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Notáveis os feitos dos aviadores brasileiros
Roma,_4 (U; P.) - E� suas 'mínhões, bem como uma loco- e o tráfego foi interrompido

declarações �obre a açao dos ,motiva. Desde então, destrui- em 109. Seis depósitos de com-
II

soldados e pilotos, o general ram duzentos e doze cami- bustivel e munições voaram
Eaker dis�e: . "�ão fazemos

I

nhões e tanques, avariando' pelos ares atingidos pelos pi
qualq�er dístínção na �scolha 'outros l3ô; inutilizaram 39 10- lotos da FAB. Finalmente os
de pilotos para os aviadores cornotívas e 358 vagões ferro-I aviadores brasileiros incendia
brasileiros ou para seu� cole-.' viários. Onze pontes foram! ram, ou fizeram voar pelos
g�s norte-americanos. Nao ha I

destruídas pelos brasileiros e ares, 9 edifícios e atingiram 5
diferença entre eles. Pode-se, I

sete outras foram danificadas navios em águas italianas.
até, dizer que os brasileiros

�e���r; f::l:��ste:��o!a ���� 11 entrada dos americanos em Manilha
te-americanos; pois o norte- Luzon, 4 (U. P) - {is ava�-IRevelou-se entrementes, que I
americano precisa um pouco çadas n?rte am�rIcanas e.stao �ac Arthur inspecionou as

mais de treino. Mais adiante o convergindo sobre Manilha. lmhas de frente chegando até

general Eaker insistiu, nova- Segundo.observadores _

milita- o. ponto ma:�s avançado atin- I

mente, na perfeição do treina- res bem mf?rm(\dos nao pode gído pela_s forças que investem .--------------------------.

menta brasileiro. tardar muito a entrada das na direção de Manilha.

Regulada a venda de Estabilizador e transformador
R'oma 4 (U. P.) - Forne- fôrças de Mac Arthur na capí-

C Vende-se um, de 1 kilo watt, na'd tal f'l" E
". amísas, Gravatas, Pijamescendo alguns da os sôbre a I ipina.

-

m consequencia

I di· I radaçâo do ESTADO .

.atuação dos nossos aviadores, =. at�qu�s aéreos inumeros Meiasdas melhores. pelos me- ca �a O CO egla
o general Eaker diz que exe- n�cendlOs, Irro:npera� em Ma- nores preços só na CASA MIS- " De a(ôrdo com as

cutaram suas primeiras mís- mlha. Alem dISSO os Japoneses
CILANEA - Ruae. Mafra, 9

Rio, 3 (A. N.) _ A Mobiliza- informacões de
.sões de combate a 31 '.e outu- começaram a demolir certas Baixada! instrucões ção Ecanomica regulou o Ian- von Hammer
bro último. Naquela ota eles obras de defesa ou de impor- q to f t

- camento e a venda do calçado
.ínterromperam ufla .ltah� fer- tância militar. Os princi.pais

uan .aos es eJos Z:oleglal. tipo "Coordenação". Londres, 4 (U. P.) :- Von
.rovíáría mediante urr bombar- pontos observados em Manilha carnava escos

Para esse calçado foram fi- Hammer, da p�B, hoje resol
<leio em mergulho, destruiram ocorreram nas esplanadas Ier- Rio, 3 (A, N,) _ A respeito xados os seguintes preços: de v�� �alar, pr!nCIpa!ment�, em

uma ponte e avariaram 10 ca- roviarias e na zona do caes. das festas carnavalescas foram n. 27 a 32, ao varejista, ..... vitórias alemas. ASSIm, afirmou
baixadas instruções segundo Cr$ 22,00; do varejista ao con- que. foram retomadas várias

as quais os bailes públicos, os sumídor Cr$ 24 00' de núme- aldeias na cabeça de ponte
banhos de mar a fantasia e as ;os 32 � 36, 'ao �ar�jista .. _ ..

russa sôbre o ,Oder, perto de

passeatas de blocos, cordões, Cr$ 28,00; ao consumidor _ .. Stena�. Tambem na ar�a de

ranchos e outros agrupamen- CrS 39 00. Kustrm, na margem OCIdental

tos, só poderão ser realizados
' ,

do rio, foi limpa de tropas de

se as autoridades para tal fim Criada a Superlnten- choque soviéticas. Ainda ao

derem licença, mediante iden- deneia de moeda leste de Liegnítz, que fica 60

tírícação dos dirigentes respon- e do "edito kms. a oeste de Breslau,
A

uma

sáveis, em número de 5, no mí- Rio 3 (A. N.) _ Foi criada Icabeça ?e ponte russa �obr� o

N-
,

. A' Oder fOI cortada ao meio Denimo. ao serão permitidas a superíntendêncla de moeda e
ôrdo com as I f

...;'
dfantasias atentator'Ias à moral. do crédito, diretamente subor-

acor O com as in ormaçoes e

Os súditos do eixo não poderão dinada ao ministério da Fazen-
von Hammer.
--------------------------

participar dos festejos. É ve- da, e que tem o objetivo ime- CASA MISCELANEA distri-
dada de bebidas alcoólicas, ex- diato de exercer o controle do buidora dos Rádios R. C. A,
seta cliop, cerveja e campanha, mercado monetário e a organí- Victor, Vávulas e Discos - Rua
até as horas da madrugada. zação do Banco Central. C . Mafra, 9

Violenta temprlstade
de neve
Moscou, 4 (U. P.) -- Na

I. frente do Oder segundo infor

mações de Moscou os russos

iniciaram o assalto dos ta
Iuartes de Kustrí e Francfort
do

-

Ode!". Afirmam porém os

alemães que repeliram os ata

ques russos nesses setores.
Mas ao que preve é cada vez

mais precária a situação das

cabeças de ponte nazistas na

margem oriental do rio, dire
tamente ao léste de Berlim.
Outros despachos da capital
soviética referem-se ao tempo
que peorou consideravelmente
em toda a frente. Além disso

começou subitamente o dege
lo não só na Silésia como na

Pomerania. Na Prússia .Orien
tal violentas tempestades de
neve tornaram intransitáveis
os caminhos que só podem ser

vencidos por jeeps e pela cava
laria.

Nomeado adido
militar
Rio, :3 (A. N.) - O sr. Rena

ia Souto Oliveira foi nomeado
adido militar junto a embaixa
da braslleira no México.

Segunda-feira 5 de -evereíro de 1945

o Tenen te-Coronel Nero Mo ura comandante do

que está ope teruio na Itália.I", Crupo de Caça

(Póto do S�rvç"J de In/armações doHemiderio '.

Reforços "para deter a avalanche
ZURIQUE, 4 (U. P.) - Diáriamente partem 'para a fren

te do Oder comboios repletos de combatentes do exército que,
envergam uniformes de toda espécie: de ferroviários e corpos
de bombeiros e condutores de bondes, funcionários de bancos
e assim por diante. Esta foi a única informação recebida em

Zurique sôbre os acontecimentos na Alemanha. Trouxe-a um

viajante solitário chegado a território suíço. A torrente de no

tícias que se desejava sôbre a Suiça cessou como que por en
canto, o que se atribue ao fato dos trens alemães já, ha dias,
chegarem a Schaff Hausen sem um só passageiro, ao passo que
o tráfego para Basileia foi completamente suspenso. E os fer
roviários e demais, naturalmente cumprindo ordens, alegam
nada saber de acontecín-entos extraordinários em seu país.

Caíu Manilha
Q. G de Mac ãrthur em Luzon, 5 (U. P.) - Nossas

tropas ecuuaram Manilha, cauítat das Filipinas. As pri
meíras fôrças a entrar na cidade foram as de cavalaria,
para evitar a chacina de nrlsmneíros de guerra.

Em segUida, a infantaria e forças metenzades con
solidaram ii camur a daquela importante base.

Zul{hov fez júnCâo com o r Exército
MOSCOU, 4 (U. P.) - Segundo foi revelado nesta capi

tal, a ala meridional de Zukhov fez junção com o primeiro
exército ucraniano na grande curva do Oder, 80 kms. abaixo
de Francfort. Com isso, o último bolsão nazista no baixo Oder
ficou reduzido a uma extensão de 32 kms. por 27 de profun
didade.

Sete necoes americanas
..

Conferência da Paz
Nova Iorque, 4 (U. P.) - O; ções em guerra contra o eixo.

Herald Tribune em Washin- Um porta voz da Casa Branca
gton informou que segundo .

_

constava, sete governos da por sua vez declarou nao es

América Latina tinham sido tar a par desse fato com o que
avisados pelo presidente Roo- a informação do Herald 'I'rí
sevelt que se tomariam parte Ibune ficou praticamente sem
na conferência da paz as na- confirmação.

na

Comprou o vulcão Paracutin
Dalas, 4 (U. P.) - Apare- destruindo toda a plantação.

ceu finalmente um comprador Embora nínguem acreditasse
para o vulcão Paracutin, si- na transação, o Paracutin es

tuado no México. Há bem pou.-,ta em vias de ser vendido. O
co tempo o fazendeiro Díoní- interessado no vulcão é o sr.
sio Pulido, dono das terras on-IMorris, secretário da Associa
de se encontra o vulcão,

resol-I ção Varejistas do Texas, que
veu vende-las pois o Para- até o momento, não explicou
cutin entrou em atividade para que quer o Paracutin.

o cei. Nero Moura presente à uma reunião
Roma, 4 (U. P.) - O te- sileiros. Também falando aos

nente coronel Nero Moura co- jornalistas Nero Moura sa
mandante do Primeiro Grupo lientou que os brasileiros estão
de Caças da FAB esteve pre- .

sente à reunião em que o ae- I desapontados por que ainda

neral comandante geral da não tiveram oportunidade. de

aviacão aliada no Mediterrâ-j enfrentar os caças nazistas

n�o fez declaraçoes à imprensa I que segun�o parece se mos

sobre o valor dos pilotos bra-' tram esquivos.

DR- SAULO RAMOS
•

de regresso da Capital Federal avisa que reabriu det i

nitivamente a sua clínica, dando consultas, diàriamente,
das 14 às 18 horas.

Especialista em moléstias de Senhoras, partos, alta ci

rurgia abdominal e plástica.

Praça Pereira e Oliveira, 10· Telefone 1.009. Opera nos

hospitais de Florianópolis.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A Sufocacão da Asma,
Bronquite e Tosse Alivia
da em Poucos Minutos

,

r .

I'
,.

i,:.
mo. preparando-o para resistir a qual.
quer futuro ataque. Muitas pessôas que
havíam perdido pêso, que passaram 118

noites sem dormir e que se sentiam
sufocadas com 08 sucessivos ataques
de asma ou bronquite, descobriram que
Mandaco acabava com os acessos des
de II primeira noite e muitos, já há 8DOS,
não voltaram mais a solrer de asma.

Sinta Alívio Imediato
A primeira dose de Mandaco come

ça a trabalhar no sangue e ajuda li.

natureza a livrar-se dos efeitos da asma

ou bronquite. Em mui pouco tempo faz
com que se sinta anos mais forte e

mais jovem Adquira Mendato, hoje
mesmo, em sua farmácia; experimen
te-o e veja como dormirá hem esta
noite e como se sentirá melhor ama

nhã. Nossa garantia é a sua maior pro
teção.

MendaAoA<"ba eom

... o aS1nG-.

Solre V. de ataques de asma ou de
bronquite tão violentos que o sufocam,
fazem-no perder a respiração e o ím

pedem de dormir? Tosse com tanta
fôrça que se senle débil, incapaz de
trabalhar? Tem que viver sob dieta e

cuidar-se exageradamente?
Não importa por quanto tempo já

tenha sofrido. deve sentir-se cheio de
novas esperanças com a receita médio
ea chamada Mandaco, Tudo o que tem
a fazer é tomar 2 pastilhas ás refeições,
e seus ataques desaparecerão COlDO por
encanto. Em poucos minutos M.ndoco
começa a circular no sangue. ajudan
do a promover uma respiração fácil e

livre, sono reparador e tranquilo, de
modo que desde a primeira noite se

sentirá mais jovem e mais Iorte.

Anos sem Ataques de Asma
Mandato não só traz alivio imediato

ao paciente e uma respiração mais fá
eil. mas lambem atúa sobre o organís-

•

AceilaIIl encomendas
cam.inhões

poro
morco

"

Agora lambem a Cr S 'o�oo

jovem foi ver

estava carregada e., ..
P. Alegre, (E.) - Mais estar a mesma sem vida. A

uma pessoa tomba vítima de morte foi instantânea.

sua imprudência, levada, como Comunicado o fato ? polícia
ocorre constantemente, a me- esta tomou providências sôbre

nO�I'ezar a sua e a vida alheia, o caso, fazendo remover o cor

manejando imprudentemente po de Cenira para o Necroté

arma de fogo. rio, ao mesmo tempo que Val-

A triste cena desenrolou-se, demar e um menor de 8 anos

cerca das 12 horas de ontem, ali se encontrava, no momen

no prédio n. 5.552, da Avenida to, eram conduzidos a-tim-de

Protásio Alves, onde com sua prestarem declarações à auto

família: reside João Batista ridade respectiva,
Cardoso, A infeliz moça contava 23

Naquela casa, a passeio, en- anos de idade, era solteira e de

eontrava-se Cenira Pacheco, CÔl' branca.

uma jovem residente no Passo
do Vigário, município de Via-
mão, intima da família do do- 40s SOfaAdO'NlVno da casa. Irou IVIl Lactífero. Tônico estímulan-
A hora referida, Cenira abriu Ora. L. GALHARDO-Ex- te do leite. O benefício que o

uma gaveta de um móvel, a médica. do Centro Espírito
procura de determinado obje- Luz, Caridade e Amor. co-

Lactífero tem prestado ás sras.

to, tocou na coronha de um're-,
munica a mudança do seu mães, quer no período de alei

vólver, que se encontrava na- consultório para o Rua Bue- tamento quer no de gravidez
quela parte do móvel. nos Aires, 220 - 10 andor, é incalculável. O Lactífero é
Sugestionada pela surpreza Rio de Janeiro, onde posso o um poderoso galactagogo e re

de tocar na arma, Cenira retí- oferecer os seus préstimos.
rou o revólver e, depois de bo- Escreva detalhadamente _ generador orgâníco de maior

tal' reparo na mesma, apon- nome, idede, endereço e en-
eficácia até hoje conhecido.

tou-o para o jovem Valdemar velope selado. pera o res- Em sua farmácia, ou C. Pos-
Cardoso da Silva, que se en- poste. tal 1861. São Paulo
contrava na mesma peça da --------------------------------------------------------

casa escrevendo sôbre urna me

sa, ao mesmo tempo que di
zia:
- Olha aqui.
Dirigindo o olhar para Ce

nira, e vendo a arma apontada
para si, Valdemar, ponderour
- Não faça isso. Pode a ar-

ma estar corregada.
Cenira, então, querendo pro

var o contrário e, talvez de
monstrar sua coragem, virou
o cano da arma sôbre o pró
prio peito, dizendo:

Ao�:�·::ove:e�po que pro-
A FABRICA DE MOVEIS BRASIL \

Sneumncil,alnvaagl�nSaSar fo!aSsCeOneilcaa. afrassuea' agora melhor aparelhada para servir I
ADVOg' DOS�

aos seus inúmeros clientes, apresenta, 1'\
sentença de morte, a moça deu

*'
suas lo;", rrovos modelos par' 1945. I

.

.i=\._
ao gatilho da arma. Despachamos e engradamos gratuita-
Um tiro ecoou, seguido do mente para o interior. Peçam catálogo. Dr. OSVALDO BUL ÃO VIANNA

baque � corpo da: jovem ao Dr. J, J. DE SOU,A CABRAL
solo. .�

Valdemar, depois de refeito
ESCRITÓRIO: Rua Alvaro cd;. Carvalho, 8 (esquino I'

da surpreza dêsse ato, chegou- Felipe Schmidt). dal·POSTAL: 140. Ise à moça, constando, então 'r'í)

:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�U�,J�.��;;;;;;��;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;��'�_;_;_;_;;;_;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�.- --'\r1"
'l,

A se a arma

estava!
Vendedores para todo o Estado

(exclusive Blumenau e Joinville).
Caixa Postal 220R. João Pinto, 9

Florianópolis
I.
I

o Rio sacudido por v 19100to temporal;'
Rio, (E.) - o temporal

que caiu ontem sôbre esta capi
tal, foi precedido de fortíssi
ma ventania, tendo sido derru
badas árvores, partindo vidros
e causando vítimas, além de
outros danos. Diversas zonas

daqui ficaram inundadas.
Rio, 2 (E.) - A polícia iden

tificou o jovem que morreu es

magado, durante o temporal
de ontem, por um tapume ar

rancado pelo vento. Trata-se

do estudante' Muriel Dacheux
Sofiali, com apenas 15 anos.

IUo, (E.) - São agora. co
nhecídos mais detalhes do ten- .

poral que atingiu o Rio. Um
vespertino revela' que foran}"
arrancadas placas presas aos

postes, bem como pesados pe
destais de metal e postes de
ferro foram partidos e attrados .

à distancia. O movimento de
trens na Centr.al do Brasil so- -

freu atrazo.

Estude por correspondência
Preparam-58 candidatos às escolas Militar, Naval. de Intend�.
cíe , de Marinha Mercante e Especialistas de Aeronáutica. Aula.
para candidatos aos concursos do DASP. Caixa Econômica Banco
do Brasil e Institutos. Cu'rso de dactilografia. Fo ..necemo� infor
mações referentes às hahilit�ções -- (modêlos de documenacs ,

I
épocas de exames, chamadas. etc). Informações: ESCOLA URANIA

•• 7 de Setembro, 107 -- �. andar -- Rio de Janeiro_
(Fundada em 1921. re�istrada soh o n. 559).

\

CASA $A.�A a(O$A
Sedas, e LãsCaserniras

O.RLANDO SOA RPELLl
Rua C�nselbeiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Tel�lone Hil4 (�edejtóterna)Caixa Postal 51 --- End. Teleg.: «Scorpellí» --- Flerianôpelís

\
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'Hoje -- segunda-feira -- às 20,30 horas, recital da
Mansur, com a colaboração da Orquestra Sinfônica"

Ingressos na Joalheria Moritz_
----------------------------------------

O santo do dia

Tênis Clube - ...

soprano Nazíra

�'::�nllS1!t- P E R F E I T OI

t. \.Q] 1T�7J..d __ -o: V�
�'t') '17vVVV'v

Produto científico poro embelezar os seios
Hormo Vivos n.· 1 para os ....íos pequenos ou flacidos
Hormo Vi.,,08 n.' 2 para os seios grandes. volumoeos
Inofensivo à saúde - Fórmula de absoluta confiança.'
oi PIooôanopolis na. F"rmaci•• Moderna.
ltaul"eira e da. " - Em Blumenau: Farm8.cill.
Sanit.a e Odi.n - Em Itajaí: Farrnaoia Sant.
r.r••inh•.

VrDA SOCIAL
ANIVERSARJ08

Sra. Laura Callado Caldeira
Deflúe hoje o aniversário nata

lício da exma. ara. Laura Callado
Caldeira, viuva do saudoso deli.
Alcino Caldeira.

Casamentos:
Fiuza -- Lisbôa

Realizou-se. sábado último, à
rua Vítor Meireles n. 41, o enla
ce matrimonial do sr-. Manoel
Fiuza Lima, socio da conceituada

I firma Fiuza-Lima & Irmãos. com

a gentilissima senhorita Helena
Lisbôa, dileta filha do distinto
casal Sr Marçal Lisbôa e de d.
Almerinda Lisbôa.
Paraninfaram o ato civil, por

parte do noivo, o ar, Euclídes Fel'
nandes e d, Benedita A. Medeiros
Fernandes e, por parte da noiva,
o' sr , Décio Couto e d. Doratéa
Carvalho Couto. O ato religioso
foi paraninfodo, por parte do noi·

vo, pelo sr, Antônio Fiuza Lima e

d. Jupira FIuza Lima e. por parte
da rioivo , o sr. Ernesto Damerau
e d. Maria Inês Damerau.
Aó novel par; os· nossas felicita

ções.

•

DonatiJio Silva
Festeja hoje o tran'scurso do

seu natalício. o jovem Donatilio
Silvai laboratorista do D. S. P. e

aluno da Academia de Comercio
de S�nta Catarina.

. *
«'azeffi anos noJfJ}'

a exmo . sra. A urêa Garcia;
a gentil srita. Celia Rilla;
Q graciosa srita. Manoela Mon-

. celles:
.

o sr. Henrique Loureiro Filho,
telegrafiata ;

o sr , Rodolpho Ribeiro Gornés :

o sr, Danubio Melo, alto fu.n
'donário do Banco do Brasil, e

elemento de destoque nos meios
social e esportivo;

.

o sr. E>omingos Trindade;
a gentilissima srita. Neusa Lo

'pes de Almeida, fino ornamento
da acciedade local;
a exma. sra. Hilda Dutra dos

Anjos. espôsa do sr , Manoel dos
Anjos, proprietário do «Salão Mi

*

flal_ntell
Sr. Odilon Gomes

Em viagem de negocias, esteve

em Florianópolis, dando-nos o pro
ze r de sua. visita. o industrial sr.
Odilon Gomes. soeio- gerente da
importante firma "Industrias Ma
jor Ltda". e residente em Brus
que.nervo».

•

Enfermos:
Srtta. urzíns Bianchini

Tem experimêntado sensiveis me

lhoras em seu estado de saúde. a

gentil senhorita Orzina Bicmch i
rri , filha da exrno : sra. viuva Hen
rique Bianchini. residente em São
José.

*

Sr. Juan Carlos Ganzo
Transcorreu. ante ôntem, o ani

7ersário natalício do sr. Juan Car
los Gonzo, elemento de des toque
nos meios sociais e um dos dire
tores da Cio. Telefonica Catari
nanse.

Embora tárdiamente, os de «O
Estado» se associam às manifes
tações de apreço de seus omigos,
que o são em grande número.

� .��.i;
Sr. Frenoseo Meira

Clube de Regatas «Aldo Luz»
Sob a presidencia do dinamico

esportista sr. Sidnei Noceti, esteve

reunid.a sábado último' a diretoria
:lo Cl uhe :ia Ragato;, "Aldo Luz"
que, entre assuntos de carater ado
ministrativo, tratou da participa
ção do clube às próximas regatas
de abril. patrociRadas pelo F C D.

DeCCrl'�1:U, sáb:1do último I o on i
versário natalício do sr.' Frcmcisco
Meira, do alto comércio local e

pessôa muito relacionada nesta
capital.

MISS -

_�.d

CONVITE
Guilherme Gonçalves d'Avila e filhos, convi
dam seus parentes e pessôas de suas relações
para assistirem à missa de primeiro aniversá
rio do falecimento de sua espôsa e mãe

ISAURA DA SILVA D'AVILA, na Igreja São Francisco, dia
6 do corrente, às 7 horas da manhã. A todos que compare
cerem a êsse ato religioso os seus agradecimentos. 3 V. 3

I.:�tsa(l.����.�
�

�

...

�.

I
t=:= -. �
1:1"3 :l:J

�ÁTOnD 1iATioGlcns
I

Dr. H. 6 S. Medina
farm.

Laboratório Clínico
RUA JOÃO PINTO, 25 - Fone: 1448
(em frente ao Tesouro do Estado

Florianópolis
Farm. Narbal Alves de Souza

L, da Costa Avila

Exame de sangue, Exame para verificação de cancer,
Exame de urina! Exame para verificação da gravi
dez, Exame de escarro, Exame para verificação de I
doenças da pele, boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções.
llutovaccinas e transfusão de sangue.

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

Estud�ra as

possibilidades
São Paulo,', (A. N.) O VENDEM SEprofessor Alfredo Apache, ar-

-
O «caçula» é o escolhido dos mi-

b h
,.

d CASAS: na rua Uruguái, diversas, mos da família. Essa preferênciaquiteto, lnem 1'0 onorano O
determina a formação de urna

A
.

t d p. pequenas, com renda mensal deInstituto de rquíte os o .,ra-
420.00, por 37.000,00 cruzeiros. personalidade defeituosa. pois in-

sil, em entrevista à imprensa Na rua Felipe Schmidt, por Cr$ cute, .n� criança, a co_nvicção _de
declarou que logo após a guer- 120.00000 auper íor-ídods em relagao aos lr-

ra, embarcará para a sua pá- No E�tr�ito, por Cr$ 25.000,00. mãos. E is�o será. para ela, c_ousa
Em Coqueiros, por Cr$ 12.000.00'1

de gborreclm�ntos e corrtrcrIedo-
tria, a França, -onde estudará a

Na rua Presidente Coutinho por
des que poderao estender-se pela

possibilidade da colaboração Cr$ 45.000.00_ vida tôda.
dos arquitetos brasileiros na I No Balneario, por Cr$ 60.000.00. Contribua para o êxito e a feli-

t
-

d id 1 d Na Avenida Rio Branco, por Cr$ cidade do seu «caçula», abstendo-recons ruç.ao as Cl ac es a-
lIe de curnu ld- lo de mimos exage-1

- 48.000,00.que e paIS. Na Praça 15 de Novembro por
rodos. SNES.

c-s 130.000,00.
Na rua Conselheiro Mafra, por

Cr$ 300.000,00.
Uma na rua Campos Novos, num

terreno de 1.524m2; por 40.000,00

RESuMO do MAPA demonstrativo
do MOVIMENTO DOS APARELHOS
ELETRICOS DURANTE O ANO DE

V d por 2 mil
19��IO X _ pagos 1147 gratis 489- eu em-se cruzeiros
total 1636. uma casa e terreno medindo 6
ULTRAVIOLETA - pagos 88 gra- metros de frente por 13 de fun

tis 287 - total 374.
INFRAVERMELHO _ pagos 3161 dos.

sitos na Travessa Triunfo,
gratis 273 - total 589.

ln
6, próximo à rua Bocaiuva.

DIATERMIA - pagos 73 gratis 65 Tratar na Av. Mauro Ramos
- total 138 198 10 9
ONDAS CURTAS _ pagos 1345

' v-

gratis 256 - total 1701.
CHOQUES ELETRICOS - pagos

69 gratis 19 • total 88.

SS. Paulo, João e Jocó, S. J.,
I Mártires

No tempo do imperador japonês
Taicosama - 1597 - três jesui tas:
Paulo Miki, João de Goto e Kisai,
regaram com seu sangue cristõo o

solo pagão que os viu nascer. Pau'
lo estava à<; portas do sacerdócio.
descendia de nobre família j opo
nesa e tinha 33 anos de idade.
João contava Hl anos e preparava-se
para ser padre. Jacó, com 64 anoS'
era irmão leigo e catequista. Pre-

I
sos por propagararem a doutrina
de Cristo, cortaram lhes um pedo

! ço da orelha esquerda. Com as

rndos amarradas atrás das costas,
foram levados. inclusos numa es

pécie de gaiola. por várias cida
des do Japão. A' frente ia um

pregão publicando a sentença de
morte: seriam crucificados par

pregarem a lei cristã! Entretanto,
Paulo converte 2 guardas em Mea
co, 6 outros em Ozaka e o próprio
governador de outra cidade. Em

Nagasaki crucificaram-nos. Tai
cosamo eatava fulo; pois a viagem
dos três mártires, em vez de ex'

tirpar, propagou mais a religião
católica. no Japão. João exultava
na cruz; seu pai. presenciando o

sublício, não exultava rnenos , Ja
có, apesar de velho. mostrou se

vigoroso. Paulo pregava à multi
dão. agradecendo ao Senhor o po
der morrer no mesmo tormento e

com a mesma idade que JesúII!
Com o peito traspassado por duas
lanças, expiraram os gloriosos cam

peões da fé.

nolavel

Em pleno oceano
Rio, '. (A. N.) - Pelo cru

zador "Bahia", eapitanea da
escolta de um comboio, chegou
uma mensagem de um dos na

vios escoltados, pedindo que
recebesse um tripulante de na

cionalidade chinesa, em virtu
de de seu precano estado de
saúde. Imediatamente foram
tomadas providências no sen

tido de ser transportado o en

fermo, operação que foi reali
zada em pleno oceano, com tô
da a perícia. Na enfermaria da
unidade da nossa Armada, o

doente encontrou o devido tra
tamento entre os camaradas
brasileiros.

Irmandade do Senhor Jesús dos
Passos e Hospital de Caridade

FUNDADO em 1765

��\\l\S�VEL\\\)� por petiscos
saudaveis I.,e

I
• Sopas, pudins
e demais pratos
ficam saborosos e

nutritivos si prepa
rados com Maizena

Duryea - alimento
ideal para todas as

idades.

MACHADO & CIA.
Aqências e Representações em Geral

Matriz: Florianópoli.
Rua João Pinto. n. 5
Caixa POliltal, 37

.

Filial: Cresciúma
Rua Floriano Peixoto, ./n (Edif.
Próprio). - Telegramas: "PRIMUS·
Aqente. nos principai. municipio.

do E.tado

G-::;;;;;;A�-C;;;A--�-;---I
I Caixa Postal, 6-B - São Paulo 107 I
I Peço enviar-me, GRA TIS, o l,vro I
I "Receitas com Maizeno Duryeo"

I NOME __

I RUA

��:... .:.2T�O :J

Iminente a guerra psicologica
Londres, . (U. P.) - A con

ferência de Roosevelt, Stalin e

Churchill está preocupando
intensamente os alemães. Os
porta vozes nazistas também
se ocuparam do assunto, pro
curando preparar o espírito do
povo para a guerra psicológica
iminente. Segundo os dirigen
tes nazistas, os "três grandes"
estão estudando condições de
rendição semelhantes aos 14

pontos de Wilson. A agência
DNB, depois de qualificar de
farsa as esperadas medidas sa

lientou que nova conferência
tríplice não modificará a ati
tude do povo alemão. Não obs
tante viajantes suecos que che
garam a Estocolmo por via
área, procedentes de Berlim,
afirmam que já começaram a

aparecer na capital alemã os

primeiros sintomas do panico.

Boas condicões de comissões, adiantamentos
e exclusividade. Máximo sigilo às propostas

Ofertas diretamente à Fábrica: (x, Postal 4646 - São Paulo

o PRECEITO DO

cruzeiros.
Tratar com A. L. Alves, na rUQ

Deodoro 35.

Quem sonegar informações à Ea
tatística Militar, trabalha em pról
de país inimigo. E. nesse eaao,
será julgado, militarmente. com.

Inimhro tio BusU (D. F... 14_).

A S. JUDAS TADEU I
agradeço uma graça Irecebida.

M. I,.____-
.

Perdeu-se um relógio-pul-
seira de senho

ra (de ouro), no trajeto entre
as ruas Visconde àe Ouro Pre
to e João Pinto. Gratifica-se
bem a quem entregá-lo nesta

redação ou nà rua João Pinto,
n. 19. ,3 v. - 2

VeDde-�e uma verd�ra_,li} na rua Cnsplm
Mira, n. 38. Tratar com o pro
prietário. na mesma. lOv-9

VENDE-SE �;:it�r�:í����
feiros, com casa, pasto. bôa
água e pequena chácara, 1'ra
tar a Avenida Mauro R 'Imos, 50.

VENDE SE uma Serraria
,.

hidráulica, de
vidamente registrada no L N,
do Pinho e um "troly" com

cavalo, e correame novo.

Informações nesta redação
l'O na rua Deodoro 93 - Estreito

1

DIA
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II CASA 43

E' a casa que oferece às Cooperativos, Caixas Es
colares e ao público em geral, as maiores
vantagens nas compras de material

escolar e livros didáticos.
Peçam p:reços sem compromisso.

Bonito brinde acompanha cada compra realizada

Livraria e' Papelaria
Rua João Pinto 9-A

.........1 ..

Legião Brasileira de . Assistência
o alto e sugestivo alcance social que preside a essa im

pressionante instituição que o espírito cristão da senhora
Darci Vargas idealisou, e que, em Santa Catarina, é presidido
pela excelsa primeira dama do Estado, senhora Beatriz Pe
derneiras Ramos - a Legião Brasileira de Assistência - vem
encontrando em todos os recantos da nossa terra, o mais de
cidido apôio e a mais franca solidariedade.

Ainda agora, o Clube de Caça e Tiro "Dias Velho", de
Rio do Sul, remeteu à benemérita agremiação um cheque na

importância de três mil oitocentos e noventa e três cruzeiros
(3.893,00), produto duma festa de sua iniciativa realizada na-

quela cidade. I
Este gesto, como tantos outros idênticos, revelam que o

espirito nacional reconhece estarem às portas da Legião sem

pre abertas à prática do bem, quer dedicando parte da sua

atenção as famílias modestas que tem parentes no "f'ront"
quer ampliando sua atividade em outros setores de bene
merência,

É que não obstante o sentir-se enlevada por êsse cons
tante desvelo pelas famílias dos expedicionários, a Legião

I'Brasileira de Assistência tem ido mais longe. Aos nossos sol
dados, como uma amostra significativa do nosso carinho e
da nossa dedicação, a Legião Brasileira de Assistência tem
levado a lembrança que estimula, o presente que comove, a

palavra de saudade e de fé que encoraja.
Assim foi por ocasião do Natal e Ano Bom. Nenhum ex

pedicionário deixou de receber uma recordação a época de
tão gratas emoções para um povo eminentemente senti
mental.

Dessa missão, com uma solicitude explêndida, desincum
bíu-se a Legião Brasileira de Assistência, enviando milhares
de oferendas, pequeninos presentes que representaram, no

entanto, lá nas linhas de fogo, a confiança, a simpatia, a sau
dade e a emoção dos que, na retaguarda, como os associados
do Clube de Caça e Tiro "Dias Velho", de Rio do Sul, ficaram
orando pelos seus irmãos que defrontam o inimigo comum.

OTORES
'DE EFICIÊNCIA
COMPROVADA

*

EMPREsas REUNIDas DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO :�

.��
DEPTO. CEM!��S�UÇ�E: !;RO�MECÂNICAS ;:'
SÃO PAULO - RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 209 - TEl.3.5111 - c. POSTAL 217-8

*

PARANÁ - SANTA CATARII'4A
-j�

c. O. MUEllER, CURITIBA. Caixa Postal, 138 • Tel, 980'

o Vigor e a Perfeição
do Corpo Humano

COMBAlA • causa DE SUl MaGREZI E TRaNSFORME-I EM VIGOR

Além disso, VIKELP contém a dose-diária que o organísmo necessita de ferro, co
bre, fosfato de cálcio, bem corno de vitamina B-1, a mais importante das vitaminas.
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Si V. está magro e

debilitado e se sente ner

voso, sem disposição para
nada, lembre-se que tudo

isso tem uma causa... que

pode ser a falta de iodo nas

glândulas.

Experimente VIKELP durante uma semana e verifique a diferença em seu peso e

em seu fisico em geral. Veia corno

�
YIKELP

•

V!KELP, o novo concentrado de

minerais iodo-vitamínico, ataca dire

tamente as causas da magreza e do

esgotamento, aumentando o peso em

pouquísstmo tempo.

As grandes reservas de minerais facil
mente assimiláveis de VIKELP, nutrem
as glândulas produtoras de suco gástri
co necessário para digerir as gorduras
p amidos dos alimentos - fator básico
do peso na alimentação. Por outro lado,
o lodo Natural contido em VIKELP nu

tre as glândulas internas que controlam

o metabolismo, bem como as regula.
Assim os alimentos bem digeridos se

convertem em músculos e carnes

rijas, em novas forças e energias.
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jlExijam o Sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
elA. WETZEL INDUSrrRIAL-.JOINVILLE (Marcc regi�1

recommeuda-;e para roupa fina € roupa commom.

i I

se sentirá outra.

VIKELP é accessível a todos e a

cha-se à venda nas boas farmácias
e drogarias.

Crédito Mútuo Predial
Pronnetarros _. J. Moreira & Cia.

.

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

PRÊMIO M�IOR CR s 0.250.00

PIIIVIlf61D5

'_

Muitos bonificações e médico gl ents

Tudo isto por apenas Cr$ 1,00
.................................................

! Seis oficiais da força Aérea Brasileira,
I iniciam uma Viagem aos Estados Unidos I
: Washington, - (S. I. H.) - sua viagem de inspeção, como
I Seis oficiais da Fôrça Aérea hóspedes do Departamento de
Brasileira chegaram aos Esta- Guerra dos Estados Unidos._\ dos Unidos para realizar uma Os seis oficiais visitantes sao

viagem de inspeção de um os que se seguem: Brigadeiro
mês às instalações aeronáutí- Ivan Carpenter Ferreira, caro
l cas do exército e às fábricas nel Casemiro Montenegro F!
I de guerra norte-americanas. Ilha, tenente eoroneis Joelmu
, Após prolongadas conferên- Campos de Ararife Mac_ed<;>,!
elas no edifício "Pentagon" do Guilherme Aloysio Teles Ríbeí

Departamento da Guerra, em 1'0 e Júlio Américo dos Reis, e

: Washington, os oficiais brasí- o capitão Oswaldo Carneiro
; leíros seguiram para Nova Lima.
I York afim de darem início a

O Leite Hind'l flue amacia.
protege e rerresca a sua.

I cútis, oíerece-Ihe, agora, urna nova,
beleza. através da fragrância dOo
bCU perfume estimulaute. que tem
o írescõr dos dias primaverís.
Use-o hoje para conhecer êsse,

novo privilégio de i't'dução. e. diá
ríamcnte, na limp(,í\1t de sua pele•.

no eliminar (ks cravos, manchas
(" espinhas, e ainda como base

para pó de arroz, () Lei/r Hinds
I1U seu toucador "i;rnil'icd beleza,

e mocidade.

LEITE/1ÍI!
HINDS
Protege e embeleza a caiieS

1 cst,,�Ã���RCt/lf
J ESPECIALIDADE l�
·�r:..-::._,..;.. ::'

�---"- -:---:-�
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FILHA I MAE I AVO I

(OU REGULADOR VIEIRA;
A MULHER EVITARA DORES

Alivia as Cólicas Uterinas
Emprega-se com vantagempa

ra combater 8S irregularidades
das tunções periódicas das se

nhcras. É calmante e regulador
dNIRS>l Iunções.
FLUXO-·.....EDATINA, pela sua

comprovada eficácia, é muito re

celtada. Dp.ve ser usada com
�

I
� confiança.
?- FLUXO-SEDATINA encontra-se

,)MÃf em toda parte.

1----·--

Aberto um certame sinfônico para
: ;compositores das republicas americanas

Detroit, - (S. L H.) - Os regida por Karl Krueger, e. i�
'compositores si�fônicos d�s radiadas para to?a Aa .Amen
repúblicas amencanas terão ca. A.Orquestra .smfolll�a de

"{)portunidade de concorrer a Detroit executara também a

um certame a ser realizado composição detentora do prí
.nesta cidade, sob o patrocínio meiro prêmio da União Pan-
do sr. Henry H. Reichhold. Americana, em Washington.
Os prêmios oferecidos al- O Sr. Reichhold, Presidente

cancam o total de $32.500. O da Orquestra Sinfônica de De

primeiro prêmio para sinfônia troit e doador dos pr��ios de�
será de $25.000, e o segundo e clarou que a competíção sera

terceiro, de $5.000 e $2.500, pa- "uma iniciativa da parte de
'ra o mesmo tipo de composí- Detroit tendente a provar que
-ções. temos algo em comum com as

As composições dos três ven- nossas repúblicas irmãs, além
-eedores do prélío serão exe- dos interêsses comerciais e in
cutadas nesta cidade pela 01'- dustriais".
-questra Sinfônica de Detroit,

ARTIGOS PARA SORVETERIAS,
CONFEITARIAS E BARES

_...

Sorvetinas • livros de Receitas de Sorvetes

Colheres Automáticas • Essências de Frutas

Taças e Copos • Pazinhas e Palitos

Termómetros • Coco e Frutas

Copinhos de massa • Utensílios e Accessórios

NA cabine de um clipper, no vagão
dormitório ou no beliche de um transa

tlântico, há sempre lugar para' o novo

e aperfeiçoado aparelho Gillette Tech.
Nunca o esqueça. Complete com êle o

equipamento de petrechos necessários à

sua higiene pessoal. Assim, terá sempre
ao seu alcance, longe do lar, o privi
Iégío de barbear-se sem se expor ao

risco de infecções. Lembre-se: onde

quer que o senhor esteja, sempre encon

trará as insuperáveis lâminas Gillette

Azul, legítimas, para confôrto e prote
ção do seu rosto, São duráveis, absolu
tamente assépticas e de uso universal.

8ARBEI.INO
SUGERE,

GARANTIA POSITIVA: Compre um pacote
de dez lâminas e use duas. Se não ficar se

tisfeito, devolva as oito e será reembolsado.

�Gillette
Caixa Postal 1797 - Rio de Janeiro

G·1S0

- Espio, rapaz! Estornos salvos! E .'ie não e mirogeJJ'"
estou vendo naquela praia algumas pequenos _ ..

- Eu não disse � E são do outro mundo, meu caro I
Que belo idéio livemos, trazendo nO$$O Gillell.'

Int.r-Amerle"".

I
I
I

I
I

-

:'1-'

�em di;i:=::::<O'�'�; "D�. possível GU�����lE ! Esperam o degêlo do Oder
Rio, (A. N.) - o ministro excia., fossem os autos enca-

. CORRESPON�EHTE Londres, (U. P.) -- Berlim frente a uns 50 kms. de Ber-
Marcondes Filho aprovou e minhados àquele ministério, Pr�clsa-se com Urge��la d.e

I
é uma cidade de barricadas e limo A situação de Berlim é tão

mandou transmitir aos in te- por se tratar de assunto de sua pessoa, homen: ou mu er

h
di

armadilhas anti-tanques. E to- grave que o próprio corres
ressados o seguinte parecer do competência. Agora, de volta, plo�ada C:U nao, qU? con eça dos seus habitantes esperam pondente do jornal espanhol
eu assistente técnico: "Reme- esclarece o titular daquela eS<:f1.turaçao mercantl: e. tenha ancíosamente o degelo do Oder "ABC" não teve dúvidas em
reu a êste Ministério, a Fede- pasta, que "não merece aten- prática de correspondência co- a-fim-ele que a nova linha de afirmar que a maior cidade da
ração do Comércio do Estado dimento a solicitação de que

mercial.
_ _ deefsa anunciada pelos nazis- Europa está diante da hora da

de Minas Gerais, cópia do me- trata e a cujo respeito êste mi- Informações nesta Red:çao� tas poss� ser e!iciente. Mas o decisão, castigada .severamenmorial que endereçou ao mi- n.iatér io já se tem manifestado
,. _ ......... _......__&._..__...._..��.; degelo ainda nao começou e os te pelos bombardeios, e esgo-

nistério da Educação e Saúde, desfavoravelmente, de acôrrlo - russos já combatem no Oder e tacla. Os russos, por sua vez,
no sentido de que seja perrni- com pareceres do Departamen- tudo indica estão a ponto ele- apesar ele tôdas as declarações
tido aos guardas livros práti- to_ Nacional de Educação, por I aLVARO RAMOS atravessá-lo. Enquanto os des- nazistas ele que resistirão em

cos, sem diploma, o exercício nao ter mesmo qualquer am- li' pachos ele Berlim referem-se Berlim não escondem sua con-
da profissão. Ouvido pelo De- paro na legislação' vigente e CIRURGIÃO-DENTISTA à medidas decisivas para à de- fiança de que dentro em breve
partamento Nacional do T'ra- ser contrários aos Interêsses fesa da capital, afirma a rádio. estarão combatendo na capital
balho, o Sindicato dos Conta- do ensino a medida pleiteada. Rua Vitor Meireles, 18 de Paris, embora sem confir- do Reich. Aliás, a sorte de Ber-
biltstas do Rio de Janeiro Opino seja transmitida a inte- mação que os russos estão lu- lím deverá ser decidida na

opõe-se a pretensão ela solici- ressada o inteiro teor dêste

r
- - -- tando nas ruas de Kustrin e grande batalha do Oder que fi-

tante, por achar a medida ile- parecer, sendo arquivado o CASA MISCELANEA diatri- Frací'urt do Oder. Assim 8en- gurará na história como uma
gal e altamente prejudicial aos processo, já que nenhuma ou- buidora dos Rádios R. C. Pt, do, os exércitos de Zukhov en- elas mais violentas batalhas
exercentes diplomados na pro- tra providêncía decorrera a I Victor, Vâvulas e Discos - Rua contram-se forçando a passa- desta guerra.
fissão. Determinou, então, sua respeito. C . Mafra, 9 I gem do Oder, numa ampla

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran.
de sortimento de casem iras , riscados, brins
bons e baratos, algodões, rrror-Ins e aviamentos
para a!fait;1tes, que recebe diretamente das

Snrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florianópolis, - FILIAIS em Blumenau e Lajes.
melhores fábricas. A Casa ·A CAPITALft chama a atenção dos

visita on tea de efetuo rem. suas compras. MATRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Comunicacào
,

Comunicamos aos Srs Portado'

Ires de Títulos do "ALIANÇA DA
BAHIA CAPITALIZAÇÃO. S. A.N e

loquem
interessar. que o sr. Má

rio Francisco da Silva não exerce

mais os {unções de cobrador das
mensalidades relativos aos referi
dos Títulos. cargo que deixou por
sua livre e expontânea vontade. .

Florianópo!is. l ' da fever-eí ro da
1945,

Campos Lobo & Cia.

Correspondentes do ALIANÇA.
DA BAHIA CAPITALIZAÇÃO. S.A.

i De acordo.

I Mário Francisco do Silva.

I
I

o êSTADO - Segunda�teira, 5 Cle Fevereiro ele '945
�----------------------------------------------�------------�----------------�----------�------------------------------------

i
Axststente do Prof. Sanson, do Rio de .Janf"iJ'o

ESPECIALISTA
Doenças e operações (l,OS OLHOS, OUVIDOS, NARI7. e GAflGA:'\TA

CkmgiJa moderna da GUELA DE LOBO, do LÁBIO LEPORb'\O (lábio e céu
da bôca fendidos de nascença)

Esôfagoscopia, traquéoscopía, broncoscopia para retirada ele corpos estranhos, etc.

COl\SULTAS: ,las 10 às 12 e das 15 às 18 horns
Rua Vital' �leil'eles. 24 - Fone: 1.447

DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS
Do. Serviços de Clínica Infantil da Assrstêncta Municipal • f-I4Ispltal

de Car-idade

CUNICA MtDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CONSULTÓ�IO: Rua Nunes Machado. 7 (Edificlo S. !<'I·,,,,cls('o.. '00.. 1.444

Consultas das 2 às 6 horas
RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme. 5. Fone 7S�•

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

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE
�BOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

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

A matrícula deve ser requerida:
2' ANO - de 2 o 5 de fevereiro.
Documentos necessarlOs: certi-

1 ficado do ano anterior e pagamen-

1 to da I B. p�estação da Caixa Es
, colar (poro certificado um selo de
I. Cr$ 2.00 e 1 taxa de Saúde). Cr$
i 15.00 para Caixa Escolar).
. t: ANO • de 2 o 8 de fevereiro.

I Documentos necessários: Certidão
i de idade com firmo reconhecida.

I atestado de vacino, Inspeção de

'saúde, feita no Departamento da

I Saúde. certificado de conclusão do
Curso Fundamental registado no

,Departamento de Educação e re

cibo de pagamento do la presta-

DR. SETTE GUSM A-O
ção da Caixa Escolar. (Cr$ 15.00
I a prestação Caixa Escolar).

CHEFE DOS SERVIÇOS DE TISIOLOG1A DO CENTRO DE SAúDE E DO
COMPLEMENTARISTAS: a ma-

HOSPITAL "NERJ1:U HAMOS". Es La
"

a' d I 1 tricula será aceito condicional-

C!-,r�o de aperfeiçoar:;ento no Hospita.l ��o Luiz. Gonzaga, de S1'Io Paulo - Ex-esta e Ve I
'_ é1. ( 1,...... mente de 20 a 21 de fevereiro. Se

gláno do Instituto Clemente Fer-reira , de São Paulo - Ex-médíco interno do
Sanatório de. Santos, em Campos do Jorelão

houver vogas serão aceitos; em

CLíNICA GERAI, -c- DIAGNóSTICO PRECOCE.hi 'rRA'l'AMEl'i'TO ESPECIALIZAOO Sapatos de todos os modelos e dos tipos mais caso contlrario, será feito um con-

DAS DOENÇAS DO APAR1H,HO RESPIRATóRIO modernos, inclusive So nd dias paro praia 00 alcance curso para a escolha dos mais

OPERACÃO DE JACOBOEUS.
.

d SENHORAS ENHO I'I'AC! d aptos. n08 dias 23 e 24 de fevereiro.
CONSULTAS: Diàriamente, das 3 às 6 horas. CONSULTóRIO:Hua Vitor Meireles 18 'as e b R.::I, por ver o d e i ros

Documentos necessários: Diploma

c��;��������;,��;������
.

II ;i�j�Zi�i;�:B;i�:,����; II i��f���;;�!-jE�J�!�
VOtUIULTA8 - P"la manbl"t: dlartamelllte II... lO,30à.12 h•• à tarde excepto ao. gamento da 1" prestação do Caixa
IIIlbadOtl. d.. 111.36 4kM 18 hora. - CONSllLTORIO: Rua Joio Piloto •. 7 • .obr.do - ��������������������������������� Escolar [Cr$ 10.00 Caixa EscolarJ·.
"o .. ,,: 1.481 - 1l._ldên(,la: Rua Pr""tlleare Co.tlnho. 'L

J

1
I
I
c

€

(

DR. SAVAS LACERDA
C�ínica médico-c!�úrg�ca de Olhos -: Ouvidos. Nariz - Garganta.
DIploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTÓRIO - Felipe Schmidt, 8 -. Das 14 às 18 horas. Fone 1259..
RESIDENCIA - Conselheiro Mafra, 77.

]
i DR. GEBHARD HROMADA

(

Especialista em alta cirúrgia e ginecologia
Hospital "Miguel Couto"

IBlRAMA (HAMONIAl - Santa Catarina
E

]

(

J

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GJ;;RAL - AV!'A CIRURGIA - MOLÉSTIAS DE SJ<�NH()RA� - PARTOS

Formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde fol
Assistente por vários anos do Serviço CirÚJrgico do Prof. Allpio Correia Neto,
Cirurgia do estômago e vias biliares. intestinos delgado e grosso, tiróide. rIns.

próstata, bexiga, útero, ovários e trompas. Var-ícocele, hidrocele. vartzes e hérnia
CONSULTAS:

4aB 2 às 5 horas, à Rua Felipe Schrn ídt, 21 (altos da Casa Paratso) 'fel. 1.598
RESIDÊNClA: Rua Esteves Júnior. 179; TeL M764

DR. MARIO WENDHAUSEN
(Diplomado pela Faculdade Nac. de Mealcm.a da Unfverstdade do BraaU)

1Ilx-lnterno do 8erTl�" d ... CilIn1ca Médica do Professor Osvaldo OIl'Ve1ra. médIco do

Departamento de Saúde
ULINICA M,ftlHUA - Mol6stlll8 In,tel'llas lIe adult.,. e crtançaa. (,'ONSULTORlO

• lUilSIDltNCIA: Rua Fel1p" Schm1dt n. 38 - Tel. 8U. CONSULTAR - D.... 111 b 18.

Dr. LAURO BAUHA

DR. AUImIJO ROTOLO {NSTITUTO C&�IC�IAGNOSTlCO
DR. DJALMA
MOELLMANN

li)spec1allaUl em Doenças de Senho
ras - Vias Urtnárlas.

Curso de especíakízação de Gineco

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Mora' de B<HT;)S� da F'a

cuídade ue Meo.lcrna ae São Paulo.

Tratamento especializado, médico e

cirúrgico, das afecções do aparêlho
genital fem1n1no (Utero, ovüríos,
trompas, etc.).
Cura radical da! Inflamações do.

anexos (Ovários, trompas), sem ope

ração}. Tratamento de todos 08 d18-

türbíoa da menstruação e da esrerW

<I'Iall".

Tratamento moderno da blenorra

iI(la aguda e crõníca, em ambos os

sexos, por processos moder-nos sob

contrõla endoscópíco - Uretrotlcopla
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das 10.30 às 12
bocas e das 2 às II.
Consultório - Rua TlradflIlte. a.

Fone: 1.663.
Resid�ncta

(Sobrado).
Rua Tlradent8 1

Médico - Cirarrião - Parteiro
RAIOS X

Moderna e possante Instalação
de 200 MA.

Diagnóstico precoce da tuberculose
pulIponar, úlceras gástricas e duo
denais, câncer do estômago, afe
ções das vias biliares, rins, etc.
Aplica o Pneumo-torax artificial
para o tratamento da TubercuRose
Pulmonar - TratamEntos moder-

nos e eficazes desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidade
médica: Oudas curtas e ultra-cur
tas. Raios Infra-Vermelhos e Raios
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, B

esquina Felipe Schmidt
Du • à.1 12 brs., e daI 14 ih 17 hrl

'febfone 1.4.71

DR. REMIGIO
CLlNICA M�DICA

I(ol� Internas, de Senhora. ti Crt·

lUlça. em Geral. CONSULTóRIO: Rua

Tel1pe Schmldt - Ed1f1clo Amélia Neto

I'oDe 11;92, I) às 12 e H 1;. i-i f)nr"" H.íS:

IiIIDilNCLa.: . Largo Benjamin
Constante. 3

Instituto de Educação de
Florianópolis

HOJE 2a.teira HOJt I EDITAL
---------------------- I Exames de segunda época e

de admissão
i Previnem-se os Interessados
I de que os requerimentos para
I

d
-

! os exames .d e «segun a época»

_ I devem ser apresentados a Se
coraçao: cretar ia , de 2 a 5 de fevereiro

1 e os de admissão de 1 a lo de
! fevereiro
!

Instituto de Ed�cação
Florianópolis
EDITAL

CURSO NORMAL

de

S E J A INDEPENDENTE

Dr. Newton d'Avila
Operações -- Vias Urinarias -- Doen
ça. dos intestinos. réto e anua
-- Hemorroidas. Trotamento da

colite amebiana.
Fisioterapia -- Infra-vermelho.
Oonault : Vitor Meireles. 28.

Atende diariamente à. 11.30 h•. ti,

21 tarde, da. 16 hs. em diante
Re.id: Vidal Rornce , 66.

.

F'orre 1067.

Dr" Aragão
DlnIra'ta • OrtopedIa. Clbll.,. " (.,'Ir1I1:zI.
tio torax. Furo. • 4.,.,,,_ d. Mllhor...

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Did·
ruunente d.. 111 ... 17 noras, RESIDlIIN·
'tA..· A.lm1�:Q"t4't AlvIm ... ro�1io 7.n

,..",.,..w -,,_"'..- __� ....._.-....,._.__........�

'ormado pela UnlTersidad. de Genebr.

Com prAtica n08 hosp!tata europeu.

cumca m6!l1ca em lferlLl. pediatria, doen·

.... 110 lllatema nl!!l'T080, aparelho genito
urln6r1o do homem e da mu.lher

lAtatfl. TécllJoo: DR. PAULO TAVARJ118

Curso de Radiologia Cltnlca com o dr.

I(anoel de Abreu Campanano (1!IAo Pau·

!o�, Especializado em Higiene II Sallde

Ptlbl1ca. l'Oela UnlTeI'aidade do Rio de Ja·
a.elro. - Gabinete dI! Rato X - Electra

!l&rà!C>gIl'atia cl1nica - Metabol1uno ba
Ia! - Sondagem Duooenal - G,t,blnetl!

1. f!s1oterapla - Laboratório de micro.

eopla e anéllse ellnica. - Rua Fernando

liachaóo, 8. lí'one 1.1911. - lY'lortanópolla. I

Sim, sej a um homem independente ou então des
dobre os seus conhecimentos e atividades

utilizando uma das sugestões contidas
neste livro extraordinário:

2.000 PROCEDIMIENTOS INDUSTRIALES· AL
ALCANCE DE TODOS - de A. Formoso

Unicos vendedores no Brasil:
LIVRARIA LEA.LDADE LTDA.

Ruo Eôa Victc 2:6 São P'a u lo
-----

ENVIAMOS PELO REEMBOLSO POSTAL.

A ação benéfica da Po
mada Ma n Zan, prepara
da especialmente para to
dos os casos de Hemor

roides, é imediata. alivia
as dôres e os pruridos,
acalma e evita as compli
cações infecciosas das ul

cerações e varizes hemor
roidais. A venda em t..das
as Farmacias em bisnagas
com canúla especial para
facilitar a aplicação.

e você é acometido de indigestão, cólicas, flatulência
e ma! estar após as refeições, tome Magnésia Bisurada.

Êsses disturbios estomacais, provenientes da condição
excessivamente ácida do estômago,
cessam rapidamente com Magnésia ,/ "Bisurada, composição antiácida co- � 1..::- z: �
nhecída em todo mundo por sua eíí- "< t4� __

cada. Compre-a hoje m�,mo.

l�l����;,� ;1{õT7'fi\ @

MAN ZAN
PARA HEMORROID$
Um produto De Wl't

CARTAZES LJO DIA

.:\Ioscou, 2 (U. P.) O Pa-
triarca interino Alexius foi

Simultâneamente. DOMINGO de Carnaval no Odeon e Imperial: unanimemente eleito Patriar-

Sucedeu no carnaval
ea da Igreja Ortodoxa russa. A
reunião em que foi eleito o

noyo Patriarca constituiu o

(Tenicó10r), com Bob Rope e Vera Zorina ! ato religioso mais importante
......".-_.............................._-......-_...-a-_....W.........-_-_- - ..................__ -_....w ........""" ! l'ealizado na HÚssia desde a

FARMACIA ESPERANÇA jr_l'TO_lU_ç'ão_. _

do F!lrmacêlltlco NILO LÃ tIS

I' As anedotas e I.iaeiss aparen-
HoJa • amaIIlhA .erA a ... prelm.. temente Ingênuas sio grand.,.

� ...<>10.._ • _8Jl,Ce1raa - Homeopadu - PerhI_

MtItr.01I .e lton'aelta. I
armas de desagregs(,lio IDane-

e......a_ ti exalll <.lbll,,",b. 111.. fMK!Iittú.<'ho �,'711. \ 'Jadas pela "qulnta·eoluu:t",

CIHE
t-, 's 7 1/2 horas:

O filme que substituirá «Eram Cinco Irm áo s », em seu

FILHO QUERIDO
com Don Ameche. Fr a n ces Dee e Ann Rutherford

NO PROGRAMA
NORTE E SUL (Nac. Coop.)

FaX AIRPLAN NEWS 27x4 (Atualidades)
CONTRA ESPIONAGEM (A marcha de tempo)

Preços Cr$ 4,00. 3.00 e 1,00. Imposto incluido. clmp. 14 anos»
• • •

fERIAL)
A's 7 1/2 horas

ULTIMAS EXIBIÇÕES
Richard Arlen em:

Piloto de
II

arroJo
Aventuras no espaço

A gargalhada

Amigos
gostosa do século:

de verdade
'com Os Irmãos Weaver

NO PROGRAMA
DOCUMENTARIO n. 32 (Nac. Coop ,)

Preço: r (único) 2.00. Imposto incluido Irnp, até 14 a(lQ�

* •

5a.Feira no Odeon
Chester Morris e Jean Parker em:

Ronda da morte
Um novo ty po de «lua de mel s .

Uma história de amor entre zunidos de balas!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Acadêmia de Comércio de Santa Catarina O Exército de após-guerra do Brasil
Um pOderio de primeira claSSt

Washington - (S. J. H.) --lUlll
excelente chefe.

Os despachos da imprensa pro- Os técnicos militares norte
cedentes da Europa, baseadas

I
americanos descobriram que

nas opiniões dos homens do há apenas um meio. de moldar
exército norte-americano que um exército de primeira elas
auxiliaram ao treinamento da se e que é mediante o amadure

Fôrça Expedicionária Brasi- cimento na ação. O Brasil, di
leira e' que viram os brasíleí- zein êles, está seguindo o mo

ros em combate, indicam que o dêlo norte-americano e está
exército de após guerra do forjando um exército veterano

Brasil será um poderio ele prí- em batalha.

ras. meira classe, o mais forte da' A PED posuí tanques "Sh e1'-

Secretaria da Academia de Comércio de Santa Catarína, América do Sul. man ", lanças-chamas, "bazoo-
€m Florianópolis, 20 de janeiro de 1945. A :F'EB, que seguiu para as kas ", e canhões ele 155-mm

linhas de frente do setor íta- Possui. também, fuzis "Ga
Iiauo em setembro do ano pas- ,

rand '.'

, fusis-metralhadoras e

sado, combateu tom pleno êxí-. mosquetões leves.
to cont.ra a montanha. a lama, I Os soldados brasileiros estão
o frio e as tácticas nazistas -- se assenhorando da guerra de

e, dizem os observadores. não montanha, nos Apeninos, bem

pode haver nenhuma dúvida de como aprendem a maneira de

que os brasileiros desernpe- construir pontes nos rios cheios
nharam uma tarefa ele primei-I das águas das chuvas, em meio
ra ordem. ao fogo elas granadas. Tiveram
Ao chegar à Itália, a FEB

I
as suas perdas, mas, em com

foi suprida com os mais moder- pensaçâo, causaram u�; sever.o
nos equipamentos e tanques I prejuízo a \Vehrmacht de HI
norte-americanos, os mais 1110-' tler.
dernos canhões e as melhores I São êstes. os itens que os des
armas pequenas. Em seu ("0- pachos da Imprensa acentuam

mandante, o general João Ba- em suas previsões sôbre a tu
tísta Mascarenhas de Morais, tura posição militar do Brasil
as tropas brasileiras tiveram no mundo.

(fiscalizada pelO Governo Federal)
... " ..

EDITAL
EXAJlIES ne J\DllIISSÃO

De ordem elo senhor Professor Fernando Machado Vieira,
Diretor da Academia de Comércio de Santa Catarina, torno pú
blico que de 1° a 10 de fevere.iro próximo, se acham abertas as

inscrições aos exames de admissão ao 1° ano do Curso Comer
cial Básico, de conformidade com o Decreto-lei n. 6.141, de 28
de dezembro de 1943.

Tôdas as ímfo'rmaçôes serão prestadas pela Secretaria des
ta Academia de Comércio, todos os dias úteis, das 17 às 19 ho-

Plávio Ferrart
Secretário

EDITAL
()FRSO SUPlmW]{ n]� .\.!llUINIS'I'RAÇÃO E FINANÇAS

EXXIUf;S UE RE(U'NIU. ÉPOCA
De ordem do senhor Professor Fernando Machado Vieira,

Diretor da Academia de Comércio de Santa Catar ina, torno pú
'bl'ico que, de 1° a 15 de fevereiro próximo, se acham abertas as

inscrições aos EXAMES DE SEGUNDA ÉPOCA, do Curso Su

perior de Administração e Finanças, 110S têrmos da Portaria
Ministerial n. 169, de 29 de maio de 1939.

Tôdas as ímtormações serão prestadas pela Secretaria des
ta Academia de Comércio, todos os dias úteis, das I 7 às 19 ho-

.

1'00.

Seoretar-la da Academia de Comércio de Santa Catarina,
em Florianópolis, 20 de janeiro de 1945.

Flãvfo Ferrari
Secretário

EDITAL
()URSO SUI>ERIOR IrE A])llllNISTRAÇÁO E :FINANÇAS

lUATRíCULA
De ordem do senhor Professor, Fernando Machado Vieira,

Diretor da Academia de Comércio de Santa Catarina, torno pú
blico que, de 1° a 28 de fevereiro. próximo, se acham abertas as

matrículas ao CURSO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇ.�O E

E'INAN'ÇAS, nos têrmos da legislação vigente.
Tôdas as imforrnaçêes serão prestadas pela Secretaria des

ta Academia de Comércio, todos os dias úteis, das 17 às 19 ho
Tas.

Secretaria da Academia de Comércio de Santa Catarina,
em F'Ior ianópolts, 20 de janeiro de 1945.

Flávio Ferrarí
Secretário

EDITAL
EXAllIES UE SEHFNDA ÉPOCA

De ordem do senhor Professor Fernando Machado Vieira,
Diretor da Academia de Comércio de Sanita Catarina, torno. pú
blíco que, de 1° a 15 de fevereiro próximo, se acham abertas as

inscrições aos exames de segunda época mos Cursos Comercial
Básico, Técnico de Contabilidade e de Contador, nos têrmos do
Decreto lei n. 6.141, de 28 de dezembro de 1943.

Tôdas as ímíormaçôes serão prestadas pela Secretaria des
ta Academia de Comércio, todos os dias úteis, das 17 às 19 ho
ras.

Secretaria da: Academia de Comércio de Santa Catarina,
em Florianópolis, 20 de janeiro de 1945.

Flávio Ferrari
Secretário

EDITAL
jUA'fRíCULA

De ordem do senhor Professor Fernando Machado Vieira,
Diretor da Academia de Comércio de Santa Catarina, to:rno pú
blico que, de 15 de fevereiro próximo a 14 de março, se acham
abertas as matrículas para os Cursos COMERCIAL BÁSICO
(1°, 2°, 3° e 4° ano), TÉCNICO DE CONTABILIDADE (1° e

2{) anos) e de CONTADOR (3° ano), nos têrmos do Decreto-lei.
n. 6.141, de 28 de dezembro de 1943.

As ímformações serão prestadas pela Secretaria desta Aca
demia de Comércio, todos os dias úteis, d3.JS 17 às 19 horas.

Secretaria da Academia de Comércio de Santa Catarina,
€m Florianópolis, 20 de janeiro de 1945.

Flávio Ferrari
Secretário

COMPANIllA "AUANÇA DA BAlA"
Fundada em 1870 - Séde: B A I A
INCENDIOS E TRANSPORTES

Cifras do balanço de 1943:

Capital e reservas ,...... Cr$ 74,617.035,30
Responsabilidades , ,.................... Cr$ 5,978.401.755,97
Receita ,

,. Cr$ 84.616.216,90
Ativo ....................................•....•.. Cr$ 129.920.006,90
Sinistros pagos nos úttimos 10 anos ,. Cr$ 86.629.898,90

Responsabilidades ,........ Cr$ 76.736.401.306,20

DlRETúiU!lS: - Dr. PamlUo d'Ultr� J'relre d. Oarnlho, Dr. J'ranc1aco

de SA e Anlslo MallSOlTL

Ag�nclas e 8IllHlgfnclaa em todo o território nacional. - 8ucurw.l no

UruguAi. Re&'U]adorea de a..-ar1a.t nu pr1nclpaà cidade. da Am6r1ca. Iluropa I
AGENTE EM FLORIANóPOLIS I

C AMP O S L O B O &. C I A. - Rua Felipe Scbmh'lt. a. I' i
Caixa Postal a. 19 - Telefone 1.083 - Eud. Telegr. "ALIANÇA-

ISUB-AGENf'IAS mM LA�U]IJA. 'l'TTBAJUI). T1'AH.t. BLUME·

.

NAU. BRUSQUE, LAGES E RIO DO strn

L' ��-�s:uuaaa:uu

• .I.fr1ca.

....................................................

S a nu uenal
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO. VANADA
TO, FOSFOROS, CALCIO

ETC!
TONICO DO CEREBRO
'fONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. DePluPIf.dOI,
E'Cjotldol, Anêmico., Mie,
que criam Migro), Cri.n�l'
raquítica" 'Iclb.rio I toni-
ficaçio ger,1 do o,glni.mo

COII) o

Sa nuue n 01
Llc. D.N.S.P. rr 199, de 1921

Móveis
I

Comprar, vender ou alugar
só no

ft SERVIDORA I

[o maior organização no

gênero na.ta oapital]
Rua João Pínto, 4.

Fone 775.

CASA
Precisa se alugar uma, no

centro da cidade, que te·

nha 3 ou mais quartos,
Dão-se referências,

Informações nesta redação.

CASA DE SAúDE E MATERNIDADE
"SÃO SEBASTIÃO"

Sob a direção clínica do

DR. DJALMA llIOELLMANN

Construção moderna e confortável, situada em aprazível chácara com

esplêndida vista para o mar.

Excelente local para cura de repouso. Agua fria e quente

A.PARELHAMENTO COMPLETO E 1I1OOJmXlSSJMO l'ARA THA'J'A!\lEN'l'O

M�)DJCO, CIRúRGICO E GiXECOLÓGJCO.

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtas
- Eletricidade médica - Exames endoscópicos.
Laboratôs-Ios pai'a o.. exames de eluetdação de dlagn6stiC()8.

Apartamentos de luxo com banheiro Cr$ 50,00 diário
Apartamentos de la classe Cr$ 30,00
Quartos de 2a classe Cr$ 20,00 "

Quart",s com duas camas Cr$ 15,00 p/peseca

SECÇAO UE lIATERNIDADE
Partos com permanência de 10 dias em Apartamento de
1a classe, inclusive sala de operações, com parteira da

Casa de Saúde Cr$ 400,00.
o DOENTE l'óIlE TER �[J',D1CO PARTICULAR

FLORIANóPOLIS
Largo São Sebastião --0-- Telefone: 1.153

Quer vestir-se com

confôrto
e elegânc ia ?

Procure a

alFAIATARIA
MELLO

• eacolha o .eu figurino,
Ruo Tiradente 24

Dr. Artor Pereira
e Oliveira

Clínica Geral doe Adulto.
Doenças das crianças

Laboratório de Análise.
olínicas.

Con.ultório: rua Felipe Sch
midt. 21 [altos da Casa Pc
rai.o]. das 10 30 á. 12 ti das

15 à. 18 hs,
Re.idênoia: rua Viso. de Ouro

Preto. 64.
Fone: 769 [monuall

............� ;

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA fARMACIA

I•• Couen.eiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.542
E.trera • dolDlcfh

I Dr. Guerreiro da liFonseca .

Avisa a seus clientes e

amigos de Sto, Amaro

e Palhoça que reiniciará
a clínica em Fevereiro de
1945 e fixará residência

em Sto, Amaro.

Atenção I
Compra e venda seu imo

vel, mas faça-o com van

tagem, por intermédio da
firma A. L. ALVES
Rua Deodoro, 3S.

TAMPA SANITÁRIA

DUPLIX:
TAMBÉM PARA
CRIANCA S

ACEITAMOS PRO
POSTAS PARA RE
PRESENTACÃO EM

CONTA PRÓPRIA

BERNARDES & BERNARDES, LTDA.
Escritório,

RUA AUGUSTA. S7·TEL. 4-0986
Fábrica:

RUA ANHAlf\. 454

São Paulo
U. J. B-

I
I
I
I
I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Os llxl. resultado da partida on

tem realisada, no estádio da F. C.
D., entre as equipes representati· A partida
vos do Avaí rdesta capital] e Pal- A partida teve inicio às 15,40meiras [de BlumenauJ, em dis- horas. cabendo o saida 00 Avaí.
puta do campeonato catarinense Logo nas jogados iniciais notou se
de futebol, de 1944, decepcionou a superioridade dos locais que posáqueles que acreditavam na vito-

saram a exercer um domínio ter
ria dos Blumancuenaes. ritoríal, dando ensejo na primeiraQueremos crêr que tivesse cori- fáse aos visitantes o que organitribuido para a derrota dos PaI-

zassem dois ataques que foram
meirenses a ausencia das bombas anulados com facilidade pela de
e rojões tão usados em Blumenau fesa «ozurra»,
pela torcida «Farrapilha». 5 tentos foram marcados nessa
Com essa esmagadora contagem fáse.

não pode certo cronista de Blu- O tempo complementar quando
menou esconder a flagrante su-

os visitantes passaram a jogar fa.
perioridade do Avaí, que venceu vorave! ao vento, esperava-se u rno
porque tem um quadro melhor, reação, mas qual, continuou o
mais homogênio e integrado pelos Avaí a dar o «passeio» murccndo
maiores valores do futebol em San- mais 6 tentos.
ta Catarina. Deve estar tombem O único pontos dos visitantes
convencido que aqui em Florianó· foi conquistado por penohdadepolis vence sempre o melhor e não máxima. cobrada por Teixeirínha
o juiz, a Federação e os ventos Dos vencedores todos tiveram a
uivantes, corn o !icou demonstrado tuação destacada salientando-,,;e

-------------------------------- 'Beck, Saul, Braulio e Fatéco. De

Clínicas Palmeiras tiveram at,;"a.ção de�t.atacada o centro rriêdto Errril io ,

Adalberto e Schramm, os demais
jogaram dentro de suas possibili
dades A atuação do arqueiro Ber·
go muito ,deixou ci desejar, preci
so ser. mais disciplinado e lêr
um pouco da regra de futeból na

parte que trato. da educação es·

port ivo.

Mina·das· todas as pontes e edifícios
ZURIQUE, 4 (D. P.) - Um exemplar do órgão nazista.

"N. S. Curier", chegado a Suiça, afirma que continua, ainda,
a evacuação de Breslau. Mulheres e crianças são reunidas na

parte sueste da cidade onde se formam os comboios. Acrescen
ta que todas as pontes sôbre o Oder e todos os edifícios impor
tantes foram minados, estando a capital silesiana transforma
da numa fortaleza.

Florianópolis 5 de Fevereiro de 1945

,Recebi'dos os

I primeiros aviões
I Rio, 3 (A. N.) - No aeropor
to .. Santos Dumont" compare
ceu, hoje pela manhã, o sr.

Jean Desy, embaixador do Ca
nadá para receber oficialmente
0S primeiros aviões adquiridos
naquele pais, e que deverão
servil' a aviação comercial bra
sileira, em linha regular no in
terior do país.

O ombatxador Desy, que Sp

fazia acompanhar do pessoal
da embaixada, foi alí recebido
pelo sr. Ruy da Costa Gama e

outros diretores. O diplomata
conversou longamente com o=

pilotos que conr1uzia os avíõee
até o Brasil.

Provas de
habilitação
Estão abertas as inscrições

para a prova de habilitação de
Armazenista VnI do Serviço
Nacional da Malária - M. E.

S., promovida pelo Departa
mento Aelministrativo do Ser

viço Público (DASP). Local de
Inscríeão s - Rua Felipe Sch
midt, �5, 10 anelar, em Floria

nópolis. diariamente das 81/2
às 101/2 horas, excepto aos sá
bados. J�llCerraÍllento: As

inscrições serão encerradas em

2-3-45. Condícõesr Nacionali
(lade: - O c�ndidato deverá
ser brasileiro nato ou natura
lizado na forma da lei. Sexo:
Ambos. Idade e Mínima: 18
anos completos à data do en

cerramento das inscrições. Má
xlma e 38 incompletos à data
da abertura das inscrições. Ser
vieo JUilitar: Ao candidato do
sexo masculino será exigida, no
ato da inscrição, prova de qui
tação com o serviço militar.
Provar A prova constará de:
Parte I - Português e Ma

temática (nível de dificuldade
da 2a. série ginasial). Parte II
- Conhecimentos prátiCOS.,No posto de inscrição mencio
nado os candidatos poderão
obter os esclarecimentos que
desejarem.
� .. -.-.-_._-----------�

"ÕhCATARRO
PODE CAUSAR
ZUMBIDOS E

SURDEZ

O·ESTADO

11 X 1 e 1 x 0, TERIA CONVENCIDO 1
o baile de ontem no

gramado da F. (, D.
de, f,orma clara e, insofismavel no A prorrogaçãoprêl ío de ontem a tarde.

., .

O baile dado pelo Avaí nos seus I Os ",O .n:mutos da ,prorrogaçãcr
adversarios valeu. I que c1asslflCOU o AVal para a fi--

no.l. teve um transcurso movi:men
todo, prelinndo os 22 hornens em

carnpo corn muito entuisiosrno.
vencendo mClÍs uma vez os locais
por 1 tento .:.n zero, goal de Brau
lia aos 10 :rr;int.<+'os O Avai nessa.

prorrogação rea.fi.rmou a sua su

perioridade, deefcizendo os boatos;
de que não tinha preparo físico e

que era quadro p:::ra meio tempo.
Novimento técntco
Avaí 19; Toques Z; Linha de fun

do 6; Laterais 15; Ddezos do ar

queiro 14; Impedimentos 3; Escon
teios 1; Penas moximas 1; TEN
tOS 11.
Pc lrnetros. Faltas 16; Toques 3;

Linha de fundo 24; Laterais 18;
Defezas do arqueiro 17; Impedi
mentos 1; Escanteiros 4; Penas
maximas 1; TENTOS 1·

Aderbal (idj}.cle
Acha-se nesta caoital onde vem

servir no Exercito N�cional, por ter
sido sorteado e convocado, o nos
So distinb patrício Aderbal Ctdo
de, que, no Rio de Janeiro, atua
va no quCI'dro de amadores do C••
R. do Flamengo. Aderbal pretende
ingressar no Figueirense F. C.

Laboratório de Análises
(Chefe do Serviço de Laboratório da Assistência)

Exames de sangue, urina, fezes, escarro, PUZ? gu�lq�er
outro necessário para esclarecimento de dlagnost1co.

Hordeío : até 8.30 hrs. e depois das 14 horas.

Farmacêutico CiERCIHO SILVA

de
Rua Nunes Machado 7 (SOBRADO) Edifício S. Francisco Os tentos

Os tentos foram conquistado por
Fel ípírrho 5; Saul 2: Braulio 2·
Tião 1 e Beck (penalty) 1. Do
Palmeira Teixerinha marcou o

único tento (penalty).

dia

jijTiH�};�3ffE��&��
Ultima exibicão

George Sanders e Vi;ginia Bruce:
em: DAMASCO

Belezas arabes - Palacios deslum-··
brante$ - Romance... Intrigas .. ,

Misterios ".
No programa: Reportagem da Fo

lha Carioca n. 37 . DFB
Dois bicudos • desenho colorido

Noticias do Dia - Jornal
Impróprio até 14 anos

Preços Cr$ 5,00 e 4,00.
(Imposto incluso)

Missa
Os pais, avós, irmãos e tios de Lígia Maria

Gonçalves, convidam os parentes e demais

pessôas amigas para a Missa de 7°. dia que,
em intenção de sua inesquecivel filha, neta,
será celebrada no dia 7 do corrente no Co lê

Jesús", às 7 ,30. 2 v. - 1

Os qlladros
AVAl: Adolfo, Fatéco e Naldí,

Chscolate. Aldo Nunes e Beck , Fe
lipinho, Nizeta, Braulio, Tião e

SouL
R.oXY Hoje, 33 feira
ti 19,30 horas

Colcssnl Programa:
1· Novu IguClssu - Coopetati"a
2' QUE LOURAS com Edmund Lowe

e Louise Brooks
Um misterio insondaveJ! Uma co

média deliciosa!
3· ALTA MALANDRAGEM - Com
Abott e Castelo, em sua. trapa

lhadas e malandragens!
Impróprio até 14 anos

Preço único Cr$ 2,00.

RITZ, amanhã, em Sessões das
Moças; com Gilda de Abreu:
BONEQUINHA DE SÊDA

O verdadéiro e sensacional filme
ri' 1 do cinema brasileiro.

irmã e sobrinha,
gio "Coração de

I PALMEIRAS: Bergo, Juca e

Schramm, PEan, Emilio e Adal.
berto, Meireles. Batista, Teixeiri
nha, Augusto e Zequinha.ccTRES VIDAS�) • II •

A famosa novela de Amaral Gurgel
UM REMF:DIO QUE ELIMINA o Acaba de ser editada pelo Lobor�tório Nusma a novela
CA.TARRO NASAL E ALIVIA O «Três Vidas» que será remetida, gratuItamente, a qualquer
ATURDIMENTO CATARRAL dos leitores, bastando juntar ao nome e endereçA0, u.ma bula

São poucas as pessoas que dão da TONIFORÇA. Não &6 receberão a novela «Trea �ldas}), ;0·
importância e tratam a afecção ca- mo todas as outras que o Laboratorio Nusma pubhcar. Alem
tarral, Entretanto, a afecção catar- díseo concorrerão ao próximo concurso N1l;sma. En.dereço do
ral não é um mal passageiro. Se Laboratorio Nusma: - Ru?, ]uruparl, 44 -- R�o. _

não for tratada em tempo, ela pode Representante pera S. Catarma: Machado & Cla.-Fp�hs.degenerar. numa grave enfermida-
T -f . tA ícc para os fracos força para os debels lde, destruindo o olfato, o paladar e, onl orça. on ,

paulatinamente, minar a saude ge- r' -.;;-"";"����":"::_::i':"::_::_::_--
�:��uyde�· Pê��;r�e cl��r���s��o J: O� africanos ocupam ITecidos populares
PA�MINT_e tome-o de acordo com Mlndya Rio, 3 (A N.) - De acôrdo
as mstr.uçoes da sua bula.

. com o cormmícado da Comís-Parrnínt tem demonstrado sua efí- Kandy 4 (U. P.) - Tropas _ . . ,

cácia em muitos casos, porque sua .' m O baluar- sao F'Iscal izadora e Executiva
ação se exerce diretamente sobre o afn.canas� oCd�pa; dva situa- textíl, foram dístríbuidos no
sangue e sobre as membranas mu- te japones, e ln J'

'd mês de janeiro findo, um mi-
cosas. do a quarenta kms. ao nor es-

-

')'"'5 '1 559 d'A volta da respiração fadI. da te de Ak ab, Na frente de lha.o .., I mI e metros e

agudeza de ouvido o restabeieci- y.
f t teCIdos populares, para os se

mento do olfato e d� paladar ele- Mandalay os allados
h
e e u;- guintes Estados: Rio de Janei

vanta:-se, peja manhã, .com novas ram novos ,!-vanços, c egan, o 1'0, São Paulo, Minas Gerais,energIas � a garganta lIvre d� ca- ao Irrawady a 22 kms. ao les-
Distrito Federal Pernambucotarro - eIS o que lhe proporCIOna- te de Sagaing importante 10-, ,...,' .

'

rá o tratamento com Parmint. Tor- .

d B'
�. Baia, ESpIrItO Santo, SergIpE'

ne sua vida mais aprazivel, mais calldade a lrmama.
e Goiás.

alegre. Para seu próprio bem -

CASA MISCE A comissão estuda atual-se sofre de catarro - comece, hO,je, Comprar na -

o tratamento com Parmint_ LANEA ê saber economizar" mente, o meio de facilitar o

mecanismo de distribuição dos

consulares delFxam Berlim tE'cidos populares a certas zo-

nas do interior do país, es:peEstocolmo, 4 (U. P.) - Inú- critórios suécos continuam cialmelnlte os Estados do norte
meras autoridades consulares 1suécas em Berlim transferi- funcionando em Berlim mas e elo 3U .

ram-se para Finsterwald a 90 os funcionários diplomáticos
kms. da capital alemã. Os es- residem fóra da cidade.

4utoridades

J. COSTA MIELLMÀNN
(Engenheiro Civil)

Escritório Técnico de Engenharia
Projetos, Orçamentos, Administração, Construção
Rua Esteves Junior, 168. - Fone 733

FLORIANÓPOLIS

o íulz
Serviu de arbitro o competente

juiz da L.I,D. Sr. Benedito Cam
pos, que teve uma atuação h o
nesta e energica.

Renda
Pelos bilheterias foi arrecada

da a importancia de Cr$ 3908,00.

AGRADECIMENTO
Ainda impossibilitado de agredecer pessoalmente a to

dos os amigos que se interessaram pelo meu estado de
saúde, mesmo por que o número das visitas e manifesta
ções iee-ee elevado (984 telegramas e cartões - 843 visitas
no Hospital é 524 domiciliares, num total de 1.367) por
intermédio desta declereçõo pública efetivo aquele agra
dave} dever

A todos os bons amigos que, dia a dia, expressaram
votos de retorno à saúde, friso o meu profundo reconhe
cimento. E essa gratidão faz-se extensiva ao notave} ope
rador dr. Paulo da Luz Fontes, pelo seus carinhosos cui
dados," ao desembargador Medeiros Filho. Provedor da Ir·
mandade e Hospital de Caridade, pelas suas visitas domi
ciliares ao meu quarto de enfermo, ás Irmãs de Caridade,.
cujos desvelos apressaram á convalescença, bem como ao

bondoso enfermeiro João Maia, manifesto, igualmente. ii

minha sincera gratidão.
.

Que Deus compense, pois. aqueles que me assistiram,
entre eles os "amigos a quem procurarei corresponder tan
ta dedicação. (a) CeI, Pedro Lopes Vieira.

CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA·

BElOS E DEMAIS

AFECCÕES DO

.COURO CnBELUDO.
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