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GUAM, 17 (U. P.) -- ESTÁ E�INENTE. A DERROTA DAS FôRÇAS JAPONESAS NA {LHA DE OKINAWA. A EMISSORA DE
TóQUIO CONSIDERA GRAVE A SITUAÇÃO E, AO QUE PARECE� JÁ ESTÁ PREPARANDO O ESPíRITO DO POVO PARA
RECEBER A NOTíCIA DA DERROTA. AS MAIS RECENTES INFORMAÇõES INDICAM QUE OS NORTE-AMERICANOS SE·
GUEM EMPENHADOS EM VIOLENTOS fOMBATES DE CORPO-A-CORPO PELA F'OSSE DE NAHA, SHURI E YONABARU,

CONSIDERADOS COMO OS BALUARTES DO SUL DE OKINAWA.

Favorável à
um encontro

A emenda opoSício·
nilta mereceu

especial atencão
•

mo, 1H (A. N.) - o ministro
Agamenon Magal hães prossegue
d iári atnente ,no estudo das suges
tões e emendas oferecidas ao pro
jeto da lei eleitoral.
Quasi todos aqueles que chega

ram as suus mãos já foram execu
tadas.
As emendas da oposi ção estão

inclui elas e uma delas, segundo ou

vimos, mereceu especial atenção
por encerrar contribuição valiosa.

Chungking, 16 (U. P.)
Um porta-voz chinês, que qua
se sempre reflete os pontos de
vista do Ministério do Exterior \
chinês, mostrou-se favorável a! O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CÂTARI�A
um encontro, em algum lugar Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES
da. Asia, de "I'ruman, Churchilll----------

---------------.---------

e do generalissimo Chíang- Ano XXXI I Florianópolis Quinta·:eira 17 de Maio de 1945 ! H. 9375Kai Shek. I

Os franceses lutarão no Pacífico 1 Verdadeir� lesJa de ISerão desmobilízades
WASHINGTON, 16 (U. P.) -- Anuncia-se que o general I conlraterolzaçao LONDRES, 17 (U. P.) - A Grã-Bretaauha, desmoblllzarú,

Alphonse Ju�n, chefe do Estado Maior do exército francês, con-II R' 16 (' "') __ O esid I te
êste ano, setecentos e cíncoenta mil membros dias fôrças ar-

1 ' M 1 11 .. li ten-: io, �.•v. presi e 1
d F' .

f Af,erenCÍ'ou com o geuera George hars la
.

e outras .a_ .as pa en-
da República recebeu o seguinte ma .as. OI o que III ormou na Camara dos Comuns o ministro

tes do exército norte-anner+cano, a respeito ela partícípação de telegrama: "Montividéo - Com a Bevm, ealientando que será mantido o nível ela conscrição de
tropas francesas na guerra contra o Japão. Não foi conseguido a�)l'csentação de. 48, �\'iõ�s só

.

de trinta amos afim-de não haver qualquer redução no esforço de
ainda um entendimento derindtívo relatívamenâe ao número de a��)e?,�lubdes d1(� HIC).�Jialen((lt.Ct(aJo Slfl.l� guerra contra o Japão. O mímístro do Trabalho adiantou que as.

P 'f' t I eXl )lcoes e - pm aql . IS S 1
f

A
.

. A . _franceses a serem enviados para o aCI 100 nem quan o ao zemos esta manhã, lia Aeronáutica orças brttânícas deverão pemanecer na Europa durante algum
setor pa;l:a o qual serão designados. de Montivideo, a entrega elo avião tempo .

._�-
-_._-- ao Aéreo clube de Salto, oferecido -------- �

�----

Logo que seJ·a suspenso ����� CE������hap����t�ai):��i�;��� OI-a 23, o com'lclllo de Pr'estesÂmezaga com ministros e enorme
..

d boi massa de povo.
O reglm.e e com 010 Foi uma verdadeira festa de.

confraternizarão onde o nome de e ••
. v. excia. foi "muito 'lembr-ado (a.) Rio, 16 (E.) - Está defínítí- do país dentro de um climaRio, 16 (A. N.) - A ComIS-

I
defesa dos nossos navios q�e Salgado Filho, ministro da Aero- vamente marcada a data para que posãíbílíte o nosso desensão da marinha, que durante, trafegam pela costa, a Comís- náutica". ( O grande comício de Luiz Car- volvimento, de modo a permíO período da guerra exerceu são executará imediatamente I O avião ':Silveira :\Iarti!ls" ofe- los Prestes, durante o qual, pe- tír o levantamento de um Brarigoroso controle sôbre a dís- as providências já estudada:s l1'i'ebci�o da<o Aereos Cpl�bt1eode Salto, fOI

la primeira vez o lider esquer- síl forte unido e livred
.

f' d trem m movi a rrca o cm . at .

'I"
tribuicão da carga e naVIOS, a im e q':le en, e

.

-

- dista se dirigirá diretamente, A palavra de Luiz Carloslogo. que cessou a luta na Eu- mento maior numero ?-e Ul:n-I, Sera-o I·D'·Cleadas ao povo brasileiro. A comissão Prestes será transmitida a to-
rapa voltou suas vistas para o dade� estabelecendo, al�m dís- promotora acaba de lançar um do o país, através de uma rêdetrabalho de vapores para os 30, dias exatos d� partI��s e dentro em breve

.

manifesto, conclamando a pO-1 de emissoras, realizando-se noportos nacionais, no sentido chegadas d�s. naVIOS. Aliás o I pulação a comparecer, no pró- mesmo dia e hora em váriasde usa-los pela melhor forma. trafego maritímo mesmo antes Port? Alegre, ro (A. X). - xímo dia 23 do corrente às, cidades e localidades do. aísf
.

d I e do termino da guerra espe-, Anuncia-se que dentro em Di e_ve 20 30 h t·' . -
.

p ,
. Segundo 01 apura o, ogo qu

'.
' .'

_ i
serão ínícladas vs obras da VIla

I'
oras, no. es adium do r�umoes püblicas com o pro-seja suspenso o regime de com- cíalmente nestes ultImos. l1:1e I Comerciária ..

SegÚlldn o projeto a. Vasco, para OUVir a palavra de posito de poder ser assim ouboio estabelecído pelas autorí- ses, vem �e. tornando mais

m-I referida vila compreenderá 1.600 Prestes, que indicará o camí- vida a palavra do lÍder esquer-dades ,navais como medida de tenso e efICiente. casas, as quais scrao alugadas por

I nho pacífico para a união na- dista}

I
preços haix os de pr-eferência aos .

. -

.

C 1·d di
- comerciantes qu.e percebem peque-ICI9���:_P��B:. a_�C:0?�::�t!:açao - -

one UI a a
,
lSCUSSao nos ,·('ncirnentos. ...__hU ... U .....�h ...�_ ............. .._-...._....._-...................G_ .....

;_�
de problemas recíprocos,Cess�u o abono a Fechadas �.� fronteiras

WASHINGTON, 16 (l!' p.) -: AO .Major Anth0Il:Y Ec1en, se- partir de ontem LONDRES, 16 (U. P.) - O rádio de Luxemburgo ail11111-cretárío do "Foreign Offwe" britãníco, conferencIOU. com o
I Rio, 16 (E.) - A diretor ciou que as autoridades milita.res aldadas fecharam as front.eisecretário de Estado em exercício, SIr. Guew, durante cmqu.enta geral do pessoal da Aeronáutí- roas alemãs, para evítae a fuga de criminosos e outras "pessoasnnnutos, numa palestra em qu�, segundo de�larou, COW�!Ull'am ca, o ministro Salgado Filho, procuradas" e informou que todos aqueles que tEllI1itarem atraa discussão de problemas recíprocos a Inglaeerra e .Estados aprovando uma proposta do vessar a fronteira sem autorização serão alvejados.Unidos.
I

chefe do Estado-Maior, comu- •••••••••••••••••••• II!I••IIOlli ••••••trI••.••••�......,.

HER , " I nicou que, a partir de hoje, Reforma da Nova orga I-
-

ESTAVA D� COL cessa o abono do terço de cam- Justíca Carioca
.. D zaçao

u • ••
I panha de que trata o código Rio, 16 (E.) - O "O Globo" policiaISALT LAR CITY, 17 (U. P.) - Quinze poligamos, c0Il_l ?5 de ve.n.cimentos e van�ag�ns diz ter apurado que o presi

mulheres e 2R7 filho,s, c'o.meç.aram a cumprir penas de pl'lsao dos mllIta�es d� AeronautIca, I dente do !ribunal de Ap.el�ção
de urm a c.in:co anos. Durante quatorze meses os �'Usa?os re,a- para �s. tr�pulaçoes de aerona- confere:r;clOu com o. mi:r;Is�ro Rio, 16 (E.) - A comissão
lizaram inuteis t,e\l1!tiaJtivas para repelir as acusaçoes sobre C'o- ves mllItale� gue e_xerçam .tra- da JustIça, tendo SIdo m�or- de eficiencia do Ministério da
loo'ltação ileO'al. i balhos de vlgllancIa na area mado de que nos primeIros Justiça está ultimando os tra-_1 1 b .

litoral do Brasil. dias do mês entrante, deverá balhadores referentes a carrei-

Eisenhower e Montgomery
.

em Londres lAinda esta semana �T;a�s�����aa�e�eJfJ'�ae� :�:; �� ��g�::�� p���\:ng���!�LONDRES, 16 (D. P.) - o general EIseil1ho�er, .acompa- . . pretencões os juizes substitu- o serViço de policiamentonlmdo do general Omar Brad1ey, �hegou a est� �Idade:. �r�ce-! RIO, 16 (A. !'!) - Amda e�: tos e, �gualmente, a�olhida pe- criação de delegados regionai�dente da ALemanha. O seu 3JpareClmento Tha caplta.l blltal1lC�, ta se�ana ,sera ll:stala�o. ne lo governo a sugestao do au-l no Departamento Federal de
que nillguelll esperava, significa a presença, agora, de tres ta cap�tal, a Avemd� PI;Sl���" mento dos vencimentos dos Segurança Pública, e construaltos Ciorma;nidante,s alimdos em Londres, uma. vez que MOllltgo- te

.

WIlson a ���e 1 aI I o
desembargadiÜres e juizes que I ção ela sede do aludido depar

me'l')' �hegou ontem. Não foi allUlllCliada 'a razão da :risita de S9CIaI, D��?CI'� lC�. S �n;en= compôem O quadro da �agis-I tamento e instalação da Esco-
. Eisenhower. Quanto a Mon,tgO:1llEH')', dedarou que Viera, para, ç�o PIO���o:�a o

I'
.

.
.. l�a, tratura do Distrito Federal. la Técnica de Polícia.

d .

'O ; ra cons 1 UI a pe o� seg.uIn es,
•••••••••••• ., IiilIll ••ClC.III••••••_a.ul!!••1IMIiI

CO;pal�tado O sumário de-·culpal:��rid�7::���:i���� ft epopeia brasileira na Itália·I da BahIa; SIlon Rosa, do RIO
*LONDRES 17 (c. P.) - A Comissão das Nações Unidas Grande do Sul; Barbosa Lima
.

,

1
' .

t tIos d P b AI VILAIt SA� JUAN vitoriosas armas das democJ'acius.para os crimes de guerra com]) etou lO suma!"lO cou. 1'a oe os
_ Sobrinho, e ernam ueo; -

(Direlor de Imprensa do CEC, E o Brasil leve a desempl'nharnazistas., perten{'entes ao govêrno e 3.'0 Est�do }"1aior ale:mao. fredo Neves, do Distrito Fede- para "O Estado). nessa brilhante aLuacão militar a
De acôrdo oom o qUie foi l'evel'a,do as provas serao encanllnha-' ral. sua maior epopeia" de todos os

daiS ao J'uiz Robert Jackson, que. é o p.l'i'I1cipail pr.olll1.oto,r de aicu
.. -11 • A

Os brasileiros ellcerraram a sua tempos. Os soldados brasileiros aD
d d t e L b t dos cerca de vitoriosa campanha na Itália. Foi despert.ar o orgulho dos seus alia-s,acão nOl'1:e-america:na a lista org3iull.za a <8 cnmll1?SOs, en,l, i I er a I

o brado que ligeir.o invadiu o Bra- elos e a admimeão do seu advers:í-O:s·quàis figura Go:ering, e 125 outros nomes. Se Hllnmler fo'r' .

_. _ si1 .inteiro para levar a todos os rio confil'marúil todas as expecta-
detido, também será julgado imediatamente. 17.500 p"ISlonelros recantos da pútria a alviçareira tivas do seu povo que distante do

I
r notícia da vitória tIo Brasil na fragor da halalh,a acompanlwva

h f" d l'd d
iii

t,., Londres, 16 (U. P.) - Apro· campanha italiana. Sucumbindo emocionado a marcha dos ll\'ooil'-Sob a c e la o I er esquer IS di ximadamente 7.500 prisionej, :�f�m l���:;t��r;s J;e�!5se�or�l�dá����� ���e��t���Iic1�1�ánr�'��-S�l'<;,�l�fei�.�)sü��=I ros de guerra libertados foram
exércitos britânicos e pelos ora- tarão brevemente de partida paraPARIS, 17 (U. P.) - Depois de várias reuniões conjuntas,

.

r�tira.?os da, Alemanha, pela vos expedicionários brasileiros, as o Brasil, regress,mdo cngalana!]os
018 pal'tidoS relpublica'l1os espanhol na França ooncor�a['a.m em B.a Força Aerea. Deles, cerca legiões facistas e nazistas não tive- com os loul'os da vitória. Preparc-
U'lll'l'-,"'e sob a presidência de JuMo: Just, chefe do partIdo da es- de 3.000 foram transportados ram outra alternativa senào a de 1110-nos todos para recehe-Ios com'"

:@ t 1 V d render-se em massa as fôrcas alia- as honras que merecem por ser (}que'rda republicana. Os repubHc.�nos do Méxic� pal'ecem estalI' por or a ezas· oa oras � o
das. Mais de um milhã,o de'holl1ens único povo latino-americano queirnlCUna.\dos a uJ.1,ir�se aos republ,lcaruos erS1,)anhOIS, eo'ntra o gQ- restante por bombardelros �rmados mas ,alquebrados'moral- erguem valentemonte suas armas

y�rno (lO selleirf;1,� Jfnn1pQ, ;La;nça$tE;!.r�. Alente e:n,tre�al'am-se. I>ElIll lut� �s . Contra �s ;naçQ'es totl,llit�rias I

750 mil
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2 o ESTADO Quinta ·Ielra, 17 ele Maio d. '945

A base naval iaponese de Kure, na ilha de Honsb u, arde depois de um pode-
rosa ataque dos aviões da marinhe norte americana. (Fóto do S I. H)

1!iII-i·iiii-;;-------S-�III---;;L-al
.....

;iiniiii.O$dEiBrt-·R·--D_'lii*H_ml'�'I!-:;O;:;:--s-a-n--t::-o-�d:-o--d-::-i-a Imen:A!H������o��€�flneric:l��U�d�x���Ci:fr���à�.li:7

I
' eJ� O �,�' i

,I S.

baixas, das quais J6.284 mortos, 431.965 feridos, 7.852 desapa-

ti U I recidos, e 2.990 prisioneiros.
Pascal Bailio,

M',O,Dei Confessoa D. Clementina Ramos Ferreira
M Celebra a Igreja. hoje. a feata UlSSAdo Padroeiro dos Congressos Eu- L.... ,

carleticos, S, Pascal Bailão. Nasceu
êla em 'I'orre-Herrnceo -Eepunhc-.
em 1540, fazendo parte daquele
glorioso grupo de homens e mu

lheres que, por sua Ilantidade.
compensaram à Igreja as perdai
sofridas às mãos dali ínovcderes
alemães. 'Filho de pobres agricul·
tores; achou Pascal no aeu ofício
de pastor de avelhai ampla oco

sião poro as obras de piedade. Já
então era sua devoção predileta a

veneração do Ssm' Sacramento do
Altar tão despreaodo e maltrata

I do pelos protestantes. Com 24 a

'nos
de idade entrou para a ordem

de S. F'r cmcteco , distinguindo-se
por uma rigoroaís.ima obsel'vâncio

IJ dos regras da ordem. Embora, OI!

s upariores o quisessem Wcr ever

I ,'ntre,
os noviços destinados ao BO'

",,,,,-dócio. Pcaco l, humildemente.
pediu admissão como irmão leigo.
Depois :ia profissão serviu em mui
tos conventos. edificando a tod'lll
com o .uave perfume de suas vir-

���������������';:"_����!!����������
rudes. Os superiores mandaram no

� &Em
- - numa viagem perigo.íllsima por

O
·

J VI V causa das lutns e do ódio dOI hu-

rei orge • ao presa argas �:�fid!��ia)�raC:���e ;�osm����
Londres, (BNS) - Sua Ma I' veis de toda a espécie para o

do. milagre e da profecia fechcu
os olhos para é.te mundo aOIl 17

gestade O Rei Jorge VI enviou esforço de guerra comum. Te ..

de maio de 1592.
ao IS1'. Getúlio Vargas, Presl-: nho confiança de que a urnao

dente da República do Brasil,' de nossos dois países, tão be
a seguinte mensagem: "Nesta i néfica para seus povos, e para
ocasião histórica quando as I sua unidade, nas tragícas dr
forças armadas alemãs foram! cunstâncias da guerra, contí
esmagadas pelo poderio alia-! nuará, a ser proveitosa nos

do, tenho ° grande prazer de I dias felizes da paz para a qual
enviar a v. excia. minhas ca-: o mundo pode agora olhar
lorosas c.ongratulações pelo, como a recompensa de nossos

triunfal resultado obtido, pela I esforços e dos nossos aliados, e

segunda vez no atual século, I associados na grande tarefa
na nossa luta conjunta contra! que agora tão vitoriosamente
as forças do mal. O Brasil, ho-I concluímos".
[e, pode reinvidicar para si

I'
. ---_ .. - -----

parte dos e�traol'd�nários êxí- nrSE"'lHI�T �
tos das Nações Unidas. Seus I UL r"'1,i.J' f4.

filhos deram ainda mais brí- I Precisa-se de um desenhis
lho às armas brasileiras, em ta com prática de desenho
brava camaradagem de armas topográfico. Maiores deta
com' as forças aliadas na Itá- lhes serão prestados à Ave
lia e puzeram à disposição dos nida Hercilio Luz, 220.
aliados recursos índíspensa- 5 v. ·3

Sedas,
-

Casemiras e· Lãs

$A.�. a(O$�

Confeccionando o seu
terno na

AIf��ataria líder
de

ClftUDIONOR DUiRA
Rua SaGdanha Marinho 2.A

FLORIANÓPOLIS

Capturado· o gral. Guderian
Q. G. DO 12° GRUPO DE ram o coronel-general HeTnz

EXÉRCITOS ALIADOS, 15 Gudarian, técnico alemão em

(Via aérea) -- As, forças do 7° "tanks" e ex-chefe do Estado
Exército americano captura- Maior da Wehrmacht.

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

I

··_.t

S1\NGTJ11��(_)I
Contém oito elementos tônicos

Fósforo, Célere, Vanadato e

Arsen.cto de
Sódio. etc.

Os Pá!idt.l�. Depuup6rfidos.
ESgollH1ol>l. Anêmicos,

Magrv8, M{les Que Criam,
Crlt1nç.,\tj Rnquítlcss rece

berao !1 tonutcação gernJ
dt. ol'gtHllSmo Co.JH oI

�,�--=::::-�-

-aS baixas norte-americanas

Filhas, netos e genros de d. Ctementina
Ramos Ferreira, convidam aos demais pa

rentes e amigos, para assistirem a missa que
por sua alma, mandam celebrar, na próxi
ma sexta feira, dia 18, às 6 horas , na Ca

pela do Asilo de Orfà os. Antecipam agradecimentos aos que

comparecerem a êsse piedoso ato. 2-v·Z

.4aa AJQ

A Pomada Man Z_ u.e dari, 6) alivio d.e.ejado.
combatendo ll1I d&-es e os pnu-ido.. deseonges
tiooando 2$ dilatações. Ckaças ÁS .ubstanciM
de real efeito antiséptiro-bactericida que mtralSl
em ma f6nnuIa, • Pomada Man Zan previne ..
infecçóell e o apareámento de, outrosmales amo
da maia crayc:s. deoocrmtes das hemOllToides.
A venda em toda. as Farmacias em bisnagas
com câDu1s especial p«nI facilitar. aplicação.

• (u. _,.,.",.. De FI#)

IATE: gelado
chá
chimarrão

Bebida saudável

,

TOPOGRA,FO
Precisa-se com urgência, de um tip6grafo com 1)1'6.

tica de serviços de exploração e locação, para trabalhar
na regiã.o compreendida entre Cambirela e Florianópo.
liso Vencimentos acima de Cr$ 1.000.00, de acôrdo com

a qualidade do candidato. Maiores detalhes serão pres
tados á Avenida Hercilio Luz, 220. Sv.·5

()RJ�A NDO SOA R_PEJLL]
Rua Conselheiro A1afru, 36 - loja e sobreloja -- Telefone 1514 (rede interna)

;

Caixa Postal 51 ._- End, Teleg.; «Sccrpellí» __-' Florianópolis
__ .:,1 "'1:. t _.til; 44••&a4. aa!c..•• 3 ai U.CJ44A oe ii "# . .3: ;; lU) == .i b ;;. i. P4 t " ,

r
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4 o ESTÁDO-âuinla-felra. 11 de Maio cI.• '945

Em 4PUCARANA, Norte do Parall·á
Dois grandes armazens um com instalações de maquio-arios

e outro para capacidade de 30,00 sacos, maquina .de

'ar.rOZ'1nova, 'produção diaria 100 sacos beneficiados, maquina de café

AlNTo-NI,O UONIZ 400. a�rob8s, �noinho de fU?á. l.o:omovel americano 10 H.P.
• .'fI 1 nom1081S. 3 otlmas casas reSidenCIaiS, uma com água e esgõto.

DE ARAGAO Iluz eletríca na porta. poço com bomba automatica e reser-
•

vataria para 3,000 litros de água. area do .terreno, 5.00.0 me

tros quadrados e a 100 metros da estação. Preço de ocasião,
sem intermediario. Rua Marcos Arruda, 348. 'São Paulo
Tratar com Cimino, ou fi*, mesmlil localidade. Maquina Santa
Clara.

IndicadorMédico
DR. SAVAS LACERD,A

ClInica medico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nariz - Garganta.
Dipioma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Schrnidt, 8. Das 14 às 18 horas. Fou e 1:!J5!i
RESIDENCIA - Conselheiro Mafra. 77.

'

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

DR. GEBHARD HROMADA
Especialista em alta cirúrgia f' ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
lBlRAMA (HAMóNIA) -. Santa Catarina

BH. POIJYHOno S. l'HIAfW
CHnica ," éd iea em Güra 1

Doenças do' coração, pulmões, fígado. estômago, intestinos,
rim; e demais órgãos internos, de adultos e .críamças

CONSULTóRro: nua. Fernando Machado, 16
CO,\:StrbTAS DIAHIA:\1ENTE: das 15 ás 18 horas

ngSIDENCIA: Av, 'I'rornpowski, 6:: - Fone Manual 766

DR. A. SANTAELlA
(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 -- DflENÇAS NERVOSAS

__ o Consultório: Edifício Amélia Neto
-- Rua Felipe Schmidt. Consultas: Das 15 ás 18 horas
Residência: Rua Alvaro de Carvalho n? 18 - Florianópolis.
----- ------ ,-----------------_.

DR. ARAUJO
AssIM.ente do Prof. Sanson, do Rio de .1a.elro

ESPECIALISTA
Doenças e operações (1'05 OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Ctrurgill moderna da GUELA DE LOBO. do LABIO LEPOHlj\;O (lábio e céu
da bôca fendidos de nascença)

Jj)sOfagosoopla� tr-aquêoscopta, broncoscopia para r-etirada de "OI'pOS estranhos .......
CONSUI,TAS: das tn às 12 e das 15 às 18 horas

Rua Vitor JIleireles. 24 - Fone: 1.447

DR� SETTE GUSMÃO
CHEl''E DOS SERVIÇOS DE 'fISIOl.OGIA DO CENTRO DE SAúDE I!: IJO

HOSPITAL "NEH:l!:U RAMOS".
Curso de aperfeiçoamento no Hospital São Luiz Gonzaga. de Silo Paulo .... �'l{-e.na
g1árlo do Instituto "Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex·médlco Interno do

Sanatório de Santos, em Campos do Jordão.
CLtNlCA GERAI, - DIAGNóSTICO PRECOCE 1,; 'J'RAT.<\UE�'I;'O ESPIilCIALlZAIIO

DAS DOENÇAS DO_ APAR1llI,HO RESPIRA1.'óRIO.
.

OPERACAO DE JACOBOEUS
CONSULTAS: Dlàriamente, das 3 às !l horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor Melreles, 18

RESIDl!:NCIA: Rua Esteves Júnior, 135 - 'l'el. 742.

MADEIRADR. NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

C",rllO � Áoerl�icoaroento e Lroaga Prática no Rio f� Jane!.Nl
OONI!IULTt\8 - Pela manbJl: dl.u1..meal� da. 10,30à.12 he, {:, tarde excepto ao�

_baaue. d.u 11.10 .. 11'1 bor... - eON8tH,TORIO: RIU Jo&o f"Iato •. 1 . ..,1> ... 011 .. -

."".. : 1.41111 - s-1d�"eia: RlIA f'r"dl'llll� Co.thlho. <sa.

DR. ROLHÃO CONSONI
tJffiUfWIl\ OIi:RAL - ALTA CJRUJW1A . MOJAI:ST'JAS DE SENHOHAS - PAkTOH

Formado peja Faculdade d", MedicinR da Universidade de São Paulo. ond.. to
.lBmste<n1e por vários anos do Serviço Ci,'ú,rgico do Pt·o!. Alipio Correia Neto.
Cirurgia do estÔmago e vias bjjiar<:ls, intestinos <leigado e grwso. tirólde. rins

próstat.a, be1:�a útero. oyãrlos � tromp;J�. Varicocele, hidrocele. \'arlzes � hérn18•

CON"Ul '"AS'
a.u 2 l. � horas, à Rua FeJ1pé Sc.ilmi��. 21 (altos da Cas9 P .• ra!.so). Te!. 1.598

RESIDltNCIA: Rilll E8tf'v<:!.s Júnior. 171): Tel. M764

DR. MARIO WENDHAUSEN
(DIplomadO pela F.culd.de Nac. de Me<11cllla da UniTerel,dactA> do BrI.llllJ

_·lnt.erno do 8erT1ç>o d. CUnica Médica do Proks80r On-aldo OU ....tr.. m«l1co O'

IDepartamen to 4e 5&11<1.
ULlNlCA 'JUlVICA - .01ll8Uu blter.... de .dultOlJ e crt.nçaa, ()ON8Vl,TORUl

• K.IIltlIUJt.NUlA: 11.. Felipe 8chmldt II.- 88 - Tel. 811. OONSULTA8 _. Du l' b 111
------- -------- - ----------_ ----_ ..... -

.._- -----_-

8.rT��·d�A!í��?r�tIlV����2ci.D!un���� Ht).�It&1 Id .. Cllridad�

OONHUJ�!;t���n!t'�!�AM2t���A���IOE8,���!2�. (ou t.�
Consulta. das 2 âs 6 hora.

HESIDENCIA: Hlla Mare<:hal Guilherme, 5. Fune 7&'1

DR. BIASE rARACO
M�jlc<J - chefe do Servlco rle SlflUs do CE>1Jtro de Saúd. I'OOENCAS DA PELE - SíFILIS -- AFECÇOES URO-GENITAIS DE

A.MBOS ·os SEXOS - RAIOS INFRA··VEHl\fELHOS E ULTRA-VIOLETAS I
CONSULTAS: das 3 à� fi h. - R. Felipe Schmldt. 46 IRES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648

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

iNSTITUTO' DE DIAGNOSTICO I Dr. Newton d'Avila
CUNICO, -

OR DJALMA Operaçõe•.: Vias. Urinarias ,_ Doen-
• ;al doa lntellbnOIl. réto e anuI

MOELLMANN
-- Heroorro�dall. Tra�arnento da

cobte ameblana.
.

fisioterapia -- Infra-vermelho,Forxn.a<1o pelu Un1 ...ersidadfl 11. Genebr.

Com pr6.t1ca nOi' hosp1taltl europ.'lU Corumlt: Vitor Meireles, 28.

CHn1ca m6c11ca em lI'eral. pediAtria. doen· 4.tende diariamente àe l1.30 h•. •

tu do ,.1stema nWTO!IO. aparelho «fIn1to à tarde, dClll 16 h•. em diante

url:n6rlo do homem II da mulher R.sid: Vidal Rarooe. 68.

......� T�c.too: DR. PAULO TAVARD Por... 1067

CurIlO d. Radtolog1a CI1nlca com o clT

Manoel d. Abreu C&.mDAnIllr1o (tJln PIlU

� . EllpeclalU:9d<> em HJ.len� • SaM.

Pt1bUca. pele Un!..-er.1dad.. do Rio d.e Ja·
aetro. - G.b4.n ..tG d. Ralo X - Electro
ear.UOll'l'al1a cll.nica - KetabolUIDo !)a.

.tal - Sonl1agem Duodenal -- Gabln<!JU
4e t1sioterapl. - LaboratórIo � mtuo..

wpt. II I.nJJlse cUnica. - Rua J'llI"IlUIdo

jilf.ehIdo� II. J'®.t l·lN. - ��ÓWlIt-

DR.

0lr1IrJ:Ia • Orto.-mL OIfllJea II 0Ir1u1rIa
•• &orAL Partos • 40<U1'" .........as.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 1 Di6
�enta d.. 11 " 17 horu. RlCIIDJlN·
cu; �w 41,.. M. roa. "'.

�/ht�!.�.

� �#
� p.CUT1S

�p� "f;�U#
P\�. CREME

I A�9Jr�fi!!!:!t
os pneus fabri(.ado.s

.

I com .elastêmere
A necessidade de sei' snbst itúlda

parte da horraeha natural pelo
elastômero, 11,OS pneus í'abrieddos
no Brnsil, conforme ddernÜ.DllçÜO
do 110850 Govêrno, afim de poupar
borracha natur.nl p::O'H. <.1); ncccssldu
eles hél'icas, torna gra ndemente
oportuou a divulgação da experlôn
cia e dos result-ad-os obtidos '11<OS Es�
tndus l 'nirlos, com êsj(' 110VO produ
lo . .I� verdade que, enquanto Ina
\llIérk:1 rlo :\',;rle os pneus

.

vêm
sr-rrdo f"Jbrii'ados integrnhnentc com

clastórneru, no Brasil (·stc ll'Ia.Ü'�·ial
entrará r-penas na fU'lJl'icaç'iio

.

'da
banda fIe rodagem e paredes late
rais, mantendo-se a carcussa do
pneu inalterada . Xâo obstante esta.
circun stância, que torna <l nossa

situação limito mais f'avorável, é de,
�nmdp irnportâncía. que os ntISSO."
,l'I!oll\ohilishas conheçam os euidn
dos que vêm sendo adotados' pelos
au:lornobiHst.as amerícunos. mi quais
são imprescindíveis para' se obter
resultados satisfatórios. de vez que
os novos pneus mio resistem aos
excessos tão COJ1Jl111wnte praticados
nos pneus de borracha natural.
Tnmsci·c\'cIHlo. pois, essas normas,
temos em vista alertar os' interessa-

I dos ",fim de. s!:'mún<lo-as, poderem
obter dos !I(}VOS pneus. que sâo
illrnlificados com a letra S. o má.
x imo ,de rendimento possivel: 1)
de. saídas e par-adas suavemente; 2)
seja carro de- passeio ou caminhão,
nunca exceda à vr-lox idade máxima
de (iH, krns. por hora; :l) fa.ça curvas
rievagar ; 'l) evite a sobrecarga; 5)
ruantenhn a prexsâo exala; tI) não
"sangre" ·"S pnrus - se :l pressão
�,Hb�" pa�a O veiculo e deixe o pneu
csf'riar; I) e-vll!:' pedras (O buracos;
S) Iaça o rodiz!o periódico dos

IliJle.US; ..9).11:and(' examinar os, pneus
per iodicamenta: 10) mantenha os

I f6b;�:���-.
I/,DA: ": �,A V' \ ......... ---- Y:'

.'";'�.IA �I

\:'
INDIGESTÃO

DE PESSOAS tÊM

USADO COM BOM RE

SULTADO O POPU·

LAR DEPURAnvo

DO SANGUE
�Ii A itI. A hEbl:i 'l'I;AD

I o Fíg-uio. {} Buço, O coração
PtUmÓ€R ti Péle. Produz Dôres de
nos Osso ... Reumatismo, Cegueira,
belo. ,'HH'mül, i-' .>\hortos
lnot-nstvo so orl-{8nísmo. Agradável como Iír ôr.
O EUXlR 914 está aprovado pelo D. N. S. P.
como H!lxili.<:f DO tratamento da S1fi1is e Reu.
matísmo da !llN:rDfi ortgem. _

VALIOSAS OPINIOES

{I Estômago, (Jiôl

C abeça, Dõres
Queda do Ca.

o ELIXIR «914». dada ii sua Atesto que apUqual muitas
base. é étimo auxiliar do tra- vezes o ELIXIR «914» obtendo
lamento da Sífilis. nríncínelmen- sempre os melhores resultados
le nos casos em que a via bo- no trclainento l1a Sífilis.
cal é a única possível.i fa! Or. Benedito Talosil. lal Dr. Rafael BilJ'tQlati!

I __�-�-=__�� � ..�,...�.--..�mm.

I.
I

Quando se forem 8S dôr..
agudas .após c.ada refeição e desa
pareçam os ardorel c:aúsadb6 pelo
excesso de acido no estÓRIago. ai
sim como' a azia, que é um' verda
deiro vexame social;' torna·....
vida novamente aprazivel.

Porque continuar a sofrer ii
A primeira dóse do Sabort'l8o' .. P6
Digestivo DeWitt � dá alivie ime·
diato. Este afamado produto res·

tabelecerá em pouco tempo a funç�o
normal de seu aparelho digestivo
de maneira suave e proporciOna
alivio com a primeira dÓse.

Peça na 'Farmacia' o

ó;'Pd "A I�I.'''''
�V� """,

Visite, sem compromi$$Q��,' a I
. LI'�����:;:;�!SA I
Livros novos e usa.dol,

em diverso, icí�omas .

Atende encomendas de
obras ec;litadss no i Brasil

Q u no estrangeiro.

Novidades todas ai

aemanas

•

Laboratório CDuiH
RUA JOÃO PINTO, 25 - Fen.e: 1448
(em frente ao Tesouro do E$tado

Florianópolis
Dr. H. 6. S. Medina Farm. Narbal Alvas de S,õliza

Farm. Lo lia CosIa Avila

Exarrle de sangue, Exame para verificação de cancer,
Exame de urina, Exame para verificação da gravi
de:.!:, Exame de escarro, Exame para verificação de
doenças da pele, boca e cabelos, Exame de féz6S.

Exame de secreções.
.Autovaccinas e transfusão de sangue.

Exame químico de forinhas, bebidas, café. águas, etc.
........1 ..

VENDEM-SE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA TENIS CLUBE-Dia t 9, sábado,' grande soirée promovida pelo Centro
Acaclêm.ic'o: XI de Fevereiro, Pró Séde Soc-ial.-Dia .26, sábado, grande «Baile da

Vitória», em homenagem à I�'\EB, FAS, Maririba Brasileira e Nações Unidas,
I

IJ�:lnITi'ü:[jJrr:g��t 'Politica de cordial�
o pan-amer icanísmo resultou de I e UIll único sentilll�nt�-u�ificoll o

uma filosofia de cordialidade espi- pensamento dos povos da América
ritual. Sua essência política não livre e hospitaleira. Era mister su
estava em concretizar princípios í'ocar o inimigo bárbaro e cruel. Os
de leis sociais ou econômicas, mas Estados Unidos falaram pela voz
numa fraternal compreensão entre ele Abrahan Lincoln, o Brasil CXLlI
os povos do Novo Mundo. teu-se pelo Espírito de Rio Bran-
Realmente, o pan-americanismo co, o Uruguai pela palavra de

foi no começo' apenas um sonho, Artigas, toda a América ergueu-se
--()'y-;lcO d;;-'CINE-TEATHO-RITZ um ideal, um sentimento de uni- pelo idealismo de Simon Boli var.
'I' dade psicológica das nacões ame- Agora, neste instante decisivose I uminurú para deixar aparecer a ricarras. Depois, com o correr dos para os destinos do mundo que vaifigura insinuanto de mulher for-

mosa que é Alice Ribeiro. "nome tempos e a experiência dos acori- surgíj- dos escombros, quando a

tecimentos históricos, transformou- guerra encontra os seus dcrrudeiheráldico na jerarquia dos inter-
se numa prática de bons princí- ros dias, é mistér que evoquemospretes da nossa ar-te Iir ica, sopra- pios políticos, destinados a criar a vcrdaden'a concepção da pul i l ino que tem se Jeito ouvir, .��través uma atmosfera de civismo e de ca amer-icanista, na sua unidade,o microfone, por todos os que en- cordialidade no concerto dos pai- na sua essência filosófica, na suaeontram na música aquilo que de ses continentais. conciência de humanidade,real ela possui: encanto e inspira- Esta guerra veiu comprovar a E que saibamos aplicá-la cornoção. Sua vóz, dotada das melhores verdadeira r-ealidade da compreen- modêlo de política de cor-d ial i dad ceflra,ler!sticas, possui ,fragância e são e do sentimento de amizade e de fraternal amizade. As licões

l;lU\'lOs�d�ele, : :r�l,a,�el1'a arte que que existia latente na alma ameri- do pan-amer icanismo não podemEnte:nece ,e �xt:3S,la \
. .

cana. O sonho de James Monroe, ser esquecidas. Para a rcorganiza-
'

.•�h�e Rlb,euo, e u;Jla (:a8 prmci- consubstanciado numa doutrina de ção dos povos que mais sofreram
pais 1l1ter:PI etes do real! o MUEIICl�, humanidade e de cristianismo, re- com a guerra e consequente rccspal elo RlO, onde sua atuação e; velou-se em toda a sua magnitude. truturacão dos países que mais
Seml?re 1111l� llo,:,a arte, dent�·o dessa: O traiçoeiro golpe nipônico con-I

sentiram o peso da tragédi':3, t' 11('sublime arte cn�d:," há muito para! tr a a base naval de Pearl Harbour, cessário sejam aproveitadas as li
o enlevo d?� cspir ítos nH:Ls ex�g,en-IYe,iU C0111P:ovar, o espirita da uni- çõ es do i ele,,a,l p�lla"llleriCal1iSla.�es e, }10r ISSO, seu nOIll� .lam eado dade amer-icana. Desde aquele 1110-1 Porque elas c en lral i zrnu a usp na
e, nUlls, um, n?l\)e a prestigíur a ra-

me,nto, de H,laneira expontanea, as cão dos povos livres (' dcmncrúti-diofonia pátria que tanto vem
"

sei nações continentais se sentiram 60S da América.
des,envolv�ndo.. ,

I
corigrcgadas sob os mesmos ideais I

Com Alice Ribeiro aparece em
.

cena o mago do teclado Arnaldo
Rebello, que trará a assistência
presa ii sua agilidade e parecia,
corno grande rnusisista que é,

L.ondres, 15 CU. P.) - Cêrca nados nos portos fra,ne.es;es e:
de 5-00 sub:marínos âJemfues fo- norueglle,ses. Revelou-,se, a o

I
�am afundatlos pelos aliados mesmo t-empo, que os alemães

1·
_

tluran.t€ a. guerra. Segu.ndo in- sómellüe dis.punham de � navi - "

formante antoriza-do mais de os d,e gral1.de calado alem de OD IN59 snbmarinos já s.e eutrega- uns 300 submarinos no dia da \

ram em aguas do AUantico, c�pjtulação. p/'.A/Út .

tl)ndo outros cem sido apr.isio- p�)1,.có'
,

M'a'noel Venâncio da Silva Genésio Vieira Cordeiro e • �r-
I lHf RECOMEND!t

e Amelia SHva Marieta CordeIro
!

pArtiCipam a seus pa participam a seuS pa-

rentes é pes5ôaS de suas rentes e pessôas de suas

teJ'a-ç,ões o contrato de relações o contrato de

caS:Billento de sua filha casamen to de seu filho

DucíUa com o senhor Mádo Cordeiro com a

Má.rio Cordeiro senhorita Ducília

VIDA SOCIAL
"NIV'ER8ARl08 Seus filhos, em regosijo a tão

grato acontecimento. rncndorom
celebrar. às 7,30 horas, na Capela
do Colégio Catarinense, misióa em

·Embor.a l<lrdiamente r,egi.tramos, ação de graças, que decorreu cori

com pt'azer, o aniversário nntnlí corridíssima.
ci-o do u. major Corlo,s Alberto A' noite, em sua rnidência. o

de MatQ1l, :mui digno comandante distinto casal recepcionou a todos.
da Belae AMea de Flo�ianópolis, o quanto. lhe foram .apresentar f",.
corrido cinte'ontem. licitação. oferecendo lhes lauta mê.
O ilustre aniv,el'lI.ariante teve O· Ia de finoa doce. e bebidas.

portunidade, n1lquele ensejo, de
rfi:'eber a. moi, inequivocas de-

I '

•

r'0natr�çj)e. de ap:�o e simpatia, ,37 aniversário de casamento
«:I:S qUQ1' no. (1a'�C1Qmo:l. O distinto casal sr, João. Abra

,

ham, do alto comércio local ,- d.
,.,.em 'a"08 hoje. Amélia de Lima Abr.aham. cerne-

o .r. 'Jo(ip Antônio de Melo; morou. ontem, ,festi,vam�n,to. o

a gentil liIfit.e, Nilz,s C, d. A2.e�edo. tranucurso do 37' Onlversano ce
,

seu feliz conaôrc ío .

•

Boâs» de pra ta
'l"ra-tulc.orr.eu, dia 14 último, o

25' 4niv.ersnrio do feliz· censórcio
do distinto casal ar Celiõe de Al
rn�ida Coelho.ua. Mari'a Amaral
d. Ali:n.eidQ Co'alhe,

,----

Cmt . Carlos Alberto de
Matos

l\fISSAS
*

Amanha. às 6 horas, na Capela
do Divino Espirita Santo, será ra

zada missa em intenção. a alma
de d. Clementina Ramos Ferreira.

'CARTAZE:S DO DIA
......

Sa-feira HOlt

CIHE
A's 5 e 7 1/2 horas

SESSÕES ELEGANTES
maior drama de amor que o cinema iá produziu:

Isto acima de tudo
com Joan Fontaine e T'yroue Power

NO PROGRAMA
'CINE JORNAL BRASILEIRO Nac. Coop.

O ATIVO GANHA SEMPRE Desenho
A VOZ DO MUNDO (Jornai)

Preços: 3,00, 2,00 e 100. Imp. 19 anos
• • •

CIME «(IMPERIAL)
Um filme que

A's 7 1/2 horas
ULTIMA EXIBIÇÃO

conjuga todas as emoções já experimentadas
filmes de II Tarzan1J :

A lei das selvas
com John King e ArJine Judge

Sensações e Torcidos
NO PROGRAMA

C'OMPLEMEN't'O NACIONAL Natural

Pr�-Çq único. Cr$ 1,00. Imp. até 18 anos

de 500 submarinos afundados

,

Mário-;0;;- II Confirmam

l
Sto. Amaro' 13.5,946

_.__----------__J

PESSARIO PARA

VENDA SOB RECEITA MEDICA

Comprar na CASA MISCE
LANEA é saber economiear., R. H. BOSCO LTDA.

ITAJAi - $- CATARINA
COMISSÁRIOS DE AVARIAS

Representações
Consignações •• Conta Própria

Rua Pedro Ferreira, 5
2' Pavimento

CAIXA POSTAL, 117

Endereço Telegráfico

SEGUROS DE:
Transportei Maritimos: Ferra.
viorros. Rodoviários, Aéreos,
Cascos, Fôço, Acidentes do
Trabalho, Acidentes Pessoais,
Rellponsabilidade Civil e Vida.

nos

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

«BOSCO»
Precisa'le grande quantidade de
borboletas uaues , conhecidas ceme
MORPHO AEGA. muito. comum no

Brasil. Paga'se a dinheiro qualquer
quantidade. Paga.ae Cr$ 2,50 por
cada borbolheta MORPHO AEGA
em baaa condiçõel, Respostaa para:
- Butterfly Co., 297 East 98 ;.
Street, Broocklyn, New York.

Eucrevavia aerea.

r
Erasto Macedo e
Noêmia Eiras

Macedo
participam aos parentes
e pessôas de suas rela
ções o nascimento de
sua filhinha HELENA,

Fplis., 8/5/45.

Para financiar a guerra contra o Japão
Washington, 15 (U. P.) co por cento mais entre os ti-

O sétimo empréstimo de guer- tulos de vinte e cinco a mil dó
ra visa levantar quatorze bi- lares, do que o conseguiu nos
liões de dólares, afim de finan- empréstimos anteriores, Seis
ciar a gU!erra contra o Japão e milhões de voluntários estão
combater os perigos da infla- participando ativamente dessa
ção. O govêrno norte-americ8,- campanha.
no espera levantar vinte e cin-

.....................man.....aa......�..m....a�

I Esta é a verclad�- 1
I Sapa'tos de todos os modelos e dos tipos mais

I modernos, inclusive Sandorias para praia ao alcance

I das SENHORAS e SENHo.,RITAS, por verdadeiros
PRECOS SEM RIVAiS!

f Não co�p;em seus calçados sem visitar a I
<'Tamancaria Barreiros':_jRUA CONSELHEIRO MAFRA, 4J

..........................__....�......mEaa......

NOVOS e
USADOS

Aparêlbos elétricos

I

A Instaladora de Floriaaó
polis, à rua TrajajlllÜ n. 11, avl,
sa a sua distinta fregure,sia que
dispõe de ope:rários habili.ta·

COMPRA e dos para executar instalaç;:ies
VE:r:DE de IJuz e Fôrça em ge:ral, for-

Idililmal por.
necendo orçanl,e:nto gTá�is e

tuguê., eupa- sem compromisso para seus
nhol, francâ.. �erviços.
inglês. etc. Possui também oficina espe-

Romance, Poeuia, Religião, Aviação.. cializada, com técnicos p�ofís ..
Matemática, Física, Química, Geo· siouais, para consertos de apa·
logia, Mineralogia, Engenharia ci- rêlhos elétricos, enrolamento
vil, militar e naval, Carpintaria,
De.enho, Saneamento, Metalurgia, d.e ITlOtores e dfnwrnoiS, e.stabi·
Eletricidade� Rádio, Máquina.; Mo· hzadores, ferros de engo1mar,
torei, :tIidráulica, Alvenaria, Agri' fogareiros, aparelhos médioos
r.ultura, Veterinária. Contabilidade

I
e outros com exceção de apa.Dicionário•• etc. etc,
relhos d� rádio.

,

Iniciará a partir da pr6xima 2;1. feira (dia 7),
a sua grande liquidação, intitulada «FESTAS DE
MAIO». - Vendendo todo seu stock com grande

red'ução nos preços.
AGUARDEM! APROVEITEM!

FESTAS DE MAIO - A PARTIR DE 7 DO CORRENTE - A «CAPITAL»

A
'I'
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o ESTADO Guillla-felra 17 d. Maio d. '945 5

o ESTAD'O Esportivo
-

A situa�ão do campeonato de amadores

Ins'ituto dos Induslriários
Serviço de obrigações de guerra

A V ISO
O l. A, P. 1. avia0 aos seus associados que os mapas de selos

d. ohrigo-çõ(\!I de guerra, já integralmente preenchidos. continuarão
ç. !IIS." troccod.o. pelo. titulos definitivos (BÔNUS DE GUERRA), até
3!i) de Í'l,lnho de 1945. na Delegacia do IAPI. à rua Felipe Schmidt 5,
deis 12 às 15 horas.

Florian6polis, 14 de maio de 1946.
DÉCIO REIS, Delegad':l do IAPI

EstabelecimentoD E
Gráfico Brasil IINICANOR SOUZA .

TrClIo:alhol Comerciais
l,m,pressão a côre.

Compoligão de livroll e

Jornai. I
Téses e Memorais

" Doublé. e tricromiaa
Revis::as - Avulsos • Caixa.

Estojo.. etc.

Aceita encomendas para o interior do Estado I If

Rua Ttrlldentes n°. 10 ••• Florianópolis ••• Santa Catarina I
�---------------------------------------------------

Irmandade do Divino E. Santo e

Asilo de Orfãs S. Vicente de PauJ,o
De ordem do Irmão Provedor convido aos membros desta II"

mandade ti fiéis em geral para aSliistirem as solenidades da festa do
Divil:w Lspirito Santo que, antecedidas de novanario. serão 'realizada,a
com o seguinte programa:

Dia 20, à.s 6.30; Missa com comunhão gerQl ios Irmãoll e

lzoma.; às 8 horas Mieaa solene com assistência do Exmo. e Revrno
Sr. Ar�hi.po Metropolitano, que pregará ao Evangelho.

Dias 21 e 22: Missa às 1 horas. Durante a festividade. à noi·
te. hav�ró leilão de mal.all e prendas.

Florionópolis. 15 de Maio de 1945,

'ulio Pereira Vieira
Secretário

�� � ------

.1�DVOG r-\DOS'
r Dt. OSVALDO BULCÃO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ÊStRITÓRIO: Rua Alvaro de Carvalho, 8 (uquina

II Felipe Schmidt). C. POSTAL: 140.

�.�.""�I.�)-�r.?W���;�IP"__.,.�r P�w�•••__��__ �*�.�..�
.

I f t

NOVO HOTEL ,
de Miguel Rodrigues

Sousa
Angelina, Município

de S. José

de

\ GRATIS! peça este Ijvro
�_. ,,�----�--:-- -- -

DOENÇAS DO GADO
E REMÉDIOS

SÓSEUSA

."ART,"m.G .E .iVUl6A(ÃO

�..,�

(Viagens dire-tas ou via
S. Pedro)

IDEAL PARA BEPJISO

A SERVIDORA I

Ia moior organização no

gênero ne.ta capital1

Rua João Pinto, 4.
Fone 775.

CASA MISCELANEA distrí·
buidcra dos Rádíos R. C. A.
Victor, Válvulas (' Discos.
Rua Cunselhe'iro Mafra, 9,

Dr. Ouerreiro da
Fonseca
MÉDICO
os dias em

Amaro
Todos Santo

Corn a r eali Zl1;Ç ,i o da quarta rO:-;-l'O!l
..

ada: Cr>: 1.56'1,00; ,ia rodada: Ieluda Í' () seguinte o movírncnto

.

do

I
CJ'� Ui12,oo,

CUlif)t>Onato da Primeira Divisão P. P. Machado Idl' Amadores: e

IJo,gus realizados: Atlético 8 x 130-1 TRANSFERIDO PARA 3 DE ru
'

caíuva 1; Cnlcgiul 3 x Bilz 2; Avai :;.>HO O CAMPEONATO BRASILEI.,
5 x t;iiruv�ma do Ar 1; Figllcirenst'l RO DE REMO I

4 X Paula H<UllOS 2; Bocaiuvu ;� x Rio. 15 (E.) _ () Conselho TéC'1
Não se aceitam hóspedes

Hil? 2; Colegial 3 x Atlético ;�; Ca-' nico de Remo da C. B. D. foi cha- portadores de mores tias

rav,�ll�1 do ,;1' � x ,Figue�]"cns(' 3 c m,adC! a l'eu:nir-se onl�m, com ur- contagiosas «Olhe lá. só assim você coneeúuiré um Iuüerzinho
A\',�n 21 x 1 aula Ramos 3. gcncia, a Jim de deliberar a res-

5 5

Colocação dos Clubes: 1° lugar - peito de um pedido das entidades;. na Alemanha de após guerra ; ..
"

(B. N. S.)
A\'ai, COHI -1 pontos ganhos, 26

í

en- gnuc]Jas e hahiana. Anuhos entrcn-l == __.e_ _FI".
-----

tos pri> c � contra: 2°, lugar - Co- tnm sórias dificuldades para o

I' I O depOimentokgi:,d, ('Uill,,;� po�:to. 5 , ganhos e 1 transporte de suas equipes e dos SRS DENTIST 118perdldu, () goals pro c ;) con t ra; 'CSPCC1IYOS barco, sendo que a Fe-I - li d
· -

OAlléti('o, COIll :{ pontos ganhos c 1 'cracâo dos Clubes de Herralas da' E t qu: lquer tipo de

I
a 110mlssa

.>' I 11" I"
. I tr o e h' I 1 1

.,

;:, xecu o a U
pcrruc o ; goa s pro e '" con I a ha ia cve {e t esistir de trazer ur h' li': (TT P);lO lugar - Caravana do AI', com 2 suas embarcações, () que deve. ia dentadurss , pontes em vv as íngton, o u.. .

p,'.
g

.. t'.
2 p. p., 7 "g()�ls" pró. ,e

81 ser Jeito por "ia aérea, cm avião de

louro
ou pa la cr il , Conserto Os membros do Cornite que

('ontr,[; Bocaiuva, com 2 p. g. e 2' carga, dentaduras em 2 horas visitaram os campos de con-

p. P". ! "goals" pró c 1(! contra: Conwa ..�c('ram à reunião os SI s. apenas. centração do nazismo, a convi-
bgtlC'lFC'nSe, com 2 p. s. e 2 p. p., 7 -\Ir Pm!lclro, Tasso Moreira, Ar-

(OJ..lSTAIo.Il·!J.IO SERRATIIJE I te Eisenhower prestaram seu
"g.o:üs" pro e li contru ; 40 lugar - nrrldo Costa, Manuel Furtado de

�
11 1'1 I �'1 11 • : .'

Ritz,
• C';)!ll. 4 T�ontos perdidos, 4 mivcirr� (' Luiz Guelzer, e, co n sid e- Rua Duarte Schut el 11 depoimento sobre as art:1'oc:_da-

"goals' pro e li contra; Paula Ha- rado justo c pedido, resolverurn eles cometidas pelos alemães.
mos, com J p. perdidos, 5 "goals" transferir para 8 de junho () certa- Os ,campos de concentração -

pró c :!5 contra.
,',.

nH' máximo do remo brasileiro,
:0-'0 bar e no lar afirmaram os membros da co-

Os goleadores: I' elipinho (Avai), *
l"

• - -

7 tentos: S,ipinho (Aval). li tentos; ,
Ii: N O T m:ssao

- n?,o passam de :u.r:n
Saul lAvai!. G; Nizeta (Asai) c HOJE O SORTEIO DAS BALIZAS não deve faltar crime o rgamnzado contra a CIVl-

C -! Honor-i Hesolveu ainda () Conselho Téc -

1,�jJ (.olt'giaIL tcntos; oriorro
nico que o sorteio das balizas ser; lízação. O Senador Barkley,

(Caruvn.rn t, Augusto (Figueironse), prncerlldo hoje, às 18 horas,
I

que leu o relatório salientou
Bodinho e Brocoró (Atlético), 3, .

na ;' ,.

te1110s; Sanford (Caravana}, '1'iüo sede .da L D. D. �ar" assistir ao que .se t?l"�la lle��ssano um

('\"ll'í), A1'i e PÚY03S (Atlético ) e S()rt�1O ,f,oram C�Il\:I�a�J(j� os l:eJ�re. MO've: ii! castigo rapIdo, efIcIente e ade- ...,......_. _....��,�.._

Nclson (BlJcaiuv,'t), 2 tcntos; .I:!-\ sentantes de torlas as flltHlades con- ,;;,! quado de todos os nazistas res-
.

,

t (.•
'

') 'J' " ('.'
. ,. , COlTentes. "

• . .

eHlO "V'lI. arcco, ,alIOm,l1.ge-.. ponsavels pelas barbarIdades
nnf, Olivel'Ío e Orlando (Paula na Comprar, vender ou alugar I

.

1
. -

I
-

m()S), Hazan l' yerzol� (Caravana), O VASCO E O FLAMENGO CEDE. cometE as ,nas pnsoes a 'emas.

Abelardo, Lebetll1ha, Saroba e Nl'l'1 RÃO SEUS BARCOS .6 no
(Figueirense), '\-lirinho (Atlético) Souhcmos ainda ljue, solicitados
Secu,ta l' :.\Iedinho (Bocaiuva), Cé- pela Federação dos Clubes ,ele He·
lio e lv<llli (Colegial), Ivan, Ro· gatas (\a Bahia, o :Vasco ela Gama
meu" nLll ra c Albi (Ri.tz), com 1 e () C. n. do Flamengo porão seus

tento. barcos ii disposição da delegação
Arq(l.eiros "asados: Helio (Paula bahinna. O clube rubro-negro rle

Hamns), lH vezes; Vilain (Bocaill- \,(,,'::\ ceder emhareaçôes para os

va), 10 n:zcs; Peixoto (CaTavanu),j pareos -l com e 4 sem patrão, 2 sem

S vezes; Tarcco (Paula Hamos), H ]1�.lI'ão c yllles a 8, cabendo ao Vas
veze'S; J�l1as (Hitz).,e Frecl,(Fig.llei-!C() o fr.oneeimel�t.o (�()s barcos paraI
rells.e), li vezes; BJlll1ho (Colegial), as provas de sluff slmples e duplo, •• .:1 _
5 \'C"z��s; Tatú (Atlético) e NivaJdol e 2 com palrão.
(Avai), 4 ycz,es; Cllrl'Ú (Figlleircn. e

sl'l 2 vezeS. TRANSFERIDO O EMBARQUE
Jui�s que atuaram: Agapito Ve- DOS BAHIANOS

los o" :� y,ezes; 'Yaldemiro Melo el O embarque da delegação bahia·
Francisco Prazeres, 2 vezes e Lúcio' I1n quc estava marcado' para ontem,
C,,}'\'alhn, 1 vez.. ! foi transfericlü para amanhã. A

, As l'éndas: la Rodada: Cr!3 ..... comitiva da "boa terra" yjnjará de
692,on; 2" rodada: Cr$ l.1fi1.oo; 3a t.<\"ião.

.

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

! Desdé·�Êí
-

Á-'aiDê-jn
- U

Londres, 15 (U. P.) - Mais
de 4 miLhões de soldados al,e-

I mães foram aprisiona;dos pelos
britânicos e norte-americanos
de,sele a batalh'a de EI Alamein.
Os aliados, entre 1942 e abtil

___________,..'" de 1945, destruiram cêrca de

" I] 00 aviões !11azistas.
_- �.m__�__�_________

I .

I

Atende Q qualquer hora do
dia e da noih

RESIDÊNCIA:
Hotel do Snr. Cunha

SANTO AMARO

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica Geral de Adulto.
Doençall da. criança.s

Laboratório de Análise.
clínica.s.

Consultório: rua Felipe Seh.
midt, 21 [altol da Casa Po.
raillo}. da. 1030 á. 12 • da.

I15 à. 18 h•.
Rellid&ncia: rua Vi.e. de Ouro &

Preto, 64,

I.

F

..o_n..e_:_7_6_9_[m_a_n_u_a_1)__..,�

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

I ���!�.:��!m���
BAZAR DE MODAS
Confe�õef _'_ Alta"

'

costüra

Ncvidades'

Rua Felipe Sch!'1idt, 34

APENAS Cr$ 3,00
Com essa ínfima quantia Você

está auxiliando o seu pró,dmo.
Contribua para a Caixa de Esmolas
IlQS IndigelltCiii de FlorianóPQU�.

ALVARO RAMOS

Envie 2 cruzeiros em selos pi o porle Ilvslal
UZINAS CHIMICAS BRASILEIRAS L TDA
C.POSTAl.i4 ..JABOTICASAL. EST.s.P.o\VlO

1.230.000
PRISIONEIROS

CIRURGIÃO·DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

----- -."..���----_.�---
---------------

Vende-se

Moscou, 15 (U. P.) - Anun
ciou-se esta noite que as tro
pas soviéticas aprisionaram
hoje 170 mil alemães na fren
te oriental, inclusive 10 gene
rais. Assim, o total de prisio
neÍl�os para o período compre
endIdo entre o fim das hostili
dades e o dia de hoje é de um
milhão e duzentos e trinta mil,
entre os quais cento e um O'e-

.
b

neraIS.

Pelo segundo dia consecuti
vo o comunicado soviético não
menciona a conquista de lo
calidades, sendo isto uma pro
va de que terminou completa
mente a resistência nazista
em todas as frentes, inclusive
a frente da Tchecolováquia,
onde o inimigo lutou até o
fim.

Blívio Para
as Erupções
Da Eezelna

Um dos mais importantes prol:;em&s
do médico é o tratamento uem Rucedido
elas dennatoses, Numa clínica de pc:e
de um grande hospital. [oi descoberto,
um 110V-O e moderno t['atamento cientí�

- ,

fico: o emprego de BELZE\JA. punt
eczemas, eczematides e psiol'iasis da pele,
BELZE\lA tem sido aplicada eom u

máximo sucesso em casos de erupç'ô('S ,

obstinadas já muito antigas, Com o em·

prego de BELZE}L\ as coceiras ces',,·
ram !lnec!iatamente e eom n continun\,L\)
do tratamento, a pele tomou·se no"u·

lJlelltc limpa e macia.
llFLZE\lA não é "[sí\'el nem sentid".

qunndo aplicada, \'ão mancha li f'OllVa
e não requer ataduras.
Use BBLZEMA hoje mesmo e v.ja

como se sentirá aliviado. Continue a

usaI' BELZEJilA até sua pele tornar·se
limpa e atraente.

BE·LIEMA
Recrudesceram
os boatos

Uma Casa comercial, de óti·
mo ramo, situada no centro.

Um motor el etrico de
4 1/2 H. P., em ótimas condi
ções de funcionamento

Um sitio, em Barreiros,
medindo 70,000. m2 com 2
casas.

Um estabelizador de bôa
qualidade.
Tratar na «A Servidora-, R.

João Pinto 4, nesta capital.
Belem, 15 (E.) - Recrudes

ceram os boatos sôbre a Inter
ventoria no Estado. Afirmam

Compra se um, de segunda mão' a.s hostes ?ituacionistas que
Informações nesta redação' fICOUA re?olvIcla no Rio a per

manenCIa do sr. Magalhães
Barata, enquanto outros de
claram que ele será substitui·
dn, falando-se insistentemen
te no nome do general Zaca�
ria� de Assunção, que' seria
aceIto pela unanimidade dos

EMPREGADA políticos, �endo também cita-
. . I

dos os nomes dos srs. EdgarCasal sem f11��s preCiSO Proenca. conhecido jornalista,
de uma. Av. Herclllo Luz 69'1 e do majo:: Emanuel Morais,

3 v. alt- :3 para substItutos Ijo s;r: Barata.,

Piano

Precisa ..se urgente
Armações e cadeiras �ara um

saJão de barbeiro. Informações
nesta Redação

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



_ lufnrnra-so oficiulnu-n!e qu c UIlI submar-ino g!:'l'll1;llli('o 'nlregoll
Se. i ncunrf ic iouu lnu-n!c, as .mtoridarles navuis c<ll1ar!cl1sPs cru ShitIJlJUI'
IH'. na .:\OY<l Esc()cÍHI.

_ As IrO'pns russas cuní i nuum i'az e nd» optrUçÚl's de limpeza na

fren lr- Ori c nta! dn Alemanha. ontk- alguns grup.», iso l arlnx de Ianúí icos
nazistas. prusseguem r-ru su icirhr r-esistência.

- (.: espcrnda para ho]c, <J rl'ndi�'ii() dc' mais submari nus gerlllúni('os,
que estúo aos poucos clwgando aos porias uliarlns.

_ :\viô('s transportes tia HAF (' da Fórça-Aéres dos Estados l'nidus,
r-o n l inuam t rnnsporluudo pr isioru-iros de regresso ii (;ni""Brel<lnba.

_ For.uu baix adus pelas <>lllol':dadrs .rliadas ele ocupucáo, novas

rest riçócs �i\brr os !Jol'{Irios dl' ,.'_'c()I1H�r em toda a Alemanhu. I
_ 1J1\,eslLgaç(les que ('slüo sendo f'e i l ns díúriamcntc. rr-ve lum que oslnazistas elll]J!'egaYalll cm l<1rgn escala, em lodo o jel'l'itc')rio sob sua ju-]

risd içúo, o l ruhalho escravo. '

j

A ('idade de Ha ngnnn , na In d!a. ('Sl'l volta ntlo rúpidauwnte ao seu I
nível normal de vidu, I

_ Thn sido ef('!Ll�Hlp<; tremendos ataques Ú luz riu dia. coutru oh-Ijctivos militares do .lapáo ::\lC'lro(1olitano,
_ Acresce de UIll milhào d(' h omcns. o total de privioue iros alemães

que os r-ussos capturaram n cxl as úll imas semanas.
_ Tropas aus

í

ra lianus prossegllel1) no an iquil atuen l o (la guurnicâo
japonesa de \VewaJ... , na �o\'a Cu iné.

_ A cidade de �<Jgoya eslil práticurucnte arrazndn, depois de um,

demolido!' ataque, c]esf'eclwC!o por nada menos de ;)00 SlIj)cr-FIH·t'lll'ZM IVoadoras,
_ Avió('s de patrulhas dos Estados' Inldos. ('0111 bases etn porta-

al'i"ics. alacanll,ll
('1)111

ô

x i to iI navcgaçúo nipônica an largo d� costa

I'chinesa.
_ Os círculus bem inf'ormndns nas capitais aliadas, opinam que se

o Império Japonês for al�,l'ndu com toda :1 possi vr-l violência. hre ve
me n te sel'Ú .iogado por terra,

_ :\[oças soviélieas eslão dl'�el'lpenhando em Berlim, a<; investi'tlu
J'aS de fiscais dc Irúfego. ;JlIxiliundo a� o[lI'as de desnbstlTlç':lo da capi
lal gerl1lfl1l ica.

':__ PnlssegUl', I) (]eSHI'IllHIl]('nto panla.(inl) das unidades germfmÍl'as
situadas na .:\or'uéga.

_ Ainda não !'o!':an rleseohel'las sôhrc os cs('ol1lhros de Ikrlim. os

eadúvel'C's de váriüs lidere, rwzislas d�rl()s ('.U1l10 lllort(J na halalha pela
posse da capital, rlcl1lrp eles () própriu Hitler.

_ Conlinuam os desemharques ameril'êll1lJs nas ilhas cio grupo das PUCCINI Addio de Mimi-da ópera Boheme CA.1l'Il'EONA'J.'O I)}� REjUO
Fjlipinas. LISZT

'

Rêve d'amour Rio, 16 (E.) - Com vento
_ De Washington informam ser possivel l1nJ I'uturo deselJlharque

de tl'O]las aliadas no tl'rritól'io ebiul's oelipado pelos jap(lneses. ARNALDO DE SOUZA Queler bem não é pecado contrário á marcha dos bar-
_ Ser,{ transportado lJara () Ol'icnlp, toda a força dispOl1ívrl uos JOSE' SIQUEIRA Reminiscência cos, foram efetuados, na La-

:lliadus, afim de darem inicio li ofe'lsiva contra o Japão. ERNANI BRAGA Engenho nOlTO - por ALICE goa Rodrigo de Freitas, as 'eli-
_ COJll a capituta<;ão das {'orças germânicas na Xorll<:ga" vúrios

ea-I
RIBEIRO

I
minatórías finais para a com-

O('Ç'HS do lll(lviment�) nazista nnqu,ele país suicid.al'am·se. , _ I ' -

_ Quislillg sera l!n'vel1lentC' Jl�lgado por C1'1111(' de alia tra,jçao, cml Inglt:ssoS à Vfnda na gerência do Cine Ritz poSlÇao da equipe carioca que
11111 Tribllllâ/l presiLlido pelas alll()l'ldade� nf)I'llC'guesas.

, 1 Preço único: Cr$ 10,00 participará do campeonato
_ :-.lorJ1laliza-se poueo a i)OlH:O o Sistema de 1ranspol'les d" contl-I, , nacional-de remo, que vai ser

11e111e C'uropeu. efetuado em 3 de junho próxi-
_ 7\Iais algumas províneins ilalianas foram enlregups iI adlllillistl'3-1

'

•

çün direta do (;od'rno l.tali�mo.
_ ._

O mome�to _e d� pro- Entrega de m�s tempos conseguidos fo-
No bar e no lar

IRenressarar d·la 26 I garmas naCionaiS
-

d
.. - ram julgados máus devido ao

Ii: N O T to
'

I �i?) 16 (A. N.) -- O sr Gas�ao cre enClftlS I vento contrário sendo que
não deve faltar México, 16 (U, P.) - D,epois ,Vl�lgal, ant�s. d� ser receb_ldo Uio, 1U (A, �,) -- Cnlll o' eeri- : com os resultad�s conseguiçl.os

_______� -

; de, u.m ano de permay!-�ncla no! hOJe pelo ��r:l�t1 o Magalhaes, !IIo,n ial dI' esiilu, rea.liz�)U-se ,na O Vasco da Gama participará
nITl Hoje. 5a.-feira. as

I' MexlCo, o adIdo mIllt,ar do palest:ou llgelrctI'Y!-ente co:n os tarde :t,e ontem: no �,a.tctc. o <��o de seis páreos da importanteK 19.30 horas BrasiL general Alberto vio-I )ornallstas acredItados Junto de en,tl ega de CI eden,cldls cio llüSSO
regat G ba' d

Útima exibição I,' b
'

"t I ao g'abinete do titular da Jus- embaL'wdor da Belglea. a e o
, uana, Ia e um

E.ther Fernandell, José Cibrion e l.la�te Perez,. _en arcar!l q�ar a- I
. , . .

_

As c0l11inêndas de estílo f(!ram ou�ro, que e os dOiS com timo-
Steln Indo em: ! feIra,

de aVIa0, com d.estmo ao tlça, O p.olltIco pau�lsta decla presladas p(']o Batalhão de Vl1ar- nelro.

SAN TA, Rio de Janeiro, via Guatema- roU-se favoravel, � eme10da i d,as,; qHe formoll em frente ao

PU-I No four com timoneiro os

(O destino de uma pecadora' 'la, Balboa, Lima. La Paz, San- apresentada ao CO�lgO ,E,lerto-I Iac:o. vascainos venceram por qua-
Anjo ou demonio .. , a mesmo couso ta Cruz e Corumbá, devendo ral !ornando o?ngator�a. a O PRECEITO DO DIA tro remadas em 7ml0 d'

.

(lO mesmo tempo, porque CClma
h . R' d' 26 d criaçao <.los PartIdos Polltl"'oS .' no OIS

de tudo ela era uma .. , mulher. C egal no 10 no la e : "

�

COMO EVITAR CALOS E UNHAS sem trmoneiro os cruzmaltinos
AVISO: À Empreza, no firme pro· maio. N_aCIO�8:1S, AdIantou o sr, Gas� ENCRAVADAS voltaram a triunfar, não tendo
po.ito para que todos possam!

----- - tao Vldlgal que o :non:ento _e Unhas encravcd_all. calos e outros concorrentes no single A 'enor
assistir ellta maravilho cine�ato' i1omnletad� a de Pl'ogl,'�mas naclOnm.s e nao males doa pés. soo causados, �ui. Correia v,en�eu faci!

'

e tg
gráfica, que no ae,u. relato P. um U I' U dos PartIdos EstaduaIS, que tas vezes, pelo uso de calçados !na"8 50 '

m n. e em

drama da vida quotldlana, resolveu I • -
� " ,·t d roblemas dequado.. Os sapatos devem se.! m. ,enquanto que os guana-

llJvar e.te filme ao preço excepcio- organlza�aO �e�p,e. COgI am e p folgadas e feitos de acôrdo com a b.armos, venceram o dois com

nal de Cr$ 3,00 e 2,00, \I reg�onalS. fôrma dos pé;;;. tlmoneIro sem o minimo es-
No programa: Aachen, Alemall11a, 1� (TT. A" -I d 105

-, Ao comprar iaeuill ,-,alçado., ellCO' forco em' 8m16 tendo a tri
Complemento nacional· DFB I;} �

DI'quI a os lha sapatos folgados e de acôrdo �'- .' -

-

Noticiário Universal· Jornal P.) - A União dos Trabalha- com a fôrma de leus pés. SNES, p�laçao dos Irn:ao� Massa que
Impróprio até 18 ano. i dores Livres Alemães, fur.dada m-II ].aps'

.---------------- t�n�nfou !la. prImeIra c!imina-
Preços Cr$ 3,00 e 2,00

I
há dois meses, com permissào' •

tona deSIstido de cotejar no-

ROXY, Ho' e 5" feira, às d:o govêrno militar

norte-a�e-! �andre8: 17 (U, P.) ,-' Ceuta va�ente. No f?ur sem timo-

.

�9'30 horas. ncano de Aach�n, complewu e cmco lml soldarlos Japoneses nellO os vasc,;uy!-0s venceram

l'J. Reforma Urbar:ística de Nite' sua organizaçao, C?� 1241
fora,lU aniquHaflos pelos brltâ- em 7m45. A Ulllca ,proy� ,em

roi. DFB,
. . m�l11bros, tod�s operanos._das nicas mia co�tt:a ofensiva a,Ha- que houve luta fOI no elght,

2')' Douglas FOlrbanks Jr:, Abm mmas de carvao desta reglao. da na Rirm.al1la. sendo ql!e o Vasco da Gama
TamiroH e Ruth Warrlck em; conseguIU abater o Flamengo

98 IRMÃOS �ORSOS 1 O ]·nlgamento dos crl·ml·no�os·Itall·HnOS tendo terminado em 6m57,
'

Irm_?os no luta. rlVae9 n<: amor. U Embora o sigio com que a
Açoo ... Lutas... Sensaçao... RO'l' i'" (U P \ ()

.,

1 't I' FMR
.

1 t
30 Ba.ii Rathbone Nigel Bruce e

:\. .Vd�, I .' ,1 - S Crllll!llUIOSOS (e guerra I a l!anos e especla men e seu pre�
,

Morjorie Lord �m: SHERLOCH começarão a. ser julgados no 'Próximo dia 23, Foi o que infor- sidente quiz cercar quanto aos

HOLMES EM WASHINGTOH, \ 1110U a pmissara de Milão, Segundo � mesma fonte a data do Pela revoDa�a-o tempos feitos, um gancho con-
Um filme polici.al repleto de,lanceallllício do j\ll,ga.n�el1to foi ll1aJfüadJa de COI1l!um acôrdo pelo go- ,y seguiu, por féra cronometrar

emoclonantes. "l't l' d 't" 1'}
-

d
.

d t- 177 os d dImpróprio até 14 anos: Ye:'1�O 1111 1 ar a, la o e o comI e pro I )eltaçao o uor/te da O ar Igo Ip�rcursos, ce en o-nos a

Preço único Cr$ 2,00 !taha· I relaçao das marcas consegui-
___ Rio, 16 (E.) - O Institut0 das.

da Ordem dos Advogados apro
vou, unanimemente, a' moção
proposta por sua comissão' es
pecial da lei eleitoral, integra
da pelos s1's. Olímpio Carvalho,
Odilon Braga, América Men
des, Oliveira de Castro, Casti
lho Cabral, reclamando a sus

)?ensão do estado de guerra e

a�evogação imediata do arti
�o 177 4ia Çon�tituiçã<t,

Inteiramente de acôrdo com Prestes

AR·

Continua no Vaticano
Vaticano. 16 (U. P.) - O As funções de Weizsalker fo

conde Ernst Weízsalker contí- ram contudo, praticamente
nua "formalmente" a servir
com'o embaixador al�mão jun-

reduzidas a nada, uma vez

to á Santa Sé. O Vaticano, ao completo .0 d�smoronamento
que se espera, não discutirá a das comulllc�çoes com a Ale

questão de seus status oficial, I ma��a. Sallen.ta-se �ue sua

pelo que, provavelmente, con-. pos�çao no Va��cano, e ��ora
tínuarão prevalecendo suas I mais a de um convidado", do
credenciais até a formação de que a de um representante di
um novo govêrno germaníco. plornátíco.

RIO, 16 (A. N,) ._ Encontra-se aqui o sr. Agenor Bandel
ra ele Melo. procedente da Batria.

Falando à imprensa declarou que a maioría dos elemen
tos da esquerda daquele Estado, está íntedrarnence de acôrdo
com a atitude tomada })01' Luiz Carlos Prestes e outros líderes

esquerdístas.

Maio de 1945Florianõpolis �7 Ritz-Sexta-Feira, 18 de Maio às 20,45
UNICO CONCERTO DA CELEBRE ARTISTA

NOTICIAS RESUMIDAS Alice Ribeiro

10, premio, medalha de ouro

do
.

Conservatório Nacional de
Mú s ica

PROGRAMA

I

g'ória máxima da Arte Líri··

ca, em véspera de sua saída
oar a os Estados Unidos da A·
méríca do Nórte,

e

do consagrado concertista
1e piano

Arnaldo Rebello

PERGOLESI
SCHUBERT
SCHUMANN
GRANADOS

Se tu m'ami
Irnpacience
A ma

í iancêe
EI tra-I!,-la y d puntea do

por ALICE �lBEIRO
II

Saint Saens-Côro dos
das ruinas d'Atenas
Polonalse
Caixinha de música

Der vichesBEETHOVEN

CHOPIN
REBIKOF'F
A, NEPOMUCENO
LEOPOLDO MIGUES

Prece

Allegro appasionato -:- por
NALDO REBELLO

III

---�-------,---

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

Resenha Forense
Julgamentos realizados pelo Tr i

bunal em sessão de ontem.

Habeas-corpus n. L7(i7, d a co

marca de Mafra, em que são im
petrantes e pacientes João Kiedc
rosky c Alceu Machado. Relator o

sr. des, Silveira de Souza. - O
Tr-ibunal por unanimidade de vo

tos, negou a ordem ímpctrad a l)or
estar os pacientes presos p re vení i
varnente.
Hevisão criminal 11. !l5, da co

marca de Jaraguá do SuJ, em que é
requerente Guilherme :\Iadsen, Re
lator () sr. des. Guedes Pinto.
Foi indeferido, por unanimidade,
() pedido.

Entrará em vigor
em jnlho
,lHo, 16 (A. K) . Por decreto

do govêrno a Lei de Acidentes d e
Trabalho entrará e m vigor em pri
meiro de julho próximo.

ULTIMA liORA
ESPORTIVA

f'HISE XO VAS('O nA, G.AIUA
Rio, 16 (E,) -- As últimas

horas de ontem, a nossa repor
tagem teve conhecimento de
que o presidente do Vasco da
Gama, sr. Castro Filho, renun
ciara. aquele cargo, dando, des
sa sua decisão, ciencia ao pre
sidente do Cons=tho Delibera
tive, sr. Teixeira de Lemos,
Pondo-se em campo, apura

mos a veracidade da informa
ção. Realmente o professor
Castro Filho, contrariado com

alguns comentários feitos a
certos atos administrativos,
resolveu renunciar irrevoga
velmente. Soubemos mais que
outros membros da diretoria,
inclusive o vice-presidente, sr.

Ciro Aranha, solidários com o

prof. Castro Filho, re:puncia
rão também,

/

A'{'LETAS HRMHLEJ nos
IRiO A NOVA YOBX

Rio, 16 (E.) - A �'Amateur
AtlE>tic Union", de Nova York
enviou um oficio à C, B. D,
convidando uma delegação de
atletas campeôes sul-america
nos para uma competicão na

capital americana, em '29 e 30
Q(:l jul)l9 p'1:'óXiro,o, _-'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


