ra�l. PIla. E, <le L

qURlsqnCl' pronnnCH!.mentos chefes. a venda ao público, em farmá-
sileiros.

. I�· segu:l1:te a �n!��a OflCl�1 d�??'1 anles de p�� esta�elec,erem �?�- r
cias e drogaJrias locais, a fa!lJlo-

Sendo inte,'1'pelacto pelo ](1'1'-, a PUblICl,dade,
o.s

�ba,:IXO LlI.

-I mas,
lle ?rJentaça,? pw�r�m,·Jl- ::N o bK�rNeO �I\O Ior s'a droga "penicilina" cuja

!llali!2-ta si se cogiltava ele um, mado.s, membros do ultwlO Dl- ca e de futura açao p�htIca, de L aplicação havia estado agora
lO tertins" o sr. José Americo retório Central do Partido JAi- �.côrdo com as tradiçoes liber- não <leve faltar Hmiltada a UJtilização mHitar.
Tespondel�: "Isso não lhe pO'8- iwrtador. responsáveis pela vi- tadoras. 2 - Necessidade de

so responder. Reitero apenas ;:la partidária at� � data em ql�e convocação de um congresso,
ql1e os entendimentos vis.8m o (·cssaram as aClvF1a<1es poliu" t'mico meio democrático capaz

de traçar as referidas normas,
, o que sótnente será possivel de" LONDRES, 16 (U. P.) -- A ballialha do Ba'lttico par,ece es-

greve pois (le promulgada a lei elei- tar em sua fase derradeira. Os ['ussos estabeleceram novo anel
toraI; 3° - conve!niêalCÍa ele de a"ssédio em torno de KoenigsbeTg e estão a:sswl:tando. os posHOLLYWOOD, 16 (U. P.) - Continua sem alt�raç.ões a
ser assegurada llnidarle de '3.\,&0 tos avançados, que são Dantzig Gnynea. Todos indkios concor-

greve na iondúsltr1a cinematográfica. Os chefes dos sJ?dlCato� ,lentro de 11m umí;!O prograr.18 rem pava confirmar a crença de que Zhukov está na iminenrejeita,ram todos os apêlos e declara�am que O'S grevls�as so
que congl'eglli:' tôdas as fôreas cia de lançar seu assalto contra Berliim. Os russos atacam fuvolltarão ao t,rabalho depois de resolv�dos ItodO's os c,on�htos de
progressistas e elementos rias riosamente e parece haver ruIarme nrus liirnhas nazistas. Em Sttejurisdição enltr,e rus org'anizações sindica��. Agora tambem os 8
antigas correntes políticas, tin _ anuncia Berlim _ os russos abrilram tremendo fogo demil at,ores e atTiZies pertencentes a UnIa,o dos At:)l'es da. tela tendo em mira os altos interes- barragem logo as primetra;s hora's de hoj,e.iniciaram uma votação para determin3ir se deverao adenr ao
�es do Estado e ela Nação; 40

movime![1rto. Espera-'se que esta, úl,tima votação se prulorrgue ,- e, finalmpnte, porque é dai A l·lhola uma tartarugaaté terça-feil1a vindoura. trarlição dos libertadores com-I era •••

d P tI t
tlrometerel11 a sua solidarleua-j Rio, 16 (A. N.) - Passagei- 'das. O caso despertou irresis�

aS lo
A

rças e a 00 a �car�m cte a qualquer candidato só- ros dU!lna baJtca da Camareira, tível cUlriorsidade entre os pas·
U II menu? depois ele cOjnhecitd.o seu que faz o serviço entre esta ca- Isag'e�rO's. Para UniS, seria uma

programa que bem aan:e1Jeri- pital e Nirteroi, foram omem, imina desgaJrmda pelo arrrehen.
LONDRES, 16 (U. P.) - A rádio de Bru:x:elas informo� :.;aclos nc; elemem.os políticos as primei'I'as hOfais da tarde, i tamenJto das amarras e, para

que forças norte-americanas de patt_on �,ançaram, esta manha, C[ue o apoiam, Assinam essa surpreendidos por um fenom1e-,outros, o fI'rugmento do casco
um ataque ao long'O de toda extensao c.e sua frente de opera- nata ofidal do P,artido i..iber-I"no inedit,o na baía da Guana-,de qualquer velha embarcaçãoções, encoillltrando-se, no momento, Ade ambos lados da super- tador os c:;eguintes membros: bara, qual seja o de uma ilho-Iposto a mercê das vagas. En-estrada depois de um aXoaJnço de tres kms. Valter Jobim, Osear Fontoul'Ia, jta deslocando-se, coberta da quanto isso, la ilhota aproxi-

. . -

B Im
Albemo Prusquali!ni, Luiz Pa- mariscos e outros moluscos, mava-sre da barca ,até permi.tir

Intensa a 1110uletaçao em 'er Im (;h\:,('o Pra:tes, .Toão Máxi.1no dos ,em várirus dtreções' é embaJll�da que os pas>sageir�s se cerltifi-
�alltos e Orlando Sermno. Ipelas ondas levemente aglta- crusS'em de que nao se tratava

Londres 16 (U, P.) - "Toda senhower. O resumo da sittua- • -

d W· d
de nenhum engenho de guer-

a parte �or.te-americana da!ção qélica, 1ietto ao meio d1a 8 demlssao do duque e ln sor r� capaz de arrancaT-lhes a

frente oriental, ele Dutsburg de hoje pelo alto comando al�- J.I VIda. 'l'mitava-se, apenas, drul:na.
para o sul até a Alsaci�, e�<tá 'mão e divulg1ado p�J.a agênCIa I Londres, 16 (U. P.) - Está tava afet�do a saúde d� d'll- tallbail:lU&,a de ,ra:ras. proporçoes
em movimento. E as lITr:dIa-1 Tmnsocean, qUlallÍllca de fato: sendo dis'cutiido neSita capital o quesa, antlg'a senhora Slmp- I que frutlgada ?� vl:da noutras
ções nervosas de Berlim da.o a,mais importante. na fre,?-�e : pedido de demissão do duque sono Mas o Daily Mail julga po- ,par�ge'Il's mar�t�aJS resolvera
entender que teria começado � o€'s.te a nova ofensIva do. SetI- de Windsor, o antigo herdeiro der afirmar que :mtros fatores subIr a superflcle e tomar um
espel'ada ofensiva ger'8Jl de El- ,mo Exército norrte-amencano,: do trono brit�nico que deixa- inf1uiram na dec:i!são d� duque. banho d� s01 e de calOlr. Apu-

'em toda a .f.rente en.tre. Sa- rá a 30 de abnl o caJrgo de go- Tra!ta-se de desentendrmentos l1ado, pOlIS, que. I?e tr3itava d�-
P de Hleller arbruken e Sarreguemmes. vernador das ilhas Bahmas. A entre o governador e os circu- ma ta:rtaruga Ja, agora, mmor causa QUaJnto a caJbeça-de-ponte de' versão of.iciosa é de que o cli- los comerciais européus, sôbre tos passag,ei'r'Os manifestaram
FortaleZla, 15 (A. N.) - A Remagen, o a1to comando na- ma semi-tropical das ilhas es- a questão do bem-estar da po- desejos de que o mestre da bar-

Comi:ssão de Auxílio ao Expe- I zista diz que cem mil norte· . pulação nativa e da represen- ca fizesse paJrair a embarcaçãodicionár,io promoverá, a 2� .dO! americanos, concentrados niU- tação desta no govêrno das e empll'eendesse a caça ao an-
COl'reI1lte, um festival artlstIco ma €lsitreilta área, atacam sem

I Exo�eradO, a ilhas. O duque teria terutado f]bio. Não foram, no entanto,
no Tieruti'o José de Alenca1r, .en-Icessar para norte, leste e sul. pedido introduzir ceIitas reformas, satiosfeitas. Depois que a barca
cen3indO a peça anti-n�zIsrta Admite Berlim que, apesar, da Rio, 1G (A. N.) - Foi assÍ- para melhmar a situação do'S artra.cou um grUipo de passa
"Por c,lusa de Hitler" cUJo re- resistência fanratica das tropas Inado decueto exonera.ndo, a nativos, de que aqueles circu- gei.ros di,rigiu-se ao entrepostosu�tad�t revel)terá em fàvor das nazista,.s, os norte-americanos pedido, ' ° sr. Carlos d.e Lima los discordavam. E, daí, a sua lIde pesca onde comunicaram o

famílirus:' das S'oldados cearen- cO'nse,guiram efetuar aJgum Cavalcanti, do. ca!go d,e embai- ,re,sO'lução de '�pandonar O' car- f.atO', na esperança, de vê-la ca,
;;es que i;ntegl'am a FEB.

, prQ�N�'so. ,xadol' em ÜQn1,J�'!i\a.o em Clu.Qa. �o,. ",- ->-�._,"_. ��a� __ .K'''''
....-:: .......,.,.,'-- ____.
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Alarme nas linhas nazistas
Continuam em

I
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2 o ESTADO-Sábado. 17 de Marco ele '945
--�------------------------------------------------------------------------------------�------------------------------------------------------------------

Festividades do· Senhor dos Passos
-- _-

.

Tuveram início hoje, às 7,30 hO-, ne iro da Cunha, José Augusto'
ras. com 'a santa mlss� celebrada de Faria Ar i Cabral e Oswa:
pelo revmo. sr. Arcebispo i\JI·eü'o-

j
•

polibano, as cei-irnoni.as da Festa do Lobo Haber beck e ..

do Senhor dos Passos. que entre'
nós, COl1l0 em toda parte, constitui I

rlcvocâo das ma is tradicionais do
povo hrusi lei ro. Finda a missa foi
feita a condução dos pertences da
Imageui, eh amada pelo povo ele
"Procissão da Mudança", que foi
fei l a, como acontece todos os anos,
pelos estivadores, carregadores e

outros fié is, na maaor ordem e rcs

.ncito. A rroite, com grande alCOlll

J)anhamento, ter-á lugar a i[ralsla
dacâo da veneranda Imagem ele
SU:l Capela para a Catedrad Metro
pol i bana, As 22 horas, as filhas de i

�\1arja, em procissão transpcrtarão I
.a X. S. das Doares para este tem-

�lo. , IDomingo, ás 8 horas, será cele
,brada por S. Ex c ia. Revma. D.!
Joaquim Domingues de

Oliveira,,'Arcebispo :\ICltropü1itano, missa so

lene no altar fronteiro da Ima
gem do S. c!,os Passos, com o COlll-

IpareCiIll'ell't,() de tiocl,os os 'irmãos
Irevestidos (ie balauclráus e aiS i1'- Das 71/2 as 8 bol'as

l1Lás com fil'as. As 16 e 30 11<o'1'as Des. Alcebiaües Y. Silveira
s:airú a solene prodss:'io, que pel"- Sou.sa.
e,orrerá !o intenerário de e,ostullH:"1 Des. Henriql1e da Silva Fontes.
Oeu}1ará ü pulplto para fazer ,o Dr. Paulo de Tarso da Luz Fon

Sermão de Encoutr'o, (l eonhecido [0S.

pre"'arior sacro Frei Elisiario I' J)es. I�rieo Ennes Torres.
Set{;nidt. A vcronica será repre- Gustavo Adolfo da Si]\'cira.
srutaua pela gentil senhorinha Adc'lllari'(1 dos Anjus da Silva.
Céli'a Euchi. As senhorinhas Olga ,

"

de Oli"eira r Bernanlete Berka, Da� 8. as. 81/2 hU1'as

rt'presel1lla'rão São J,oã,o e :'IIaria .)O!lHS (::lrJ'Ol1,L .'u " ',.

l\[arl,a,],e,n,a. respectivamente. O gru-
Dl. 05\21<10 [:o�ll I",�ICS Ldbl aI.

po elas Três :\I1ar,i,as seril clompos- .t!m�r.o Patt:oclnJ'o Coelho.

la pebs senhorinlhns Cllstódi'a (l(.'�Ull;(? Lells Pontes.

Porto, O,�mnrina Cnbrnl e Zilcl,a ArJ �I('Joll1e,de� Lcniz.

I'ernlilillfles. ;'\,a entl'ad'a da procis- Rerlla�Hlo l'al'l� ..

��íj) farú o Serl11ão do Caldrio o h1anc.!sco An.lolllo de :Melo.

LOficg,O Frederico Hubold. O Palio FranCISCO :.\lcu·.a.

';l'rú ('(meluzido por altas aniorida
dl'S especialmente convidadas. As
ha,ncllas de músicn nesta CUiPilal
a!Jrilhaniall'ã,() ,as pl'oeissões de hoje
e amanhã, ex.ecutnndo marchas
saCl�aIS. O iponenle desf.ile religi,n
so obedecer;\ llIa procissã,o de do

l1lJillg'O ,o seguinte i,tincrário: Sai
d,n (]oa Catedml nws Tenellllc
Sijy·eira, Alvnr,o de Carvalho, Fe
l ipe Sc.hl1lk!t, Pna'c,-a J 5 (l:aldo rle
Paládo) Idecen(lo pelo Lado dos
Cnrre1os, ruas .}o:'io Pinto. Til'<i
;:lrutes, Pra.ç.a (kt BmHieira e Ladei
)'[1 do :Mell<ino Deus.
. 1> local do Encontro será em

Trente ti, Cail:etll'ul senel o o Sermão
rl'lnansl11iiti(\o �)oi' alto-falantes.

o GUIÃO será conduzido pe
los seguintes irmãos: Antonio
Soares, João PauTo Guimerães,
Rein�ldo Sicocchi, Silvino Çar

ESCALHJ DAS Tl'R\fAS
Afilll""de montar guarda li íma

gcm do Senhor dos Passos, a Mesa
Adminlstr.ativa organizou as se

gu intes turmas de ir-mãos que se

rcve.sarii'o de 30 1'111 30 minutos a

partir das (j horas da manhã li e
domingo até :J hora da saída da
procissão.

Manoel Mane elos ele Moura.
.T osé Gil.
João Batista da Costa Pereira.

Das 10 às 101/2 horas
Dr. José Bocha Ferreira Bastos.
Custórl io Ferreira Banrl eira.
Torquat.o ?llota Lima. IDr. Armando Valêr,i o de Assis.

IAntônio 1Irurques de Sousa.
T'çajano Honorato Leite.
João Batista Barreta Junior.

Das 101/2 ás 11 horas
.T0:10 Venancí o Bi I tcncourt,
Domingos José da Sil "H .

Gi lhenl'o Glntcr.
Deodosío Ortiga.
Euclides Carreirão.
Aquino Lima.

Das 11 às 1/1/2 horas
Artur Ramos de SOUS�I Moreira.
Luiz Boiteux Piazza.
Osvaldo Costa.
Pedro Evaristo Dias.
José Simeão de Sousa.
.J oão Fnangulis.
PJi.I1i'o FroanZlOlli Junior.

.
Das 111/2 as 12 hol'QS

Édio OrEga Fetlrigo.
Harold,o Soares Gla van.
Nic-olal1 Estefano Savas.
Paulo Felipe.
HaroldJo Balrbato.

Das 13 as 131/2 horas
Alvaro Tolenlin'O de Sousa.
Oswaldo Fr,ancisco dia Silva.
Pedro Goulart ti e Sousa.
VirgiUo José Garcia.
H.ai.mu11l10 Vieina'.
�elson do LiYnall1ento Coutinho.
Pedro Ribe,i'l"o Barbosa.
Otávio Secundino de Oliveira.

Das 13 1/2 às 111 horas
:\I!ianoel Ro,berlo lUla.
l{oberto Wendhausen.
Pedr.o Dllawtc Si I"a,
.José Hipóliio Vieira.
Fl"anci.seo :\I�o:l'o Espezil11.
Alf.redo Ti,burcio. Lobo .Junior.

Das .H às 14 1/2 hol'QS
Tte. CeI. CaJlltidi,o Ql1inlino H.p

gis.
.José Tole.ntino d'e SOllsla.
Mrujor Joã,o Gandido Alves

rinho.
Des. L'rbano Müller S-ales.
1Lanfredo da Silveira Leite.
Teodoro J.�ig,oki.
L' baMo BFi si gh elli.

Das 14 1/2 às 1.5 hOl'as
José LupercÍ,o Lo,pes.
lnaCÍ BiUenCollrt da Silveira.
JOlaquim das OJive·jl'as :.vlarga-

rida.
�Lanoel Gn],din'O Vie.i.t'a.
Dl1'a;l'te J'osé Ferllandes,
A.l}tônhl .M'ullC.',Í{l r]'a C:(l\�tj!1,

Raimundo Enóas Goriçalves. .((em de i\. S. das Dores, iudrlpl>l1-
rlcn te d e hnrúnio.

Das 6 ris 7 horas
Júlio Pereira Vieira.
Alvaro Soares de Oliveira.
Hei lor Du tr a.
Tenente Xarbal Barbosa.
Cor iolano Matos .

Agostinho Hermes da Bocha.

Das 7 às 71/2 liorus
Yoltlory Campos Garoful.is.
Xlanoel Frederico da Silva.
1fa.rcos :.\la11'0('1 Cordeir-o.
Heitor Veiga de Faria.
Dário JerenlÍ-als Onrjques.
Osni :\IIail1lo] di Ortiga.

nas 81/2 às .9 ho/,(/s
.Tüsé B"tista Ros�.
CeI. Silvini'o Carneiro da Cunha.
Leopoldo Pires.
YirgllJi,o Tllrqllilll Mnchn,do.
Xabor .Julião de Oliveira.
Hugo H. Freyesleben.

Das .9 às .9 1/2 llOI'as
.José So.ares Gl:oman.
Dr. BialSe A.gnesino Faraco.
A!', i Cab ra1.
André \Venclhal1sen Juuior.
Alvaro :\IaxÍ1I1iano :'lalfra.
Al1Jlôni o Gomes Soares.
,Joaquim Coelho dos Sanlos.
Thomaz de Carv,al ho ?lIeyer.

Das 9 1/2 às 10 hor([s
Biase Par,aco.
Eucli(les Alves Vieina.
üolombo Espind'ola Sahino.
F1raneisco Na'Ppi.
Rl.'inalrlo Bif,'qM..

Das Ui 1/2 às 16 lioras
José Augusto de Faria.
Euclides Schmi dt .

Ticho Bahes Fernandes.
Romualdo Pires.
Fru n cisco Duarte Silva.
.1 osé de Paula Ribas.
Jayme Linharcs.

Enccr rnndo as Iexl iv i d ade«, sel'á
rcsadn, segunda-feire na Igreja do
Me n ino Deus, missa etn Acâo de
Graças por tonos fiéis.

.'

Das 1.3 às 151/2 horas
Eugenio Luiz Bei râo.
Dr. Oton da Gama Lobo D'Eca.
João de Deus 11a.eha.do Fi lho�'
Xarbal Bo1'l1 da Silva.
João Batista Berre!a.
Oswaldo Lobo Haberbeck.
José Francisco Glavan,
Rosalo Evangelista.

AIX\IlXJSTH.ACr\O ATl'AL
É a seguinte a �itllal artmi nistra

ção da lrmand.ade do Senhor dos
Passos e Hospital de Car itlad c :

Provedor - Dcsetubaegndor João
i
da Si lva Medelros ; Vice-Provedor
.- Deseruburgador Alcebí arlcs \'a-

11,1éri. o Si! veira cI e Sousa; S(',.nl'lárioOr--r- Luiz Sanches Bezerra du T'rin-

lllad:e;c Ad.il]�t() do SecreUlrio, -

José I'olentino de Sousa ; Tosou
l1'eiro - Rogério Gustavo ,da Costa

I,Pl'reira;
Procurad or Gera'[ - Xa

.buco Duarte Silva; ,-'íOrdol110 do

.Culío - Júlio Pereira Vlcirn ; ?llor
I domo dos Expostos - Alvaro Soa
res de Oliveira; Moi-demo dns 01'
f'âos -- Ary Cabral ; Consul tores:
José Lupercio Lopes, Ari N·i corné
des Lentz, PedT'<o Dua,rte SilYa,

1 Afonso Ligo1'ilQ de Assis, i\J[,all1 f1'e
As irmãs que qllizerem fazer dia .cla Silveira Leite e Jayme Li

guarlla, poc!,erà,(l fazer junto a ima- �11hares •

nas 11i às Ui 1/2 horus
Afonso Ligó rIo de Assis.
J oã o Ba rbalo.
Virgilio Daminclll.
Jerônimo Valente.
Alexandr-e Vítalí.
Edmundo Simone.
A1fred'0 Hich1er.

dia gundc fontes fidedignas alcançou
a idade de 120 anos. Morreu S.
Patrício em Saul, em 499.

..o dosanto
S Pattício, Bispo

Uma mocidade cheia de sofri· Santo de Domingo
mentos e provações preporou a S. Cirilo de Jerusalém, Bispo e
Patrício que. pelo ano de 372, nas
cera na Ercócia para o seu futu- Doutor da Igreja
1'0 opostolado. Ainda jovem. foi

I
Dêste santo que, provàvelmentll.

feito prisioneiro pelos 'piratas e nasce\, em 315. em Jerusa lém, a

vendido como escravo para o nor- hist6t'Ía nos sabe contar duaIS cou·

te da Irlanda. No ambiente pagão 509 somente, c�m certeza. A pri'
despertou no piedoso escravo o meira refere se aos liIeus trabalhos
desejo de se formar sacerdote e como catequista, trabalhos que
converter 09 povos da Ilha Verde. supõem uma sólida formação cien
Conseguiu fugir para a Fránça, tífica. A segunda tem por objoto
onde recebeu ·instrução e, '�endo seu episcopado. Dos 45 anos de
completado os estudos. foi ordena- Bispo de Jerusalém passou 19 na

do sacerdote. Dirigiu se para Ro· sua cidade episcopal. enquanto os

ma afim de interessar o Papa pe- restantes 16 viram no no exílio.
'as missões na Irlanda. Mas. os Pois, Cirilo, como poucos outroll,
tempo!' eram tão desfavoráveis que teve que sofrer a perseguição do..
o Sumo Pontífice niio podia aten. adversários da unida:ie da fé. Até
der a seus pedidos e projetOi5. Nu' suas obras de caridade serviam do
ma s€gunda viagem à Cidade Eter pretexto paI'a lhe amargurar a vi·
na, alcançou que fosse mandado' da Morreu aos 18 de março de
para a Irlanda. Durante a viagem 386.
pela França foi sagrado bispo. Ii

. --

Querendo desembarcar no condado Prefira uma parte de seu
de Wicldcw. foi recebido a pedra· . trôco em "Selos Pró Doente
das pe!os. pagãos. Então, escolheu, Pobre do Hospital de CarMo
a pronnclC de Ulster. Agora co- Ide". e estará co t ib f d
meçou aquele apostolado abençoa- II A

n r uno paJ'a
do que me;-eceu à Irlanda. o ape- que ele tome mais um _pouel!
lido de «IlnQ dos Santos» Ernbo- de leite, tenha meJhore� medi.
ra não faltassem. � Patrício difi- camentos, mais

conflA
o no

culd?,des s?bre dificuldades, ven- leito de- sofriment et t
ceu.as conhando em Deus que re- o, ,. e c •••

conl.pensoU a santidade de seu ser" (Campaha de Hu anldad4!
170 com o llQm dos milag.res. Se' do Hospital} de C.rld�del. ...,.

Ma-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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As anedotas e pladal apare.- Vende-se um motor completo
temente Ingênuas slo glande. Chevrolet 1939 em perfeito es

nesta gel·ên· armas de desagregaçio mane· tado. Tratar com Filipe Jorge
(Qlt) P 114.. leia �quh�t''''QI,•• '', .l;4iCiçio I.aporta. v-z

Hospital de Caridade, vendo se a ala recem-construida e Igre ie do Senhor dos Passos,
donde sairá, hoje a noite, a imponente procíssão_. . . .

Deflúe, hoje; o aniversário nota

Iícío da exma. sra. Carmélia Ra·
roOIl Ríbos, mui digna esp8sa do
IIr. cop. Lara Ribas, Delegado da
Ordem Politica e Social. Instituto dos

Advogados
Do &rs. Dl'S. José Ferreira

Bastos e Milton Leite da Costa,
o D.l·ci 1]' P"e"",ente da F'Irestone recebemos e agradecemos ouU1'8ciado c-om a :.\leda!lul dt! OU1�O de

lfí�.), de�,:l en
í idarlr: norte-amern-ana. apôío abaixo: Temos a honra

.. de comunicar 'a v. excía. que, Ia Fírestone 'I'íre and Rubber CO., em sessão de 26 de fevereiro
à � qual ll_1e .fOi outorgado e:l1 IÚ1tim?, foi. eleita e empos:sadaI econhecímento a sua ilItuaçao. a Diretoria deste Instituto
na indústria da borracha :Iu-!para o exercício de 1945, bem
rante 40 anos e pela sua lide- [como nomeadas as Comissões
rança 118;s in�estigações, ini-Ide Direito, Legislação e Admís
cíadas ha mais de 12 anos, I são ficando assim constitui
para a produção da borracha das': Diretoria: Presidente
sintética. A medalha de ouro Dr. José Rocha Ferreira Bas
daquele Institut� é uma das tos. Vice-Presidente _ Dr
mais altas honrarías no terre-IAderbal Ramos da Silva lU
no dais pesquis,�s quimícas do I secretácíc _ Dr. Milton �ilte
mundo, concedida apenas aos Ida Costa. 20 Secretário _ Dr
que se distinguem "notavel- IOsvaldo Bulcâo Viana. Tesou
mente com pesquisas e atíví- reíro _ Dr Leoberto Leal Bi
dades químicas na A�érica". .blíotecárío � Dr. Vítor Lima
O sr. Thomas, o premiado .de Orador _ Dr. Othon da Gama
agora, formou-se em qUlml�a ,.Lobo d'Eça. Comissão de Di
em. 1904, P:.[? .Buchtel College, Ireito

- Dr. Fulvio Coriolano
hoje Uníversídade de Akron, Aducci Dr Manoel Pedro da
tendo, 4 anos depois, instalado . Silveir� e Dr. Hercílio João da
o primeiro laboratório quím�- iSilva Medeiros. Comissão de
co .da Fi!-°estone, naquela

. CI-lwgi\Slação _ Dr. Vasco Hen-
Pf-<OCISSÃO Da, SENHOR JESUS DOS PASSOS dade. A ele se deve. parte im- rique d'Avila, Dr. Pedro de

, '"
, .. portante na efetivação de .Moura Fi€ll�ro e Dr. sérzío Au-De ordem da Mesa Aamwlstr�tlíTa de;tao Illl:ar:dade oe .pesquisas químicas como fator

Icrusto Boísson, Comis�ão deHospit;:t.l. convido ü:s senhores. Ir��os e sennoras Irmãs pala primordial da 'Índústr��. 'I'rans- Admissão _ Dr. Heitor Blum,as solenidades a,�alxo �n�meladas..
'" r .

�.'
. rformando essas pesquisas de Dr. João Davi Ferreira Lima eDia 17 - Sa�ado .as. 1 eoras - MIssa rezada, pela prrmei- .laboratórão em aplicações prá-1Dl'. Renato Gutierrez. Aprovei-ra ver, por sspecial distíncâo para com esta Irmandade, pelo tica� em larga escala o sr I

t t
.

d dExmo" e Revmo Sr. Arcebispo Metropolitano; I JOh� W Thomas desempenho�! amos ta opor, um. 'a e para
Dia 17 � S'ábado - às 19.30 horas - Trasladacâo da Ve- I�ap;l p�eponderante no gígan- iaprfs�n � a Vi. excia. ltossosneranda Imagem do SENHOR' JESUS DOS PASSOS da sua te!':c� esforco de zuerra da Wrdo e �s e es ima e a a con-

d 1 M t lit
I � �. I:> 'SI eraçao.Capela, para a Cate ra .l.VJ � ropo 1 ana;. _ .'América para coiímar a indus-I _

Dia 18 - Dommgo - as 8 horas - MIssa rezada no altar Itr.ialização da borracha sínté- O PRECEITO DO DIArronteíro a Venel'and� Imagem do Senhor Jesus dos Passos, tica, acontecimento que tem Para aproveitar convenientemente
na Catedral Metropolitana;

_ sido aclamado como a maior 08 alimentos, o organiamo preci-�
Dia 18 - Domingo - às 16,30 horas -- Procissão Solene

conquista da história química d.e certa quantidade de água, diDa
da Veneranda Imagem do SENHOR JESUS DOS PASSOS; I dêste continente. flamente. Sem

bá�f�a. tal coro o

D· 19 S gunda - feira - às 8 horas - Missa cele-j �o:or sem lu rl lcante, to os osla - e
.' orgaoll trabalham mal, acarretandobrada no Albar de N. S. das Dores. na Igreja do Menmo Deu�, \

sérios prejuízoll à saúde.
em acão de graças por todos os fiéis que concorreram as festl- I Quando senti�. s�de é lIi�al devidadÊ�s. Locomovei ,!ue SAeUt °drgan1smo �ecesslta de

o' .
� nhores Irmãos que domÍnQo - dia 18 - das

.

agua. �n a-o, lIe qUIser conser-PleVIno aos;:,e
. _, ,i::>

. o. • vaI' a saude. SNES.
9 às 12 horas estareI, com o Irmao Tesourell'o, na Sacnstla da Vende·se um de 24 H P.E.
Catedral pam o recebimento das anuidades, em perfeito estado de fun-

con�Í'stório em Florianópolis, 12 de março de 1945. cionamento.,

Luiz Sanches Bezerra da Trindade Informações
Secretário Qla,

Farmacia de plantão
Estará de plantão amanha

Farmácia Rauliveira, sita
ruo Trajano.

. .

Faz anos hoje o menino ACI�

Iio-Jesús Vieira, filhinho do sr.

Agenor Vieira, operário das
oficinas da L O. E,

•

Sra. Elsa C. Pereira
A data de amanha assinq.Ja o

aniversário notal1cio da exmo . src ,

Ellla C. Pereira, dignissima espôse
do IIr. Amancio J. Pereira, proprte
tário da •Alfaiataria Pereira".

I' 8ZtHO auos hoJes
a srito. Odalia Abigail de Oli

veira;
. . c:

a srita. Ondina Vlel:'a de �OUZQ;

o ar. Dionísio Souza, funcionário
federal aposan todo;

Irmandade do Senhor Jesus dos Passos
e Hospital de Caridade

fUNDADO EM 1165

EDITAL

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

Móveis
Comprar, vender ou alugar

.6 no.

A SERVIDORA
ra maior organizaçno no

O'�nero ne.ta capital)

Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica Geral de Adultoll
Doença. dali crianças

Laborat6rio de Análille.
clínicas.

Conllult6rio: rua Felipe Sch
midt, 21 [altoll da Casa Pc
raiso]. dali 1030 á. 12 e da.

IS à. 18 h•.
Re.idtlncia: rua Villc. de Ouro

Preto, 64.
Fone: 769 [manual}

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

Dr. Guerreiro da
Fonseca
MÉDICO

Cl1nica de Adultos e

Crianças.
Doenças da péle. Moles

tias da coração.
Consultas diárias em Palhoça
Horário -_ das 10 às 4,30.
Re.id&ncia: Florian6polis

Alameda Adolfo Konder, 8

CASA MISCELANEA dí str i
buidcra dos Rádios R. C. A.
Victor. Válvulas e Discos.
Rua Conselheiro Mafra, \O '

Atenção I
Compra e venda seu imo
vejo mas faça-o com van

tagem, por intermédio da
firma A. L. ALVES
Rua Deodoro, 35.

POINT -A �JOUft
Aceitam-se encomendas

BAZAR DE MODAS
(onfe<ões -- Alta costura

Novidades

Rua Felipe Schmidt, 34
I

No bar e no lar
RNOT

não deve ialtar

I GRATISl
Quer receber 6tima surpresa?
que o fará feliz I e lhe será
de valiosa utilidade! Escreva
a Soarell, à. Caixa Postal, 84,

INiter6i. -- Estado do Rio.

I MAQUINA DE ESCREVER IVende·ae uma portátil marca
"CORONA», por Cr '$ 600,00.
TRATAR com o sr. Heitor

I Varela à Rua Curitibanoll.

Motor Vhevrolet

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Indicador Médico f"""-
....._,.,..,._" ..·".�'..;"&"'&v.r&"",,,,,"'.;wo..,,&.._..... • - ....,...............-. •..T.;..........",.,... ..,....

, COMPANIllA "AllANÇA DA BAlA"
Fond.da em 1870 - Séde: B A I A
INCENIHOS E TRANSPOUTES

Clfrruo do balanço de HI43:

(Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da
Universidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na
cional de Doencas Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi
sericórdia, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assisten-

te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.
CLÍNICA MÉDICA - DOENÇAS NERVOSAS

- Consultório: Edifício Amélia Neto
_.- Rua Felipe Schmidt. Consultas: Das 15 ás 18 horas
Hesidência: Rua Álvaro de Carvalho na 18 - Florianópolis.

DR. A. SANTAELLA

DR. ARAUJO
Assistente do Prof, Sanson, do Rio de JllJlelro

ESPECIALISTA
Doenças e operações c'os OLHOS. OUVlnOS, NARIZ e GARGANTA

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

I�sôfagosl'<)pla. tr-aquêoscopía, broncoscopia para retirada de corpos estranhos. etc.

COXSULT;\S: das 10 às U e das UI às 18 horas
nua Vitor Meireles. 24 - Fone: 1.447

1)(,.

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
!.'l.rviç08 de Clínica Infantil da Assistência Municipal e Bo.pltal

de Caridade
CUNICA MtDlCA DE CRIANÇAS E ADULTOS

l'ON8UI,TónIO: Rua Nunes l\lacbado. 7 (Ediflclo S. Francisco). lo.. 1.....
Consultas das 2 às 6 horas

RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

DR. BIASE FARACO
Médlco - chefe do Serviço de Slfil'is do Centro de Sande

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE
iu\tHOS OS SEXOS - RAIOS INFRA .. YERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmidt, 46
RE5I.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648

DR. SAVAS LACERD.A
Cltnica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Na.riz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONS'GLTMUO - Felipe Schrnidt, 8. Das 14 às 18 horas. Fone 1259
RESlD8NCIA - Conselheiro M::fq, 77.

DR. GEBHARD HROMADA
Especialista em alta eirúrgia e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
IBlRAMA (HAMONI1\) -- Santa Catarina

ORe SETTE GUSMAO
CIU;r'g DOS SERVIÇOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE E no

HOSPITAL "NERtm RAMOS".
',;nt'�o {je aperfeiçoamento no Hospital São Luiz Gonzaga, de S:'Io Paulo - Ex·esta·
..:iárlo do Instituto "Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex·médico interno do

.

Sanatório de SaIltos, em Campos do Jordão.
Cj,f�ICA GER.UJ - DIAGNóSTICO PRECOCE b TRATA�IENTO ESPECIAM7ADO

DAS DOENÇAS DO APAR1l:I"HO RESPIRATóRIO.

OPERAÇÃO DE JACOBOEUS
CONSULTAS: Diàl'iamente. das 3 às 6 horas. CONSUL'l'óRIO: Rua Vitor Meireles. 18

RESIDll:NC1A: Rua Esteves Júnior, 135 - 'l'el. 742.

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso H Aoerfelcoamento e Longa PrAt1c& no Rio de J'anelJ'o
�Jl'ltlUL'i' ..UI - Pela manhA: 4JariameDte d.. 10,300..12 h., à tarde 8zceptooot
.abmll�. d.. lo.ao b 18 bora. - CONSlrLTóRIO: Ro 10&0 Pblto .. 1 • .,.,...40 -

"'''''''! 1.481 - Re81j1eDcta: R... PreAlde.fe eo.tiJIlho, ,..

DR. ROLDÃO CONSONI

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

Capital e ,'eservas . .

Responsabilidades .

Receita .

Ativo .

Sinistros pagos nos últimos 10 anos .

Responsabll ldades .

74.617.035,l'.0
6.978.401.'155.91

84.6Hi.216,9G
129.920.000.90
86.629.898.90

76.736.401.300 • .lo

cr$
c-s
Cr$
c-s
c-s
CrI

DIRETORES: - Dr. P8.IDtUo «l'Ultra Frelra d. CsrTalhO. Dr. J'rancaoo
de sa e AD1al0 JoIal!llOrra.

Ag�c1u e lIUtHlgfnctu em todo o territõr!o aaclonal. - 8ucurNl no

UruguAi. Reauladorell de ,,'ruja. nu prlnclpa1Jr c1dadM da Am"r1ca. Iluropa
• .A.trlca.

AGENTID EM FLORIANóPOLIS
C AMP O 8 I� O B O &: C IA. - Rua Fellpe Scbmlllt, ft. ..
Caixa Postal a, 19 - Telefone 1.08!t - End. Telegr. "AIAANÇA·
SUB·AGENCIAS EM LAGm�A, TUBARÃO, ITAJAl. BUJMIG

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

rormado pela Uroyersldad. de G.nebn

Com prAtica noo hosplte.1a europeus
J1fn1ca médica em "eraJ. pedlatrla, doen

tu do m.wma ner1'OIlO. aparelho geroto
urmArlo do homem e da mulher

UI(fte. TMBico: DR. PAUW TAVAltWlf'

cuno d. Radl,ologla CUnica com o <V

llanoel de Abreu CampaIlarl0 (SIo poau·
Io�. E8pec1altzado em Higiene • 8alldf

PI1bl1ca. pel. UniTer.ldade do Rio d. Ja·
D.�1ro. - Gabinete d. Ralo X - Electro

t:areUOlfl'tlIa cUn1ca - Metabolámo ba
lI8l - Sondagem Duodenal - Gab!neU
a. n.toterapla - Laboratório d. micro.

eopía e a,n6J.ise clin1ca. - Rua J'ernandú

llachaoo. 8. Fone 1.1911. - rlor:lanópolll
cAY�n�P.���:'��as, !vO sa�rí.iício de

pequenas, com renda mensal de arsovla420.00. por 37.000,00 cruzeiros.
No Estreito. por Cr$ 25.000,00. Londres, (SIP) -- Devido
Em Coq�eiros .. por Cr$ 12.000.00. ao fato que muitos ínaleses

Médie. - Cinuriio - Parteiro 48��o���mda R10 Branco, por Cr$ não se orientam o que ;;, po-
R A lOS X. _

Uma na rua Campo3 Novos, num loneses perderam sacrificando
Moderna e P?ssante mstalaçao terreno de 1.524m2; p or 40.000,00 a sua própria Capital, uma

.

de 200 MA. I cruzeiros. d
.

t d '
.

dDulruiagnÕStlcO'lPrecoce ...
da tubercudlose Tratar com A. L. Alves. na ruo daess dmaaIEsU€lnOcan a Olads Cl d�-p onar, u ceras gàstrtcaa e uo- Deodoro 35 i" pa, uma as e 1-

d�naia, cânc.er d!l. estômago,ate-' ltoras Londinas publicou um
çoe� das Via. bílíares, flDS!. e�c. VENDE-SE uma Serraria lindo album da capital polone-'\.plica o Pneumo-torax artifícial '" .

para o tratamento da Tuberculose hidráulica, de- sa íntítulado ' 'I'his Was War-
Pulmonar - Tratamentos modero vidameote registrada no I. N. saw" - 35 happy phofcgra-

nos e eficazes desta moléstia do Pinho e um "troly" com phs".
�ompleto gabinete de Eletricidade cavalo, e correame novo. As ilustrações demonstramuédica: Oudas curtas e ultra-cur-
115. Rai05 Infra-Vermelhos e Raio! Informações nesta redação O que foi Varsóvia antes da
Ultra Violeta. lutraeou-Terapía uo na rua Deodoro 93 - Estreito sua impiedosa e total destruí-
Consultório: Rua Deodoro, I ção pelos alemães, quando os

esquina Felipe Schmidt VENDI] 81] um p
.

d exército h
'u , ... 12 brl .• e daa 14 h 17 b.rl Jj_ Jj a. roprie a- e 1 s russos, que se ac a-

'1''''ofon. , 4'7' de síta em Bar vam apenas a dez quilômetros
-- - ...._-."._......---,�_...-.._••"....... reiros , cc m casa, pasto, bôa de distância, foram impedidos
Ju,·ZO de DI·rel-to da água e pequena chácara. 1'ra· de prestar auxílio aos valentes

ta, a Avenida Mauro Ramos. 50 soldados poloneses, comanda-

Comarca de Tijucas V d --;; predio n, 35
dos pelo Gal. Bor Komorowski.

Edital de praca com eu e-se da rua Fernan-
O prazo de 20 dias do Machado, nesta capital.

• ...

O Dr. Manrtllo da Costa Coimbra, , (�� á de!.oc_upa�o). I EXPOSI"80 do esfor"oIuiz de Direito da Comarca de Ti- Tratar a ru s .ioao Pinto n 511 \I \I

}����:l l;i�;a�I��. de Santa Catarina, 'Da r

Procu- a s I bélIco iaDonês
Fu saber aos que.o j)rc�cnte. cdí- r ., e Jerusalém, (SIP\ - Poi

tal com o prazo. de \'li1t� dias VIrem, Emprego em escritório ou casa I inaugurada nesita cidade umaou dele conhechueuto l ivereru. que, .' J • � i T "
-

,.'
a rct[ucril1lpnto (lo invcnluriant(' come Cla.. Moça, idonea. com lexposlçao, organlzada p e 1 o
Fmncisco :\Iarco!ino D11arte. () Ofi- prática de datilogrl:lfía. Dá óti I Centro de Infol1naçÕes no Ol'i
cial de J u'sliç.a desLc .1ui�o. OL.l ,qLl�m I, mas refel ê,lcias. Infor.mações i ente, sob o patrocínio dos
'uas

_

vezes fIzer, Irara a pu_bhco nesta Redação a O. S I Amig.:os d.a Cul.tura Britânica
prega0 de venda e arremataçao, ai" ," _

v •

quem,.:llais der e maior lanço ofere-I 10 v. 41A ref�eIlda ��pOslçaO �pl'esenta
[,C'I' so.LJre () preço da avaliação, no -- O esforço bellco polones e a lu-
,�ia 9 rle Ahril Y!'l!ximo Yin??lIro,'Cm' I ta que travam, desde cinco e
em �reilte ao e(lIf��lO da �ref('ünral O pra-se meio anos os poloneses com a:\1ullrclpal desta Cidade, as J (j hO-1 . , "

..
." "

. . .

t'ES, o il1loyel abaixo declarado, pCI'- Uma proprledade, com !con-1hldla totalltana, na Italla,
tcncente ao espólio de dona Amem!'l dições de !)agamento de 500 a !Fl'ança, Holanda, na Alema
Perpétua Duart� con,het:ida tambclI1 600 cCLlzeiros, me:nsais, nos ar.

r
nha própriam'ente d1ta e o

por dona Amella Perpetua Ih.Ulrte,! rabaldes desta cidade ou no Es. mais importante de tudo a lu-
a saber: U111 terreno Sito em RIO do. .

.

'

Braço. deste :VIunicípjo COlll l1cwcnta.
trelto. Tra.tar com o sr. Godo· �a no &eu p�IS que &:.eme sob a

e quatro metros e seis decí11ll'tros: fredo Hablth, na construção do 'Incessante 1 n v a s a o estran-
(U4,6) rl.e terras (le frentes, que fa.,: do Ipase. Sv-4 geira.
zem mo norté com herdeiros de :\.la·

no.eI
Du/arte. e·, fundos,

ao.
Sul, com.

1
-

o travessão de Leonardo de Olivei- I

E "

ra. extrema a leste com a herdeira; Sta e a verdade 1.nda Duarte Nader, e ao Oeste com i �

ditas de :\'la11oe1 Duar·te e Luiz Yol- 'I Sapatos de todos os modelos e dos tipos maislolini, com a área de 312.1S0 111.2
_ 2valiado por quatro mil

seiscen-I, I
modernos, inclusive Sandolias para praia ao. alcance

los e oitenta e dois cruzeiros e se- das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros
!enta centa\'os (Cr8 4.!i82,7o). E PRECOS SEM RIVAIS'para qur chegue a noticia ao conlle-I •

l'Ílllt'nto d.e todos mandou expedir I Não comp;em seus calçados sem visitar a
o pres�nt(' edital que será afixado T

-

B
-

no lugar de costume e reproduzido' «amanCarlft arrelros))
11:1 Jl1l;)re'1�� de Flol'Í'Ulópol�s, �.al RUA CONSELHEIROforma dr,' lei. Eu, Rodolfo Lll'lz Bu-, MAFRA. 41
c)1eJe, Escri\'ão O dactilografei e. �����������������������������subscrevo. (Ass.) MauriNo da Costa -

-

Coimbra. Selos .MinaI. .Está cOl1fot'- FARMACIA ESPE-RANÇAlHe o original que dou fé de ter a-fi-
xado, hoje, no lugar do C·)StU111é. A SUA FARMÁCIAO Escrivão

Rodolfo Luiz Büchele la. Couelhelro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.541
E.trerá a domkí1i.

DR. AUru;UO ROTOLO

CnWRGlA GERAL - ALTA CIRURGL\ - MOLillSTIAS DE SENHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde fol

It.ssistente por vários anos do Serviço Cirúrgico do Prof. AUpio Correia Neto.
Cirurgia do estômago e vias bidiares, intestlrlO'9 (leIgado e gr(}Sso, tiróide. rtns.

próstata bexLga. útero. ovários e trompas..
VarlCoceIe. hldrrocele. varizes e hérnia,

CONSULTAS:
tIas 2 li li horas, à Rua Felipe Schmidt. 201 (altos da Caoo Paralso). Tel. l.li98.

RF,slD1i:NCIA: Roo Esteves Jünior. 179; Tel. M764

DR. MARIO WENOHAUSEN
(Diplomado pela Faculdade Nac. de Me<1ictna da UniTeraldade do BraIllJ)

41.t.tnterno 110 SerTlço do Cltnlea Médica do Professor o.Tllldo Ol1Tatra. m6d1co do

Departamento de 8allde
CLlNIC... MaDIU... - lIotolMt1a8 iuteraas de adultos e ClI1anÇIUI. CONSULTóRiO

• KIilSfJ)1!tNClA: Rua "eHpe Sclmttdt u. 3S - TeL 811. CONSULTAS _. Du t8 .. til.

_ .._-----,._-- _._----------------

DR. REMIGIO
CLlNICA ._DICA

lloJ..-.Iu Interna.. de Senhor.. e CM·

ançu em Geral. CONSULTORIO: Bus I:J'elipe Scbm1dt - IldJ1tcl0 4nl6lla Nato.
1'011.. Uí92. 9 .. 12 • 14 li 17 har... BJII. i

am:CNCIA: , Largo Benjamin
Con.tante, 3

DR. ANTONIO MONIZ
DE ARAGÃO

Ol,..rsta • Ortope4tL Clfalea e 0Il'U1rbI
'0 �1lX. rU'toa • 4_... .e RaIa__

CONSULTÓRIO: R. João Pin10 7 Diá
rtamenw du 11 .. 17 horu. :a:DUDO.
(_'t � .. '.".11'"iílo1l"'" A t�lTD. .. .0.. ".,

Dr. Newton d'Avila
Operaçõell .. Vias Urinaria. -- Doen
ça. dOIl intestinos, réto e onu.
-- Hemorroidas. Tratamento da

colite amebiana.
Fi.íoterapia -- Infra-vermelho,
Conault: Vitor Meiral., 28.

Atende diariamente à. 11.30 h•. e,
la tarde, da. 16 N. em diante

a••ld: Vidal RClmo., 66.
f9Qf 1007.

Dr. LAURO BAURA

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

Muitas bonifIcações e médico gratis
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

1il8peclalllUl em Doeuçu de 8eDho
rall - Vias Ur1m6rlas.
Cur!lO de especlallzaç�o de Glneco

logla (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da Fa·
c·'lldade de Medicina de São Paulo.
Tratamento especializado, médico ,

cirúrgico. das afecçOeB do aparêlho
genital feminino (Utero. oTArlo..
troanpal. etc.),
Cura radical du lll11am&9(1ee doe

anexO!! (·OvarloB, trompas). Bem ope·
�ç.aO). Tratamento de todO!! OB (lis·
rorbioB da meJllltnaçlo e da stertlJ·
dade.
Tratamento moderno da IItellorr.

I'Ia al(uda e crOnica. em amoos OI

eexos. por processol modern08 sob
contrOle endoscóplco - Ul'etro.copta
- e de laboratórIo.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO
C'ONSULTA8: - Du 10.30 .. 12

.borRe e dila 2 li II.
Consultório - flua T1r&dGnt.ea 1"

Fonê: 1.663.
ltee14f1lCll .- "". T)ra4�ntN 'J

litlWII®',

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

� -- �

Crédito Mútuo Predial---.-_._� .._--_._-----

MACHADO & elA.
Proprietários - J. Moreira & Cia.AaAncia. ii Repr.aentaçõ.a em Gera.!

Matriz: Florian6polill
Rua Joao Pinto, n. S
Caba Poatal, 37
Filial: Cre.ciúma

Rua Floriano Peixoto••/n (Edif.
Pr6prio) .. Telegrama.: uPRIMUS·
Agente. no. principai. municipio.

do E.tado

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

PRtMIO MAIOR CR S 6.25000
ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO·DKNTISTA

RUI Vitor Meireles, 18

íit;.IIm!ll!çll.lla_ ...._t•• l1li311'•._:.11.1Il!I.•t tl!.•33••IIII._J.tJlIIIII!I;•••'.1.illla•.'.3i.J••.•$.....L.illl.•.•_t••J�J•.:�i.........,..........- ..............IIIfj"I...".:4.niBt.i4.t; .Ai. S da a Xli aw aeaUl a ....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-Sába do, 17 d•.Marco ele '''.5 ,

Sem consideração de· raças ou religião
Cidade do México, (Via aé Ireal -- A Comissão de Assun- A Conferencia Interamericana

tos Interamericanos aprovou a resolve:
seguinte resoução: 1) - Reafirm ar o princípio
.Considerando que a paz reconhecido por todos os Esta

mundial não pode cimentar-se' dos Americanos da igualdade
senão em que todos os homens de direitos e de oportunidades
possam fazer valer seus direi para todos, sem considerações
tos essenciais, sem distinções de de raça ou de região;
raças ou de religião, 2) - Recomendar aos govêr

,f9u�
ptdpu4

ENFERMEIRA

nos das Repúblicas americanas

que, sem prejuizo da liberdade
da .

palavra escrita ou falada,

façam todos os esforços para

evitar, em seus respectivos paí
ses. tudo o que tender a pro
vocar discrimInações entre in

divíduos, por motivo de raça
ou de religião •. t ..

-

Oportunidade
Vendem-se um estabilizador,

um piano em perfeito estado,
marca (, Essenfelder», este por
6.000 cruzeiros, e um guarda
livros de imbuia Tratar na rua

Esteves Junior n. 135, com o

sr , Patrick Sullivan. Otima

oportunidade, pois trata-se de

nogócio urgente ror motivo de

viagem, 7 v. 3

S�'\ N (I 1 Tb��'()i
Contém oito elementos tônicos

Fósforo, Cálc 0, Vanadato e

Arsen ato de
Sódio, etc.

,., I

no fim de um ano, quan·
to SOnIiIrão êsses dias de do

res, roubados aos afazeres e

ás alegrias da vida 1
Afaste de si os padeci·

mentos periódicos. A SAUDE
DA MULHER - regulador, tô
nico, anti-doloroso - é o reme

dio que lhe restituira á tren

QUilidade. Êle tem no nome

o resumo de suas virtudes:

A aproxima�ão do perlo
cio mensal é, para as senho
fas que não têm boa saude,
um tormento e um pesadelo.
A Simples lembrança dos 50

'rimentos que se avizinham

perturba-lhes a trenqulilde
!Cle e as põe em sobressalto.

Os Paiii1olj, Dep.� uperados,
C ...goltHlus. Anêmicos,

Maf4r\l�, MAes Que Criam.
Crlt<liç,-,8 Rl1quitlCBS rece

her à« t1 to niltcação geral
III. orgtlul�mQ com o

HEMORROIDES
nú ,t1{-ttff. fltAis
€STl €SP€(/f/CO TRAZ.
ALIVIO IMéVIATOI

I

1 .---- _-,,-

! SArnE DA MULHER
As «tarefas de amanhã» •.. A ação benéfica da Pomada

Man Zan, preparada espe
cialmente para todos 0& ca

S08 de Hemorroides, é ime

diata, alivia as dõres e 0&

pruridos. acalma e evita 88

complicações infecciosas da.

ulcerações e varizes herner

roidaís. A venda em toda.

as Farmacias em bisnagas
com cánula especial para

facilútar a aplicação.

Preparando o povo alemão pata a travessia, pelos
aliados. do Rheno , para a perda de Stet tiri, o grande por

to no Mar Báltico, e outras «(graves perdas de territórios",
os nazistas declaram que agora sua principal tarefa é sal

var a Wehrmacht da destrição. I«As fôrças elemõs em defensiva no oeste e a léste

devem ter como principal objetivo unir seu poderio e ao

mesmo tempo infligir o máximo de perdas ao inimigo.
Mas todas as forças devem permanecer intactas para as

tarefas de amanhã) - declarou Ot io Kriegk , auxiliar do

dr. Goebbels, pela rádio de Berlim. INão sabsemos quais serão essas "tarefas de amanhã'.

já que o aniquilamento da Alemanha hitlerista é fate

quase consumado. A louca resistência determinada pelos
chefes hitlerinos sô poderá agravar as futuras condições
do povo alemão. I

Assim, pois •. é lícito s upôr que as "tarefas" de ama,

nhã somente poderão ser a obrigação de os alemães re

construirem as zonas que devastaram na sua alucinação
guerréira ...

CARTAZES DIADO
HÓJE HOJESABADO

((ODEON»)CINE
A's 4 1/2 e 7 1/2 hora!'
SESSÕES POPULARES

Roy Rogers e Os Irmãos Weaver em:

O juiz de ArkansasAVISO Torcidas e Gargalhadas
Tim Holt o jovem cow-boy

Galopando
O

A proprietária do "Saldo
Brasil" comunica à sua dís

I tinta freguesia que mudou

I) I
aquele seu estabelecimento
para a Rua ViRconde de Ouro
Preto n. 2. onde, contando

Icom a mesma já conhecida

I competencia de seu pessoal.
espera continuar merecendo
a preferência de sempre.

/l:.----=
!

em:

ventoao
Tom Mix e Tonny em:

cavaleiro Aladogelado
chá
chimarrão

Bebida saudável'
MATE: 100 e 110 episodios

NO PROGRAMA
NO VALE DO PARAIBA (Nac. Coop)

Preço: Cr$ .2,40 (Selo a cargo do publico). 1,00 Imp. 10 anos

• • •NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE
•

Idi@ma. por-
tuguê.. e.pa.
nhol , francá.,
inglês, etc.

CINE ((IMPERIAL))
A's 7 1/2 horas

Um lindo romance de amor, embalado �or doces melodias:

Rapsodia da Ribalta
com John Payne, Bette Grable e Victor Mature

NO PROGRAMA
VIDA BARIANA N. 10 (Nac. Coop.)

MUSICA MAESTRO (A marcha do tempo)
A VOZ DO MUNDO (Jornal)

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

Amanhã, simultâneamente no Odeon e Imperial
George Sanders, Brenda Marshall e Philip Dorn em:

Paris nas trevas .

______lIIIidllllw_e__f!I8I!Iii·'

R. H. BOSCO LTDA.
ITAlAi - s· CATARENA

Romance, Poesia, Religião, Aviação,
Matemática, Física, Química, Geo-

110gia. Mineralogia, Engenharia cio
vil, militar e naval. Carpintaria.
Desenho, Saneamento, Metalurgia,
Eletricidade:' Rádio. Máquinall; Mo·
tores, Hidráulica, Alvenaria, Agri
<:ultura, Veterinária. Contabilidade.

Dicionário.. etc. etc.

COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE:

Representações Transportes Maritimos; FerrO.

Consignações .• Conta Própria vico-ros, Rodoviários. Aéreos.
R'la Pedro Ferreiro, 5 Coscoa, Fôqo, Acidentes do

Z' Pavimento Trabalho. Acidentes Pessoais,
CAIXA POSTAL, 117, Responllabilidade Civil e Vida_

IEndereço Telegráfico « B O S C O»
11 - -____ __

I

I

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar o único filme no corrente ano, que obteve 3 estrelas

Sedas, Casemiras e Lãs

.CA$A $A.�. a(O$A.
ORI-Á�� 'N I�)O SO 1-\ R'PBJLLl

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



As atividades do
Conselho NaCIonal
do Pelroleo
Rio, 16 (A. N.) - o Conse

lho Nacional de Petróleo no

fl'hegaram RESENB II fORENSE' corrente. ano voo entrar numa
� 8. J fase de íntenso trabalho. Im- �_._-------------------...-..:

a Valparaiso Ju lgumen los rea.liz ados pela câ_lportantes e�tu�os serão .re�li- firande O nu"mero de vl"t,·mas da� «V�2». . '11Im'a Cr innirial, em sessão de 16 do zados par técnicos especializa- U õ
santíago do Chile, 16 (U. P.) ! corrente. 'dos, no qne concerne a pesquí- LONDRES, 16 (U. P.) - A censura militar permitiu hoje

- O transporte chileno "Arau-I Apelaçrio criminal n. 7.307, da sa de petróleo em nosso sub- revelar que têm estado caindo bombas voadoras alemãs na zo
cano" chegou esta manhã a c,0lll;lrc� de Caçador, apelar;ttc João solo ficando o Conselho em na de Londres e têm havido vítimas. Até agora a censue-a só
Valparaíso conduzindo os res- Schurk in e apelado a Justiça. Re- corutrôle de todos os trabadhos. mente permitra ammciar tais projeteis quando caídos no sul. .

d L + ,

I k�bor (l sr. des, Urbano Sales c r'e-
tas de �9 vitimas o auraro .visor o sr. des. Guilherme AJJry. Par-se-á O levantamento do da Inglaterra. Contudo continua em segredo o número de bom-
e sobrevlvent.es da mesn�a: SO-I Pre]i,mina'rmer;tLe, foi

. o. ju-l&a- domínio da geologia no senti-
I bas voadoras e os lugares exatos da zona metropoütana onde

Ienes funerais pelas v1tlmas, mcmío 00n:'Br.ildo _cm chhgencla, do de serem orientados os es-: explodrram. Aaora se permitiu revelar que centenas de Iondrí-
verírícar se ão amanhã em para que a nutlilnacuo da scntenca

d
.

t líf .

b
•vc ,

'

......
-

,

. do réu se faca na f'orrna da lei
.

e tu 'Os e pesq�1sas pe 1'011 eras. : 11'OS tonam mortos e feridos e que as bombas voadoras duma
Val�arallso com a �re�ença do

solicitar-se dlo sr. dr. Secretário da Para tal fim Já foram contra-laltUlra de 12 mil metros, recomeçaram a cair sôbre a Inglapresíderrte da Republlca e os Segurança Pública informações no tados os técnicos entre o Con- terra.
chefes dias forças armadas. tocante ao exercicio do apelant:e selho Nacional do Petróleo, e a

n�) cargo de [nspetl�T de Quartei- firma norte-ernericana do Goi-

O E TADO E
·

Comprar na CASA MISCE- rao, na data do delito. A f/il;._ spernveLANEA é saber economíear.. Apelação criminal n. 7.395, da ler, send? q�e um. dess�s ele- � , .

_ comarca de S. Franoisco. apelan- mentes fixará residencía no

Z'�ão perdeu um 11e
a Justiça e apelado José C�rrêa Brasil como prevê o respecti-

.'
_

Ó
.

- de �IeJo
.. Relalt'?,r

o sr. d es. Urb�-. vo corstrato. O primeiro dos

\
Inco X Fiscalização dos Portos r Fe�eraçao, p,:tra as proximas pro-li navIO 1110 Sales e revisor O s,r. des. GUl- , . . vos de nataçao.

Boston 16 (U P) - Sa-llllerme Ahrv. I técnicos a chegar ao Brasil, D' 1 h- _'" ,. ., . .,. omlngo, pe a man a. no com

muel Munray presidente da � Câmara deu provlrnento à ape- s�r� o,&r. Hantll1g� Ke�ler, que po da F. C. D,. medirão forças as No Iate (Iube de rJorianópo!is
Unilted Fruit Company diz em Ilaçao, 'para reformar a sentença e vraJara para a:qUl aInda no < gu�rridoli equipes do Inca F. C., e

Devendo estar presente amanha
.

,.
.. "I e()nd'eI�ar o apela,do � 3 Il?�.s�s de corrente mêS' até o dia 20. Ou- Fisca!ização dos Portos F. C .• nu-

1. ela,torIo anua! de sua e:mpre- 1 dC'lençao, ta'xa peUltcncHH'I,� de
t ' jj' ,'".' d -

h,' mo partido em homenagem 00 Elr
na roia oficial do Iate Clube,

sla, que esta nao perdeu um SÓ' Cr8 20,00 e conce<lelr-lhe o llvra- ros 1 �ecn�c�s everao cegar Thiers de LEmo.! T1eminq. O Inca vinda do intedor. s6mente uma

navio no amo pfuS'sado embora' ment.o eo_ndícI.·,O'.l1Ia. I da penH. este ano, afim d.e cooperar co:r_n pisará o gramado c.s�im constitui guarnição do Tubarão, o sr. Ar-
, A I

-

I 7402 1 C Ih N 1 d T'1.nA- A O noldo Suarez Cuneo resolveu que,tivesse perdido a vida em acão \ l"pe açao CI'U\1I_na n. . , (a O onse O aClOna O .r",,�ro- do: Silvio, Lúcio e bê!. rofino, dez minutos após a .aida da pa-
1

-

d s '''eus .j1uncl·on'a' Cülllall'Ca <],e Orlcaes. apelantes e 100 na solução dos problemas Carreirão e Galego. Burigo, Geni·
Teo principal, isto é a corrida naaJ..ema um o \.:, �, I ,- apcf.a'd1os

.

a .fustiea e Felisherto t' l'f nho. Zigo Valter e Mendonça..

U
.

d �'!...'ia I I R h
o

R I t '�l'. pe 1'01 eros ' qual tomarão parte uma quarni.rIOS. m 'l1IaVIO ,a COlnpau!u C;]re ,OSlO (a oc,,'<t. e a OI' ()u' Técnico: Paulo Mene"es Men'
Ab

. ção dos nossos dois cl ubes 8 oque havia sido conl'>ide'rado cJ.cs. Guilherme ry e reV1S>O[' o

VI-s-.tau O Departa ; donça. representação do Tubarão. se)'o
". I let,· I. t e"dl',d fOI' sr. eles. Guedes Pinto.

,

I •

�omp'd' �mende p Lt.' O,
, I Foi üon.fi.rma,do a sentença no i m.ento de Estado dado inicio a uma corrida por

lecon '1Cll()na O e es a em uso mé,rito ,e decl'etarr' a prescrição da I H . 16 (U P) _ O Departamento de Futeból equipes entre repreEentantes do
novamente I -

1 avana, ..
- sr.

Amador
«Veleiros) e do clube que dirige., ,

. acao pena.
Li C 1, t· '�,j. D c: t f .

__�

" '

ma aval'can 1 VISJJLOU o e- ,e o ven O' avorecer. (1 pnmeira

, _ Ipartamento de Estado em o sr. Presidente do F. C, D. vem saida lerá comandada às 9 horall

CIIDICaSI cOllY\ipan.hia de: c.hancele.r Cue.'l'-
de nomear 08 distintos desportis- da manhã..

I
OUL

, •

tas srs' Valter Lar,g, Osní Ortiga
I vo

RublO e varIOS fUnCIOnarIaS e Arnoldo Cunêo, para. sob apre, Sem adr!ça ...
I
do referido Departamento de- "idencia do primeiro, constituirem _. Mas, visto a ordem de saida
v8""'do VI"aJ'ar' s'ab::;'d'o, amanha-, o Departamento de Futeból ama d t d h- ,

oU �

dor, dessa entidaie.
a rego a e aman a, e possível

e!..�:;':!!�:�;,_,......._ e-_--.- ��r���l:::.enoteúft�ms:��n:���!����
l'lIITZ Hoje Sábado, às Reunir-se-á segunda.feira - E'. Muita gente tem corrido
K 19.30 horas O Departam'mto de Remo e Na. em tartaruga à vela ...

tação. novamente se reunirá, às
- Viva o Maneca?

17 horas, de segunda.feira, afim
- Vivôoo I

de trotar de assuntos ligados a
- Viva o Cúneo?

PI óxima regata de 29 de abril e
- Vivôoo!

participação do nosso Estado ao
- Viva o Rafasl?

Campeonato Brasileiro do Remo,
_. Vivôoo!

'a aar efetuado em 27 de maiQ, no
- Viva eu?

Rio de Janeiro.
- Morraaa! •

- Mas isto é falta de conside
ração • reclama o Adernar.
..- Ora pipocas! Ele está abu.

O sr Nazc.reno SimalS, membro sondo da nossa boa vontade. Nel'do Departamento de Remo e Na- se tombo. quando ele acabar de
tação já apresentou a êsse orgão «vivar», nos eltaremos «mortos».
da F,C.D,. a planta do fl,:"tuante. (O gritador era o Benito, numa43 que será mandado constulr pela festinha do ({V.. leiros»j.

(j:---fA·�··:sã�-·-jõ;é:7'''''''''''''''''''·-;-''''''_·-·ft_"""",.-.w�
Comemorará, a 19 do corrente, I

FRACOS •

o dia de seu patrono. o Grupo AN�MICOS
Escolar Arquídiocuano "São José". TOMEM
desta capital. Dal festividades cons·

IliIObo r".Slfculata uma missa, às 7,30 horas, na II lrt(jàl li..
igreja de Santo Antônio, oficiada ''SILVEIRAH

pelo Arcebispo Metropolitano.

E os que cairam nos quintais 1
SAO FRANCISCO, 16 (U. P.) - A rádio de Tóquio afirma

que nas suas újtímae íncursões as super-fortalezas voadoras
lançaram não só bombas mas, também, boletins de propagan
da sobre a capital do Mikado. Diz o locutor amarelo que seus

patrícíos pisaram desenhosamente, nas ruas, esses folhetos da
insidiosa propaganda aliada. Mas esquece de acrescentar o

que fizeram com os folhetos caidos nos qudntaís e outros pon
tos, onde pudessem apanhá-los sem serem vistos peva polícía,

Estão aumentando a resistência
MANILHA, 16 (U. P.) - As tropas norte-americanas que

desembarcaram em Míndarrao já mantêm uma área superior
a72 kms. quadrados em torno de Zamboanga. Avançando cada
vez mais para o interior, ocuparam elas outras dezesseís loca
lidades e estão, atualmente, perseguindo os japoneses, a mais
de oito kms. da costa. No entanto, nas montanhas acima de
Zamboanga, O'S amarelos estão começando a opôr maior resis
tência, tendo mesmo passado a empregar artilharia e morteiro.

._------------
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Laboratório de Ailálises
Farmacêutico CiERCIHO SILVA

(Chefe do Serv�ço de Laboratório da Assistêncio)
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

em SttetinPenetração profunda
LONDRES, 16 (U. P.) SC08.ittelo, correspondente da

Tl'an,s,Üicean, declarou esta noite que fôrças do marechal Zhu
knv penetraram profundamente 'DIas defe'tl:as de Sttetill1. A ba
talha começou na mrudrugadla d'e ontem, quando as fô,rças rus

sas apoi,adas pelo menos por 150 ta:nques desfecharam ataques
concentrados contra os setores meridtol1lai,s € ori'eurt:ais do du
to de defesas alemãs.

Conferenciaram os embaixadores
WASHINGTON, 16 (U. P.) Lord HalifaiX e Andrei

G,riÜ'myko, embaixadoif'es da Grã-Br,eitanha e Rús'sia, respecti
va.mente, corlJferelllci3Jrarn e,sta mamhã com o 8eoretári,o de Es
tado afim-de disCll,1!k os pontos relativ,os a ,confe,rênlcia d'e São
Francisco.

o troar dos canhões anunciou nova batalha
LONDRES, 16 (U. P.) - ° comentrurista von Hammer, da

agência DNB, acaba de anunciar que o troar dos canhões rus

sos iniciou, na manhã de ontem, uma nOVia batalha de ambos
os lados do Neisse, a oeste de Oppe1n, na SiLésia. Von Hamrner
informa também, que os soviéticos Ítniciamm um ataque C01{.
cel1Jtrad� contna a cabeça de ponte alemã a ileste de Sttetin,
Ainda este ataque teria começado já ontem.

Os senhorios prepotentes e

comercíentes desonestos
os

O 'r. Benedito Silva. escrevendo
no «Diário de Notícias), do Rio.
um artigo intitulado: «Acorda.
consumidor !», termina· o com es

tes períodos.
«Quanto €18 reluções entre con

sumidores e fornecedores e entre

senhorios e inquilinos, porém, o
inda não se verificou. no Broeít,
qualquer mudança indiciadora de

I
progresso. Em geral. o senhorio
continua a ser prepotente, o for
necedor desleal, o intermediário
aproveitador; e o consumidor con

tinua a ser ludibriado. aviltado e

escorchado. A passividade e a

ell'l
tupidez com que o público brusí.
leiro aceita e, oce t ando , estimu-
la a8 práticas tortuosas, as frau'
des e as falcatruas comerciais·
como o açambarcamento e a ex

pIoração desenfreada _. explicam
o permanência indefinida dêsse re

síduo colonia 1.
Um dos oroblemcs vitais. rns-

tantes. do consumidor brasileiro poceiras cabe ao consumidor 8S'

é, pois, tornar difícil, se não imo clarecido. mediante uma exemplar
ponível, a sobrevivência do comér- e generalizada campanha de re

cio desonesto, o grande responsá preeália econômica. que consiste
vel pela corrosiva e estranguladora inicialmente ern reriuzir as com

carestia atuo!. I pras ao mínimo possível e cabalar
A tarefa de expurgar a indú.tria I 011 parentes, amigos. colegas e vi.

e o comércio dos elementos tra· zinholl a fazerem o mesmo»,

-

Laboratório Clínico
RUA JOÃO PIHiOi 25 - Fone: 1448
{em frente ao Tesouro do Estado

Florianópolis
Dr. H. G. S. Medina Parm, Narbal Alves de Souza

Parm. L. da Costa Avila

Exame de sangue. Exame para verificação de cancer,
Exame de u rmo , Exame para verificação da gravi
dez, Exame de escarro, Exame poro verificação de
doenças da pele, boca e cabelos, Exome de fézes,

Exame de secreções.
�utovaccinas e transfusão de sangue,

Exo rn a químico de farinhas, bebidas, café, águas, etc.

Charles Boyer, Barbara Stanwyck
Edward Robin.on. Betty Fields,

Robert Cummingll e Thomas
Mitchell em:

OS MISTERIOS DA VIDA

Pronta a planta

Ha muita cousa no céu IJ na

terra ... Muito maia do que jamais
sonhaste com toda a tua filosofia ...
Um filme tão diferente que desa-

fia comparação ...

Se fosse dado aos mortaes saber o

seu futuro... Deus os dotaria de
meios simples para averigua-lo.

No programa:
Reportagens da Folha Carioca

Noticias do Dia - Jornal
Improprio até 14 anos

Preços Cr$ 5,00 e 4,00

ROXY Hoje, Sábado às
16,30 e 19.30 hrs.

Colossal programa:
l' Cine Jornal Brasileiro 3x52-Coop
2' Tres detetives desmiolados - co-

média c/3 patétas
3' O BANDOLEIRO DAS ESTRA.

DAS - com Riohard CarIson e

Jane Randolph, O rapaz era

bonsinho demais, até o dia que
resolveu botar as manguinhas
de fóra ...

4' AS AVENTURAS DOS CADETE
DO AR - l' e 2· episodios deste
sensacional f5eriado.

Impr6prio até 10 ano.

Preço único Cr$ 2,40

-------------------------

Grande Tônico
CASA MISCELANEA distri
buidora dos Rádios R. C. A.
Victor, Válvulas e Discos.

Rua Cunselheiro Mafra, \O •

PARA FERIDAS,
E C Z E M A S,
INFLAMÁÇOES,
COCEIRAS,
FRIEI'RAS,
ESPINHAS ETC.

Contra o mercado
negro
Bruxela's, 16 (U. P.) - Após

ter sido -aprovrudo peLa Câma�
l�a dos DepUltados o Senado
aprovOlU o projeto de lei que
concede poderes especiais ao

govêrno lafim de podei): com
Porto, 16 (D. P.) - A pro- batler o mercado negro e restta

longada
.

estiag'em que há Vá-I belecer a situacão alimentar e
rios meses vinha castigando a financeil�a do país_
região do Porto bem como ou- I
t�'as zonas de Portug'al, parece I A-d-e-u-s-'-]·a-c-a-r-e"-s-'--fmalmente ter chegado ao , •

fim. Durante a noite passada, I Manáus, 16 (E.) Estão
começou a chover abunda;nte- desap,arecendo os jacarés da
mente nesta cidade, e até o Amazonia, segundo inforrmaln
momento a agua continua a os negociantes de antefatos de
cair. couro d.ês'�e I;lmfíbiQ.NUNCR EXISTIU IGURL

Parece ter Chegado
ao fim

'---- .. ,� ....... ', _:'
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