
MáiS de dois mil e duzentos aviões norte-americanos assestaram
terrívei�' golpes, em plena luz do dia, nUI' amplo arco ao sul e

,'c .•...• sudoeste de Berlim.

.,.->'.

Londres, 15 (U. P.) - Uma I

Isenvolve
sua ofensiva. Notícias

força de mais de dois mil e du- Berlim. Êsse ataque gigantes- o ataque da tarde de ontem foi, teis lançados' esta tarde atín- da frente em que atua o mare
zentos e cincoenta aviões nor- co foi realizado poucas horas segundo informam de Londres, giram objetivos de transportes ehal Koniev dizem que os exér
te-americanos assestou terrí- depois que uma força sem pre- ", e indústrias. Também uma ICitos soviéticos já estão vendo
veis golpes, em plena luz do cedentes anglo-americana de e� apoio .a ofensiva �u�sa so- outra força aliada atacou a os incêndios que lavram em
dia, centra Dresde, Chemnitz Ibombardeiros atacou Dresde, I br e a capital da Saxoma, da ponte rodoviária sobre o Reno, Dresde em virtude dos ata
e Magburgo, situadas num am- apoiando o avanço das forças Iqual se encontram agora a I em Wessl, na zona onde o Pri-I ques aéreos das Nações Uni
pIo arco ao sul e sudoeste de :do marechal Koniev. Também menos de 110 kms. Os projé- meiro Exército canadense de-Idas.

o
O MAIS ANTIGO DU.RIO UE SANTA CATARlN A

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Ano XXX I Floriar.ópolis 9320

Vontinua a falta de inf�rmações sObre
os movimentos de Zhukov

:vrOSCOD, 14 (U. P.) - Contínua a falta de informações
oficiais sôbre as atividades do Primeiro Exércíto da Rússia
Branca às ordens do marechal Zukhov. BerIim admitiu que es

sas fôrças estabeleceram cabeças de ponte na margem ocíden
twl do Oder; mas Me hoje, Moscou não confirmou o tato. Sabe
se, entretanto, que as tropas de Zukhov estão entrtncheíradas
numa linha contínua na margem oriental, entre Nuestrín e

Fuerstenberg, onde os canhões russos estão colocados lado a
lado sem intervalo, para pulverizar as defesas nasístas. Segun
do a rádio alemã, uma. Importante cabeça de tp'olnlte russa na

frente de Berlbrn foi estabelecida em Reisvín, 56 kms. ao leste
ele Berlim e oito kms., ao sul de Kustrin. Informa a mesma fon
te que se trarvarn f'erozes combates nas ruas de Lebus, 8 kms.,
ao norte de Francfort.A

,. C f
A.. Espera que os

prOXIIlla on erencio delegados tenham

dos Chanceleres mais sorte
S. Francisco, 14 (D. P.)

MÉXICO, 14 (U. P.) - A CÜll1Jferên,(ja dos Chanceleres se- O tenente Chacles Howard, da
.

21' 18 1 C' d marinha mercante, num desa,rá inaugurada no próximo dia as toras, na amara os

Deputados, pelo Presidente da República. À solenidade cornpa- bafo disse esperar que os de

recerão membros do gabinete, as delegações à conrerêncía e o legados da Conferência da Paz

corpo diplomático. O presidente deolairará ínaugurada a conte- Mundial ten 11a111 mais sorte

rência e o chanceler Padilla dará as boas vindas aos delega- qUE' ele. Howard afirmou que
dos. No dia 22, às 18 horas, será inlciada a primeira sessão ple- esteve a ponto de enlouquecer
nárta, duramce a qual o chanceler Padilla pronunciará um dís- a procura dum lugar num ho

curso, em nome do México. tel: não pode «ncontrar gaso-
A conferência resolverá se serão duas ou três as sessões l ina para seu automóvel; sem

plenárias. A decisão será aprovada no dia da inauguração e os pre esperou quinze minutos
-, - . .

Ch lt f'im l I'ara c-onseguir Iigacão telefo-delegados assistirão a sessao preparatória, em apu ec, a rim -' t-. .

de designar o presidente da conferência e os delegados para nica; teve de ellitra.r na
.

fila

formarem quatro comissões. toda vez que tenc:onou Ir a

A sessão de E:ltl/cem'amento será no dia 5 de março, no palá- I qualquer ponto; nao encon-

cio da Câmara dos Deputados. I trou lugar vago e1:1 qualquer
Em companhía de todos os membros do seu gabinete, 110 bar da Cidade baixa e nunca

p
, -

R-dia seguinte à inauguração, o presidente Avila Camacho rece- viu um cigarro. roxlmos a eoolo-se o
Lerá tôdas as delegações. A d I

-

d Ua d I
-

b-"Ainda se desconhece quais as moções a serem apresenta-
ec aracao e 1"'. n a ai ga IDeIe

das pelo México, porém, sabe-se que o chefe da delegação me- guerra leve ampla Candi, 14 (U. P.) - As tro- Montevidéu, 15 (U. P.) - O
xícana. Ezequiel Padilla, discutirá as propostas que serão apre- repercussão pas britânicas que operam na gabinete uruguaio esteve reu-
sentadas pelo México. Caracas, ] 4 (U. P.) A Birmania, após importante nido esta tarde, presumindo-

ím esperada notícia da declara- avanço, chegaram a 10 quilô- se, a principio, que se discutia

JULGAMENTO DE DELATORES ção de guerra d,.? Perú teve am-jrnetros �a grande c�dade de 'a declaração de guer!,a contra
,

pla repercussxo em Caracas, Mandala-l. Ia Alemanha e o Japao. A's 14
MARSELHA, 14 (U. P.) - A suprema côrte de justiça especialmente nos círculos di- horas, porém, terminou a reu-

desta cidade iniciou hoje o julgamento ele cinco oficiais da mi-j plomáticos oficiais. O porta- IHTERVE.HTOR DR. �EREU RAM�S nião ministerial, sem que fosse
Iícía de Darnand - polícia do sr. Laval - sob a acusação de voz da chancelaria declinou de .Em ,obJeto de .ervlç�. segueho)e. anunciada qualquer resolução., id 1 d

-

. A

t t
. V1a oerea, poro o CapItal Federal tíd E t t tterem denunciado patrtotas, persegui o mernnros a resístên- cornen 'ar o acon ecímento 1)0- o exmo. snr. Dr. Nereu Ro

• nesse sen I o. n re an o, um
da e organizado as "expedições punitivas". Existem 120 tes- rém destacadas personalidades interventor federal no Estado.

mos,
porta-voz do govêrno uruguaio

temunhas para depor, acreditando-se que os trabalhos do jul- e 'a imprensa elogiaram a ati- O dr. Ivo de Aquino. ossumirá admitiu que o ministério estu
gamento se prolonguem por mais de três dias. tude peruana. °A al�o cargo. durante a 81.la ou· dou "a adoção de uma medida

sencro.

fundamental", muito embora
ainda ignore quando virá ela
a ser tomada.

Quinta-feira, 15 de Feverelro de 1945

Os russos chegam a Serau
LONDRES, 14 (U. P.) - Vanguardas blindadas russas

chegaram a Serau, 13 kms. a oeste de Sagan, na Silésia. A no
tícia foi dada pelo comentarista von Hammer, da DNB, através
da rádio de Berlim.

Com pleno sucesso para os brasileiros
ROMA, 14 (D. P.) - Anuncia-se oficialmente que no flan

co esquerdo do QUÍI].to Exércíto, um pelotão brastleíro em ser

viço de patrulha e apoiado pela artilharia empenhou-se em te
roz combate com fôrças nazistas. O choque ocorreu quando os
brasileiros atacaram uma colina cerca de um km. e meio ao
leste ele Gagio, a oeste da estrada que liga Listoia a Bolonha.
Terminou a operação com pleno sucesso para os brasileiros.

Mais vitórias
soviéticas
Moscou, 15 (U. P.) - O ma

rechal Stalin vem de baixar
uma ordem-do-dia sôbre as

operações do Primeiro Exérci
to ucraniano, que opera na

Silésia alemã. E informou que
suas tropas ocuparam hoje
as cidades de Neustaedtel,
F'reystad, Sprottau, Goldberg,
Jauer e Striegau. Trata-se de

grandes centros de comunica
çõés e poderosos bastiões das
defesas alemãs. Come:":lorando
a vitória, Stalin determinou

que duzentos e vinte e quatro
canhões de Moscou dessém 20
salvas cada um.

Apoderaram-se de
12 milhões de
franC05

Paris, 14 (U. P.) - Bandi�
dos mascarados atacaram um

carro que regressava de Ra

chourg, perto de Paris, na noi
te de sábado e se apoderaram
de 12 milhões de francos.
O carro no qual viajavam fun
cionários da "Mutuel" de Pa
rís e uma guarda policial �?i
detido numa ponte ferrOV1a
ria por doze homens armad?s
de metralhadoras portatels.
Dois dos assaltantes usavam

\wiformes da polícia militar.

Vão muito além das
di

-

d
·

ticí Washington, 14 (U. P.)
con lçoes e armlS leIO o Chi1� aderi_? hoje; oficial-

LONDRES, 14 rn. P.) - A chamada Comissão Consulti- �ente as Naço�s DndIas, anun
va Europeia dispõe de amplas funções na preparação do tutu-

ciando que e�lste� agora, o

1'0 ela Europa, funções essas que vão muito além do estudo das �stado ,d€ behger_ancla ent�e
condições de armistício. ,F'oi o que deelarou hoje, na Câmara le?se p�ls.e o Japao. Esta not�- Santiago do Chile, 14 (U. P.l
dos Comuns, o ministro Richarel Law, em resposta a uma in-

ela f?l d�vulgada �lo embal- - Em viagem. com destino AO

terp.'elação. Disse êle que as atribl.liçõ.es daque.la. Comissão ex_lxadOI chl�eno Marc�al �ora, México seguiu a Deiegaçau
tendem-se a tôdas as questões oriundas da CYuarra que os go.l�m p�lestIa com os Jo�nallstas, Chi1.e�1!a à Gonferê'nicia Inter-

•
,

, • _

1:>,

I ImedIatamente depOIS de ter Ameu-ioama, que se Il'elwnirâ alIovenlOS queu am submeter a sua aprecIaçao. .

d t' d A De1Ieo-aç-' 'd'd 1__________________________
assma o os respec lVOS 0- � '5 ao e pres1' 11 a pe o

T d 111 b t
,r

t 'd B d t Icumentos no Departamento de ch3JThC€Jler Fernandez.
O a eman a era a sor e e u apes Estado. Em consequência des-! Montevideu, 14 (U. P.) -

LONDRES, 15 (U. P.) - A ocupação total de Buda,pesrt ,sa assinatura, sómente restam Partiu com de'Sitilno a capital
1>.;loS ru�sos e a des.truição de ql.liase 170 mil sol,dados alemães, I dois paíse� latino-americanos, me�i�ana a D:}e�a:ção do Dru�
sao consIderaJel'os como nova fase do at3Jque pela porta traseill'a I (o Uruguai e Venezuela) que gual a COiIlferenCIa Inter-Ame
eia Alemanha. Agora, os exércitos do marechal Malinovsky in- assistirão à conferência do Mé- 'ricana do México.
vesltem pela pl1anície húngara, numa ampla frente, ao longo da xico sem terem declarado seu

E'argem meridional do Danúbio, Tlumo Viena e Bratislava em lestada de beligerância com o Tremeu a terracujos cami.nhos não existe nenhum obstáculo nMu,ral, ne'll� de_I"eixo". Ontem à noite, a Vene-
.

resas importalntes. ComeM'ando essa vittória, a imprens.a russa ,zuela anunciou sua adesão ao Bll'elnos �]J:es, 14 (D. P,) -
dis.se que "ela abriu canünho para a Braüsl'ava, Viena e as tbl_9.co das Nações Unidas. Mas, O. observaJtorlO d.e La Pla� r�
províncias meridionais alemãs, onde o in1migo procurará en-I nao ofereceu �enhum indicio, glstrol! um. mov�meillto .

Clsml

trincheirar-se ". "Mas - ruerescentam Os jornais - não deixa-! de que se propoe a declarar o, co. CUJO e_Plce'rltIO est-aJrla nas

remos que OIR nazistas se entrin.cheirem e fOl'rt i fiqu,em ". E adu- estado de beligerância. A ati-' costas chIlen.as, O abalo ocor

lle'l11: "Na sorte de Budapest, os ?-lemães vêm hoj,e sua própa:ia tude d? Uruguai ainda não foi r,eu as 1�,27 horas e 13 segun�
SOl�te: a sorte de Berlim, Koelnigsberg, Munich, Nuremberg, an�nclada, �nas espera-se que dos,_ :: oeste da .séde do Oibser
enfim d'e tôda a Alemanha". sera esclareCIda durante a con- vatorIO. O mOVImento durou

ferência do México. A Argenti- 30 minutos, tendo sido grande

Avan��, lentamente .m�s ,c9", vantagens 1�:tat�:��mbrr:�rf����O�ot��� a_in_te_nS_idJ_la_de_,
_

PARIS, 14 (U. P.) - o P,nnlt�lro ExerCIto anglO-Canaden-!pelO qual não tomará parte na Outra conqUistase avança leilltamente na direção da Renânia, vence.ndo encar- citada conferência inter-ame-
l'jçada resistên.cia alemã. A artilharia inimi.ga mantem uma

Iricana. Com a atitude ora as- Moscou, 15 (U" P,), ;_ Em
pesada barragem Rôhre as Unhas aliadas, sendo, �enrtl'etanto, sumida pelo Chile, somam, nova or�m-do-dia, o mare
respondida ('om vantagen.s pelas C'e<nte.nas de canhoes aliadoH" agora, 17 as Repúblicas latino- chal Stalin acaba de anunciar
laicl'O a l-ado. Novos reforços estão seindo l,ançados à. luta e um americanas em guerra ou es- a captura d€ Schneidemuhel
delS.pacho do front diz que já foram idemJtificados em hatalha tado de beUgerância com as pelas tropas do general Zukhov
tlfl'�u'ealtos <fe, pelo tlH�,IWS! sete divisõeS! nllzist,as. potência� dQ �iXQ.

_ ........ "

a sudoes.te q� Dantzig. .�

Também o Chile
.".,..._._".------..- .......-_....-:;JlÇw-_

...

_T;..T)lT..J"IIiA II! Ii.......

Seguiram as

Delegacôes Chilena
e Uruguaia

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 o ESTADO-Quinta.felra, 15 cae 'everelro ele t945

MAURICE VERNON POWELL, que usualmente assina lVI.
V. POWELL, norte-amertcano, represernante geral para o Bra
sil de REFINAÇÕES DE MILHO, BRAZIL SIA., companhia
americana autorizada a Iunoionar no Brasil pelos Decretos Fe
derais n. 18.592, de 5-2-1929, e 11. 2.783, de 26-1-1938, fabrican
tes de produtos e subprodutos de mílho, estabelecida 110 bairro
do Anastácio (Alto da Lapa) e com escritórios à Rua CeI. Xa
vier de Toledo, n. 14 - 4° 13j111dar - São Paulo e filiais no Rio
de Jaueíro, Recife e Pôrto Alegre, como também na qualidade
de representante geral no Brasil, de BEDFORD CONSTRUC

OS TION COMPANY e CORN PRODUCTS REFINING CO., ambas
sediadas nos Estados Unidos da América do Norte, e ígualmen
te dirigente da MAIZENA BRASIL S A., esta última sociedade
brasileira, com escritório à Rua CeI. Xavier .de Toledo, n. H -

4° andar, em São Paulo, par-ticipa a esta e demais praças do
Washington, I (S. L H.) -

rdOS cães, conhecida técnica- Brasí
í

que, em virtude de ter sido aposentado pela Matr-iz, e(is originais, mesmo não publi- Segundo revelou o Departa- mente como a "N 6-12-8", pesa tendo expirado o seu mandato em 31 de Jajneiro de 1945 p. p.,cados. não serão devolvidos. menta da Guerra, os cães com- 12.1 libras, servindo para 97 por em consequência serve-se dêste comunicado para cancelar, (;0-
batentes do Exército �orte-Ilcento de todos o� cães de gue�- mo de fato cancela, tôdas as procurações e substabelecimentos
americano, da famosa Umdade ra. A mascara e colocada so- que outorgou quer em seu nome, no de sua mandante REFI
K-9, estão sendo equipados I bre o focinho do animal, sendo Ii NAÇÕES DE MILHO, BRAZIL SIA., corno de tôdas as compa
com uma nova mascara contra jvedada a entrada do ar por uh ias acima referidas, a partdr de 1929 até a presente data, pro
gases, .d.estinada a protegê-los um fêcho de borracha que se curações e substabelecimentos esses, quer datilografados, querdos pengos da clorina fOSgê-l, adapta em torno da cabeça do lavrados, mos diferentes tabelíonados desta Capital, corno nasEmpregado p�ra nio e outros gases asfixiantes. cão, exatamente acima dos I demais praças do Brasil.U

.

I A nova mascara- protetora olhos. Aproveita para comunicar que, em seu lugar, a partir detscritório 10 de Fevereiro de 1945, ficará com a direção da RE:B-'INAÇõES�

I
DE MILHO, BRAZIL S IA., e de tôdas as companhias supraPrecisa-se de um rapaz de 15 I S ;\ NGT Tu-,NOL mencionadas, para todo o Brasil, o Sr. FRANCIS JAMES GEST,a 16 anos que tenha curso pri-

..___ ....L�1 _ ru1 que assíria F J. GEST, norte-americano, antigo residente nes-mário completo, bôa caligrafia
C I ta Capital, já possuidor de competentes poderes, a quem solí-e de preferência, com algum ontém oito e ementos tônicos

cita dispensar as mesmas atenções que a� signatário têm sidoconhecimento de datilografia. Fósforo, Cálc;o, Vanadato e prestada até aqui.Tratar pessoalmente na agen .

Arseniafo de Agradece a todos OIS componerrtes do comércío e indústriacia do Moinho Joinvi!e, 3 v.' 2

Sódio. etc. do Brasil, com quem tem mantido relações, a fidalguia de trato
e preferência que de todos tem recebido; agradece a todos os
..vgentes Vendedores espalhados pelo Brastl, a eficiente cola
boração que lhe tem sido prestada, finalmente agradece a to
dOIS os operários e funcionários ele tôda a organização, e de
qualquer categoria, a cooperação e lealdade que, no período de
sua gestão, dos mesmos tem sido alvo, e dos quais leva recor

'lação.
Finalizando e ratificando os dizeres supra, ficam igual

mente canceladas as procurações que individualmente tem ou

torgado la partir de 1929.
E a todos os seus amigos tem o prazer de permanecer no

seu endereço em São Paulo, que é: Rua Avanhamdava n. 683,
telefone 4-5578 - Caixa Postal n. un.

São Panlo, 31 de Janeiro de 1945.
lU. V. POWEI.L

10 ESTADO

I
i rua João Pinto n.? 13
i Tel. 1022 - Cx. postal 139

Diário Vespertino
..

Redação e Oficinas à

ASSINATURAS

An9

Na Capital:
Cr'
Cr$
Cr$
Cr$
Cr,

Semestre

Trimestre
Mês
Número avulso

Ano

No Interior:

Cr$
Cr$
Cr'

Semestre

Trimestre

Anúncios mediante contrato.

A direção não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos nos

artigos assinados

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

tornando áspera, com tumescêncíus es
branqutçadas, si sentir ardôr constam .. ,
coceiras, dôr de eczemll, si V. não puderdormir bem e se sentir nervoso e in-í
tado, V. deve procurar imediatamente
um alivio seguro e eficaz: o novo
e moderno tratamento ctentillco com
BELZr"j,l, uma nova forma de pomada,
que penetra instantaneamente na pele
para combater as erupções.
HELZE}IA ji! tem aliviado alguns ca

sos das muis ohstinadas erupções da
eczema em pouco tempo, mesmo quando
o mal já era muito antigo. BELZEMA loi
aplieadu e as coceiras cessaram imedía
tamenre, tícendo Bill poucos dias a peleoutra vez nova e limpa.
BELZ,B:\IA não é visível quando aplicada, nao mancha a roupa e não requerataduras.
Use BELZEMA hoje e sentirá alivio,

Contlnue a usar BELZEMA até sua peletornar-se macia e limpa.

BELlEMA

I
I
I

·1

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

70,00
40,00
20,00
7,00
0,30

80,1.10
45,00
25,00

chimarrão

Bebida saudável

URGENTE!
GUARDA LIVROS

CORRESPONDENTE
Precisa-se com urgência de

pessôa, homem ou mulher, di
plomada ou não, que conheça
escrituração mercantil e tenha

d.
.

Sapatos de todos os modelos e os tIpos rne isPrática de correspondência co·
l' 1modernos, inclusive Sonda ias para preno ao a cancernercial.

das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeirosInformações nesta Redação.
PREÇOS SEM RIVAIS!

=.�

15v-lo

II Não comprem seus calçados sem visitar a I
P!��d�Vo���eu-se no L_�..�T_a.R_�_A_a_�_O�_�_Er_L!_�_IR_O_B_�_!_F�_�_�_�1_0_8_»)__1!salão do Clube ] S, uma pu l- �eeira , Pede-se a quem a achou .,.. 11.

entrega-Ia na sede, fi diretoria,
sob gratificação, 3 v. 2

'-'Quem sonegar Informaç6es 1 B..
tati!lticB Militar, trabalha em pr6]
de país inimigo. E. nesse euo,
!!lerá julgado, militarmente. co••

mimia'o 1110 8..ull (D. B. lL).

Mascaras
caes do

contra gazes para
Exército Americano

1

3 Y.v -

3
'

Sedas Casemiras e Lãs
I

CA$A $A.�. a(O$A
I ORLANJ)O S.OI\ RPBjLL]
I Rua Oonselheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja -- Telefone 1514 (rede interna)
i Caixa Postal 51 --- End. Teleg.: «�carp�lli» __ o Florianópolis
1" � �t�.�H�.�2�.���J�u•••.•I..�%�Si_5A.g�2�aM ";�a�&�n•••�l��'.iZ.'�wm�4.aaMa.I..�m%.5.�••••.••a2..B=.:.M�..� 4�.•aa..UA.2 �i�.mft 1 "z••N.wnu�AUAMUMU �.�UA� .

Concordamos.

REFINAÇÕES DE MILHO, BRAZIL SI A.
.F. J. GEST

Procurador Geral - Caixa Postal 151-B
São Paulo

(T'ranscríto da "Folha da Manhã," de S. Paulo, de J -2-45).

08 Pálidos, Depauperados.
Esgotados. Anêmicos,

Magrus, Mães Que Criam,
Cr·(ilOçi18 Raquítlcas rece

berão li tonificação geral
du o

----------------------------------� ..... ------------.:

Dados . descriminativos de
«OTTO DEUTZ«

um motor

José Tabalipa José Mafra e Maria Mafra

Movido a oleo crú, marítimo cem 35 HP de fôrca , e 2 cilin
�. dros a maçarico com arranque a ar comprimido com eixo,

helice de reversão. tunel etc.

Preço do motor completo Cr$ 35.000,00.
Sendo para uso terrestre não necessita de eixo e hélice de

reversão, sendo então o preço sem estas duas partes
Cr$ 30 000,00

Tratar-se com Isaac Unicofs ky em Porto Alegre, à rua

Henrique Dias, 247, negocio Direto.
participa aos parentes e peso
sôos de suos relações que seu

filho ADALBERTO contratou
casamento com a snrto.

Julieta Mafra .

participam aos parentes e

peslleas de suas relações que
sua filha JULIETA contratou

casamento com o sr ,

Adalberto Taba!ipa...-- �

a I� ADALBERTO e JU�IETA

I confirmam
--

Td�s Barrai (Canoinhos). 3/2/945 Flo.rianópolil, 3/2/946

Esta é

FARMACIA ESPERANÇA
40 Farmachtlco NILO LA \JS
Bole • lIlIUmb4 !lerA • na pretert..

........ aadO...... ealraqe1l'U - Bomeopau.. - p""'_ -

Arttcoe 'e lIorraoll.a.

ev__ . GIl'" ONft"Yb.cü _ NNlhCrta ...._.

.i-\ 11VO (]- r.\ I_)()S
Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA
Dr. l, l. DE SOUSAtlCABRAL

ESCRITÓRiO, Rua Alvoro de Cervc lho, 8 (e squíno IFelipe Schmidt). C. POSTAL: 140.

_J----
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o B. Cláudio de la Ccl om b iê re
nasceu em S. Sinforiano de Ozon ,

na França. Era de origem nobre.
Educado em Lião. num colégio da
Companhia de Iasúa, entrou na

mesma Companhia uma vez tel"
minado o curso. Des de O noviciado
manifastou- SE' religio 10 exemplar,
No terceiro ano de provação que
segundo os determinações de s t,
Inácio de Loyola. fazem os [esu l
tas após os anos de estudos, Cláu
dia tomou admirável surto na

sont idcde , (brigando se por voto

I enpecíc l à observância dali Regras
da Ordem. ainda que mínimas,

'Por singular providencia. foi en-

viado como superior e Paray·le .

Monial. Aí encontrou sta. Marga
rida Maria Alacoque. de quem foi

de ater. confessor e diretor espiritual. N.
'S!'. serviu-se muito do P. Cláudio
para propagar a devoção ao Sa
grado Coração de Jesús , então re

velada a ato. Margarida. Passados
alguns anos, Cláudio é enviado a

Londres. onde. na Côrte. opera
várias conversões. Perseguido por
calúnias, é expulso da Inglaterra
e volta a Paroy-Ie-Mcnâol , falecen·
do cno ano de 1682, com 41 anos

de idade. Sta. Margarida Maria
contemplou a glória celeste de seu

santo confessor. não lhe regatean
do os mais altos louvores.

sendo

..,

Na fotog r e fia vemos um 'I'y phr-on da R, A

carregado com projeteis ft.gue tes em um a pista
r issagern na França . .Br it ish News Ser vice},

F.

o santo
Bemaventurado
Ia (clomblêre,

do dia]
Cláudio de
Confessor

VIDA SOCIAL
ANIVERSARIOS

Dr. Oswaldo Bulcão Viana
Para os ami.gos do Dr. Oswaldo

Bulcão Viana. que o são em grano
de número. é sumamente grata a

efeméride de hoje. visto que ossí-
1'1010 o tro.nscurso de seu natalí
cio. Espirita afavel. culto e leal,
o aniversariante captou a simpa
tia de todoa com quem teve cpor

tunidade de privar. grangeado·lhss
a estima e-consideração. Gozando de
alto conceito nos metes social e

cultural de nosso Estado, o dr.
Oswoldo Bulcão Viana terá opor
tunidade de recebei' as mail! ine

quivocas demonstrações de j,_"hilo
por êsse grato motivo.

.

•

Fazem anos hoJel
o dr. Paulo Motta, engenheiro

arquiteto;
o n. Enéas Gonçalves;
o sr , Manoel de Freitas Cnrdoso

Ir· ;
o sr. A{onso Thompson;
o .1'. dr. Afol1lio Wanderley Ju

nior, advogado reiOidente nesta co

pital_;
a menina Cléia Teresinha, filhi

nha de sr. Manoel Alfredo Barbo
sa, comerciante no Estreito;

a exma. &ra. Marieta Cardoso
Buck, espôsa do ar, Arnoldo Buck;
a srita. Aurora Mesquita;
a exma. ara. Maria Antonieta

de Oliveira;
a exma. lira. Ceci Lobato Ramos.
a exma. sra. Eugênia Maria Ma"

daloni;
*

�,-----------

acompanhado de sua exma. famí
lia, o ar , Flavio Ferrari, nosso

p rezo.do confrade e Secretário da
Acadp.mia de Co:érCio. ISr. Eurico Hosterno
Afim do representar os ESCrito-'rios da Coordenação Inter Ameri-

I
canos no Congresso a ser realiza Ido, dentro em pouco. na Capital
Federal. seguiu, h oje, pelo avião I
da carreira da Panair. o n'J!iSO

Idistinto corrtezrô neo , sr. Eurico
Hosterno. encarregado dos Escri-

Itod� em

FlO>Íon6P:. I
i

R.A�10S I
CIRURGIÃO�DENTISTA IlRua Vitor Meireles, 18 I
�� II
Relatório do Colégio (ata- Irlnense I
Recebemo. e agradecemos o Re Ilatorio do Colégio Cct�rinense

.

(Ginásio Catorínense) relativo às i
atividades daquele modelar esta- I
belecimento de er.sine no dec:orrer
do ano letivo de 1944.

ALVARO

TAZES o DIA
5a.feira HOJEVlaJanteu

Sr. Flavio Ferrari
Procedente da Capital Federal

retornou a Florianópolis, via ....érea,

c
tlO.l!

AssocIação Comercial e lndus
trial do Oeste Catarinense
Do sr. Ciro Costa Ribeiro, Se

cretário Geral da Associação Co
mercial e Industrial do Oeste CO"
tarinense, com séde em Iôcçcbe.,
recebemos a Circular n, 6 daquela
entidade.
A referida circular refere.se a

um caprichoso estudo, baseado em Idados estatisticos, quanto à ex

p.ortaação ,de trigo ��lhido naquela

1rica e prospera reglao.
Fazendo um superficial estudo

quanto aos transportes. Imposto
Sindical. Lei do Imposto de Ccnsu
mo e cobranças. a circu lar se de
mora nó aprecioc;ão da safra es

timada po ro o corrente ano, em,

scmen te , cêrca de 20 a 30 T- da

lltoducão do ano anterior. redução
eua devido à grande estiagem que

gradativamente, se vem acentuan
do no oeste catorinense.
Do gráfico estatistico da refari.

da circular. se depreende que. so

mente naquela região, foram ex'

portadoll. em 1944, 23&,003 sueca

de trigo,
De qualquer maneira. porém,

cumprimos o grato dever de enol·

tecer o trabalho insano de nesses

triticultores e. bem assim, íncen

tiva.los a que continuem a de

lIenvol ver. num sempre crescendo.
Q cultura: do trigo.
Somos gratos pela remessa.

.
.

__

--�----------------------------------------------------------�

CINE (

90

Matuto
A's 5 e 7 1/2 hOf83
minutos de gargalhadas 1

esperto
com Joan Davis e Eddy Toy Jr.

NO PROGRAMA
O ESPORTE EM IvfARCHA n. 5 (Nac.)

VIVA LA CONGA (Des.)
A VOZ DO MUNDO (Atualidades)

Preços: Cr$ 3,00, 2,00, e 1,OG. Livre de Censura

melhoreI! fábricas. A Caso "A CAPITAL"
visita antes de efetuarem st·.as

chama a

compras .

Ci
.. III

PE
A's 7 l/:.! horas

Musicas, Comedia e Aventuras:

Valentia adquirida
com Ano Miller, Jimmy Durante. e Gene Autry
CINE JORNAL BRASILEIRO 3x77 (Nac. Coop.)

Preço: (único) 2,00. Imposto incluído. Imp até 14 anos

Finalmente, Domingo simult a neamente no Odeon e Imperial
Rcddy Mc Dowall, Ann Baxtcr e Monty Wooley em:

Abandonados
o maior e melhor filme destes últimos dez anos!

Interessante fotografia de uma bomba voadora
em pleno vôo. (Fóto de British News Service).

Emprêsa «Auto-Viação Itajaí Ltdu.»)
Floriaoópolis-Itajaí

Em ônibus novos e confortaveis.
Saídas de Florianópolis - diariamente, exceto às

quintas-feira.
Horário das Partidas:

Segundos - Terças - Quartas e Sextas·feira às 15 horas.

ACEITAM-SE ENCOMENDAS
Agentes em Florianópolis

Fiuza Lima &: Irmãos
Rua Conselheiro Mafra, 35
Telegramas: LUAMA - Caixa

Fone: 1565
Postal 192

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

C•• CoueDaeiro Mafra, .. e 5 - FONE 1.&4%
!atrela a domlcili•

Instituto da Ordem dos Advogados de
Santa Catarina

EDITAL DE CONVOCAÇAo
De ordem do Presidente, convido os membros dêste Ins

tituto - os advogados presentes à reuniao preparatoria de
reorganização, efetuada a 23 de outubro de 1944. e os que já
pertenciam ao Instituto fundado em 1931, que deverão exibir
prova dessa qualidade -, a comparecerem à sessão a ser

realizada, no próximo dia 26, às 14 horas, na sala da Biblío
téca do Tribunal de Apelação, quando serão processadas as

eleições da Diretoria para o corrente ano.

MILTON LEITE DA COSTA, Secretário.
3 v.• 1

I Z. S. Ballislolti
Refrigeracão em geral

Sorveteiras-Refrigeradores-Balcões--Frígoríficos
(para pronta entrega), Máquinas de escrever e cal

cular-Rádios-Moveis finos-Tapeçaria.

VENEZIANAS AMERICANAS

PERFEITO CONTROLE DE LUZ E AR
R. Felipe Schmidt, 34 Caixa Postal, 173

AVISO� O cirurgião-den
� tista dr. Arncl

do Suarez Cuneo, avisa a seus

I
clientes que estará ausente até
23 do corrente. 3 v.·2

FRACOS.
AN�MICOS

TOMEM

�nhD Cretsllli
"SILVEll!A"Locomovei

Vende S6 urn de 24 H P.E Gr.nd. Tónico
em perfeito estado de fun
cioncmento.

Informações nesta gerên Comprar na CASA MISCE·
cia. (nlt.) v. 1 LANEA é saber economizar ..

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, ·morins e aviamentos

para alfait.:1tes. que recebe diretamente das
Snrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florianópolis, - FILIAIS em Blumenau e Lajes.
atenção dou
MAT�IZ em

3

....�-- _ -- _� I --.I--- -- - -- -- .
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Sentenças da
'<justiça alemã»
.l'_;stocolmo, (SIP) Noti-

cias procedentes do território
l:;,.J.cnês, sob a ocupação ger
mânica, dizem que em várias
localidades polonesas, a ues

tapo está mantendo uma terri
vel guerra, exterminando os

remanescentes das populações
'?81onesas, que obstinaram em

ficar em seus lares. Acompa
nhando estas "operações", pe
lotões de fuzilamento traba
lham incansavelmente dia e

noite, cumprindo as "senten
ças" da "jusitça" alemã, a

qual, com essas medidas vio
lentas, procura encobrir
crimes cometidos no território
polonês, desde o fatídico dia
1° de setembro de 1939.

Camisas, Gravatas, Pijames
Meiasdas melhores. pelos me

flores preços só na CASA MIS
CILANEA - RuoC. Mafra, 9

"REVISTA DE lUEDICIN.A DO
RIO (,fRAXm� no 81;1..

"

Foi pôsto 0111 circulação o 2°
número da R}<'�V 1STA DE M:B;

"I DICTNA DO RIO GH.ANDE DO
(cmprar, vender ou alugar IS.UL, 1.J11hliCação bi-mensal �lW

, s.e edita em Pórt.o Alegre, sob
80 no

I
P.. direção do Dr. Tasso VieÍ1':J.

I ft SERVmOORü I de Faria. O presente número

I
l rl '

I
dessa Revista clent ítica im-

\1 "t. m pressiona à primeira vista pela
lo maior orgonízaG?o no l':ua apreseui acão pri 11101'05:1,

qenero nesta copí tc.l ] cuidadosamente ilnllreS�:l eõ1[

Rua Joào Pinto. 4 I f'infsstmo papel que niuí t o 1'(>-

í � Fone 775. comanda a sua procedê neta.

re
A "RJiJVISTA DE ;VfELllCI-

�!illlil'! _ia • = NA DO ruo GRAND1� DO
.«.--,------ SUL ". - uma Revista de �VI é-

dícos para ;'\'Iéc1iC'Jo3 - ap1'8S€1'.
ta em seu 2° número, além de
farta matéria cíenttttca e in

formativa, mais os seguintes
artigos orginais de um c011Ct1-
uiado corpo eh' colaboradores:
"A estação expertmencal de

tratamento do efluente dos es

gotos do Hospi,tal São Pedil'li,
pelo Prof. Dr. Paulo Mauroll
,\fOrelra'
"Aspectos da visita de pro

ressores da F'aeuldade de Medl
cina de Assuncíon (Paragus i)
a Porto Alegre", pelo Prof. D ',

l.hCY
Carneiro .\1011tei1'o;

"Simulação em
í

ntortunístí-

. sa do ,tE·r�blalhob'" pelo Prof. Dr.

I
--,eCCG .... 1C ren erg :

"A FolicuUna 110 Tratamen
to da Ozena", pelo Dr. Alfredo

I
Echermann :

"Sindrome e suas variantes
.- Fltímologla. Gê11pro e Pro-

I
núncia - Notas diversas", pe
lo Prof. Propício da Si tveira
Machado:

I

Vemos aqui membros da Misl>ão Militar Russa
em visita à França. (British News Ser vrce l.

------

CréditoMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

4 mais preferida� é inegável.
2 sorteios mensais 4 e 18

PRÊMIO MAIOR CR s 6.250.00
Prefira uma parte de seu

trôco em "Selos Pró Doente
'Pobre do Hospital de Carida
de". e estará contribuindo para
que êle tome mais um pouco
de leite, tenha melhores medt
eamentos, mais confôrto no Pre8tlgla o GOl'êrno e.. CASA MISCELANEA distri
leito de sofrimento, etc. etc... t'llasses armadas, - 08 Sflcár bui:dora dos Rádios R. C. A,

(Campaha de Humanldade um "'qaJnta - eol.al.t.... (L Victor, Vávulas e Discos - Rue

E:I;�.;;�d.). C(L�d�,,) Const;u��:a Ltda.1 Dr. ,::����O da

Em Combinação com o Banco Cruzeiro do Sul
SIA São Paulo

MATRIZ: Rua S�O Bento, 45 São Paulo Telefone, 3-325S··Fone, 938

Resultado Oficial do Sorteio do dia 31 de Janeiro de 1945

MACHADO & CIA.
Agências e Representaçõe. em Geral

Matriz: Florianópoli.
Rua João Pinto. n. 5
Caixa Po.tal, 37
Filial: Cresciúma

Rua Floriano Peixoto, ./n (EdU.
Pr6prio). Telegramas: "PRIMUSw
Agente. no. principai. município.

do E.tado

Muitas boníficccões e médico grads
Tud a isto por cpencrs Cr$ 1.00

....__amm gg �

600,00
50,00
10.00
5,00
5,00

Série (
Cr$ 100.000,00 i
Cr$

25.000,00\Cr$ 25.000,GO
c-s 25 000,00
Cr$ 25.000,00 ICr$ 60.000,00
Cr$ 50.000,00 I'Cr$ icecoo.e,
Cr$ 500.000,00
Cr$ 500.000,00
_,------

1 0. Prêmio
2n• "

3°. ,.

4", ,I

5°. "

100 prêmios
1000 .,

10000 "

100000 ,!

100000 "

- Titulo n
' 621744 - Uma construção de

" "626746 Idem, idem
" "539049 Idem, idem
" "787517 Idem, idem
" "662596 Idem, idem

Os tit ulo s com ° final ] 744 (milhares) B Cr$
" " .'"'' 744 (centenas) a Cr$
n " """ 44 (dezenas) a Ci $
Aos titulas cujo algarismo í inal fôr 4 Cr$
Aos titulas cujo algar isrno final i ôr 6 Cr$

Total dos prêmios nesta sêr ie Cr$ 1.410.000,00

Série A Série B
L" Prêmio Titulo n.O '1-4847 Uma construção de
2,° 54847 Um terreno de
3.0 "64847 Um terreno de
4.° " 74847 - Um terreno de
S." " 84847 - Um terreno de
10 Prêmios - Os títulos com afinal n.?

.

4847 (Milhares)
100 ,s-" "847 (Centenas)
120 """ " 44847 (Invertido
240 " " " 4847 (Invertido
1000" "" 4 7 (Dezena).

10000"" " " 7 (Final)

Quer ve s f' r-sr;. com

contôrto
e eegáncte ?

Pro-cure a

ALFAIATARIA
MELLO

" e.colha o lieu figurino.
Rua Tírodente 24

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica Geral doe Adulto.
Dcenços das crianças

Laboratório de Análise.
clínicas.

Consultório: rua Felipe Sch
midt, 21 [altos da Casa Pc
raíso]. das 1030 á. 12 e da.

15 àil 18 ha.
Re.idância: rua Visco de Ouro

Preto. 64.
Fone: 769 [manual}

Avisa ti seus clientes .e

amigos de Sto. Amara
e Palhoça que reiniciará
a clínica em Fevereiro de
1945 e fixará residência

! l. em Sto, Amaro.

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

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

CASA
Precisa se alugar uma, no

centro da cidade, que te

nha 3 ou mais quartos
Dão-se referências.

Iniormações nesta redação.

"Hemostasia em cirurgia
crânío-encefálica " , pelo Dr.
Arthur Mickelberg e

"Os Médicos são explorados
ern suas atividades" c

Cr. $30.000,00 Cr. $ 50.000,00
Cr. $ 5.000,00 Cr. $ 10.000,00
Cr. $ 3.000,00 Cr,$ 5.000,00
Cr. s 1.500,00 Cr. $ 5.000.00
c-. s 1500,00 Cr. $ 5.000,00 Ic-. $ 5.000,00 Cr. $ 7.000,00 ������������Cr. $10000,00 Cr. $ 20.000,00
Cr. $12.000,00 Cr. $ 24.000,00
Cr. $12.000,00 Cr. $ 24.000,00
Cf. $10,000,00 Cr, $ 20.000,00
Cr. $ 50.000,00 Cr. $100.000,00
Cr. $140.000,00 Cr. 270.000,(0Total dos prêmios distribuidos em cada série

o PRECEITO DO DIA

S a nu uenol
, CONTEM
OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA·
TO, FOSFOROS,CALClO

ETC!
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálidos. DIP.uper.doi,
EI90t.do•• Anêmico., Mie.
que crllm M,grol, Crilnçl'
uquíticII, receberio I toni-
ficação g.:.1 do olglnhmo

co", O

Sangu8oo1
Ue. D_N.S.P. n' 199, de 1921

Deixar de satisfazer a curiosidade
da criança tem efeito maléfico sô
bre a saúde de seu espirito. En
ganando-a. reprimindo perguntas
ou deixando-as sem respoilta, pre
judica·se a formação de sua per
sonalidade e seu ajustamento à

a) ROGERIO AGUIRRE (a)' ANTÔNIO MUNHOZ Dr, F. da Gama Cerqueira sociedade. -

Satisfaça a curiollidade de seu
Gerente geral Dir·superintendente Inspetor Federal de Sorteios Hlho sem enganá-lo e assim ccn-

O próximo sorteio será realizado a 28 de Fevereiro de 1945 tribuirá para a saúde e firmeza de

ATENÇÃO: - Solicitamos aos nossos dignisllimos associados t! fineza de porém os seus

títu-I
sua pereonalidade. SNES. I

los em dia, evitando·se, assim, de algum incômodo futuro, Estabilizador e transformador.
Vende-se um, de 1 kilo watt, naEscritório da Líder e Gabinete Dentário: Rua Vítor Meireles, 18 (sobrado). radação do ESTADO.

DESPERTE •. BILIS
DO SEU FIGIDB '

f Salim III c_ IIIspDste ,... .....

Seu fígado deTe produzir dianame..
11m litro de bilis, Se a bílis não COITe •
..-remente, os alimentos não são digeridee
:i: apodrecem. ps gases incham o"esta�
go. Sobrevém a prisão de ..-entre. Vd
sente-se abatido e corno queenTenenade.
Tudo é amargo e a ..-ida é um martír&
Uma simples evacuação não tocará a

causa. Neste caso, as Pllu\as Cartcr .
extraordinariamente eficazes.Fazemcc.
rer esse litro de bilis e Tocê sente-se dia
posto para tudo. São suaTes e. con�
especialmente indicadas para fazer a biIiI
correr livremente. Peça as Pllulas Cartel!,
Não aceite outro produto. Preço: C,. $ 3,oc..

Lavando-se com o sabão

"VIR<iEM ESPECIALIDADE"
WETZEL INDUSTRIAL-J()lNVILLE tMlJrCCl reg131.

tempo e dinheiro
elA.

•

economIza-se
, s��Ã���RCfAt
:' ESPECIALIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Indicador �Iédico

CASAS: na rua tJruguái, diversa.,
pequenas, com renda mensal de
420,00, por 37.000,00 cruzeiros.
Na rua Fehpe Schmidt, por Cr$

120.000,00.
No Elltreito, por Cr$ 25.000,00.
Em Coqueiros, por Cr$ 12 -,000,00.
Na rua Presidente Coutinho por

Cr$ 45.000,00.
No Balneario, por Cr$ 60.000.00.

CHEFE DOS SERVIÇOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAÚDE E DO Na Avenida Rio Branco. por Cr$ IHOSPITAL "NERJ!:U RAMlOS". 48 00000
Curso de aperfeiçoamento no Hospital sae Luiz G<lnzaga, de sao Paulo - Ex-esta· I, 'N 'p' IS d N b Iglério do Instituto "Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex-médico interno do a raça e ovem ro por

Sanatório de Santos, em Campos do Jordão. Cr$ 130.000,00. I
CLtNICA GERAI" - DIAGNóSTICO PRECOCE h �'RATA�mNTO ESPECIALIZADO Na rua Conselheiro Mafta porDAS DOEÔ��RACÃÔP�Ê1i:��CO��EU:ATÓRJO. Cr$ 300.000,00.

'

CONSULTAS: D!�riamente, das 3 às 6 horas. CONSULTóRIO: Rua Vítor Meireles, 18 Uma na rua Campos Novos, num
.

RESIDJ!:NCIA: Rua Esteves Júnior, 135 - 'I'el. 742. terreno de 1.524m2; por 40,000,00
cruaetroa.
Tratar com A, L. Alves, na rua

Deodoro 35.

D!:'cl���B.!.��� VENDE�SE-�i�:áUI�::r.�:
rIU! _ Vias Ur�n&-1aB. vidamente registrada no 1. N.
Curso de especíalízaçâo de G1neco- do Pinho c um "troly" com

logla (doenças de sennorae) com o cavalo, e correame novo.
Professar Moraes de Barros, da Fa- I f Õ t d-culdade de Mt!diclna de S!ío Paulo.

n ormaç es nes a re açao

Tratamento especlalizlldo, m�lco e uo na rua Deodoro 93 • Estreito
cirúrgico, das afecções do aparêlho
genital temin.1nQ (Utero, oTArios,
trO!lllpas, etc.).
Cura radical du 1.nf1amaçOea d.o.

mexos (.ovarios, trompas). sem ope
raçêo). Trat.amento de todas os dls
tllrblos da mculllt'llaçlo e da Mter1li
clade.

Tratamento moderno da blenorra
frIa aguda e crOnica, em IU1lbos 08

sexos, por processos mod·ernos sob
contrllle endoscóplco - Uretroacopla
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO.
CONSULTAS: - Da8 10,30 l. 12

noras e das 2 .. II.
Consult61'1o - Rua Tlrade:ntel 14.

Fone: 1.663.
Rel'ldêillC1a RUI Tl1'ade:ntet 1

(Sobrac10),

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Cura0 .te AJ)erfel,çoamento e Longa PrAtJ.ca no Rio de Janeiro

VOl'lliUJ l/I'Ü - Pela 1WUlb.: dlarlam_te d.. IO,30àa12 hs, à tarde excepto aoa

oIábad... d... 1,10 .. 18 bor.. _ CONSULTORIO: R_ JoIlo PlJlto L '1', IIObrado -

I'_e, r.4'" - Restd�Dcla: R.. PrMt4_te C01Itl1.bo, ,a.

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA G.llJRAL - ALTA CIRURGIA - 1IIOL1l:STIAS DE SENHORAS - PARTOS

Formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde foi
uststen'le por vários 3JIlOS do Serviço CLrÚirgico 'do Prof. AlIpio Correia Neto.

Cirurgia do estômago e vias bhliares, intestinos delgado e grosso. t.íróíde. rins,
próstata, bexiga, útero, ováríos e trompas, Varicocele, hídrocele, varizes e hérnia.

CONSUL1':AS:
41111 2 118 5 horas, à Rua Felipe Schm ldt, 21 (altos da Casa Paraíso). TeL 1.598.

RESIDltNCIA: Rua Esteves Júnior. 179; Te!. M764

DR. MARIO WENDHAUSEN
t Dlploma<1o pela Faculdade Nac. (te Meo.lclna dR Uníverstdede do Brasil)

.a.lnterno do t>oervlQO de Cllinlca Médica do Profeseor Osvaldo O!lYelra. medico (1,

Departamento (te Sallde

t:UNICA JIlJl:UWA - JIlol�t.1lUI tnteMla" de adulto!! e crlançaa. CONSULTORJ(1

• U8ílllllNVIA: Rua Fel1De 8cbmidt B. as - Tel. 812. üONSUL'l'AB - O.... 111 àe 1�

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

Universidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na
cional de Doenças 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 MÉQICA - DOENÇAS NERVOSAS

- Consultório: Edifício Amélia Neto
Rua Felipe Schmidt. Consultas: Das 15 ás 18 horas

Residência: Rua Álvaro de Carvalho n? 18 - Florianópolis.

DR. ARAUJO
Assistente do Prof. Sauson, do Rio de Janeiro

ESPECIALISTA
Doenças e operações (l'ÜS OLHOS, OUVIDOS. NARIZ e GAHGANTA

Cirurgl:a moderna da GUELA DE LOBO, do LÁBIO LEPORINO (lábio e céu

da bôca fendidos de nascença)
Esófagoscopía, traquêoscopía, broncoscopia para retirada de corpos estranhos. etc

CONSULTAS: das 10 às 12 e das .15 às 18 horas
Rua Vitor Meireles. 24 _. Fone: 1.447

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
O.,. Serviço. de Clínica Infantil da Assistência Municipal _ Hospital

de Caridade

CON8U���J��u��!�AM2!adÇ��A���iOEs.���!2�. to.e 1.444

Con.ultae das 2 às 6 horas
RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 78;'

DR. BIASE F'ARACO
Médico - chefe do Serviço de sume do Centro ne Saüde

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

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

DR. SAVAS LACERDA
Clínlca médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 horas. Fone 1259
RESIDENCIA - Conselheiro Mafra, 77.

DR. GEBHARD HROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

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

DR. SETTE GUSMAO

DR: REMIGIO
CLlNIC! )[jDICA

I(Qle..:lu UIt.ernu, l1e SenhOl'll8 • Crl-

1n0lll etn Geral. CONRULTORlO: awa

lreUpe 8c.t1In1dt - EdJ!!do Am� Neto.

roae 1111l2. ti .. 13 a H ... 17 horu. RlIl-

tlIrnltNClÃ.: I Largo Benjamin
Con.ta.nte, 3

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

Clrucle • onopeCJa. (JIbIlea e�

lo toras. PartoII e ._..... _"ora.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Dili
rfAmente da 1. .... 17 horu. RlIlSIDlIlN
.-" ... : ...1ml.......... ÃlYlrJn. ...._• .,.,.

Dr. Newton d'Avila
Opera.çõea -- Vias Uririarias -- Doen

ça. do. intestino., réto e onu.

-- Hemorroidas. TratUlnento do

colite amehiana.
Fi.ioterapía -- Infra-vermelho.
CONult: Vitor Meirele•• 28.

Atende diariamente li. 11.30 ha. "

b tarde, das 16 h•• em dio.nt.
Raaid: Vidal Ramo" 66,

roe. 1067,

DR. AURÉUO ROTOLO
Médico - Cirvriío - Part••

IA 10 S X
Moderna e possante tnstalaçâo

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo
denaís, câncer do estômago, afe
çõee das vias biliares, rins. etc.
Aplica o Pneumo-tórax artificial
para o tratamento da Tuberculose
Puímonar - Tratamentos moder-

nos e eficazes desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidade
médica: Ondas curtas e ultra-curo
tas, Raios Infra-Vermelhos e Raios
Ultra Violeta. Infrason-Terapia
Consultório; Rua Deodoro, •

esquina Felipe Schmidt
Ou .... 12 hrs., e da. 14 b 17 b ....

-r..I ..',m" 1 4'7'

'NSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

f'ormado pela UntTeraldad. d. Genebnt
Com prAtica nos hospital. europeu.

mn.tca m6d1ca em lreraI. pedlatr1a. doen
aa do lllatema nel'l'OIlO, aparelho Irenlto

url!n4r1o do homem a da mulher
lKtate. T6c:n1oo: DR. PAULO TAVARWI1!
ourso de Radiologia Clfn1ca com o dr

l(anoel de Abreu C&mpanarlo (810 Pau·
o�. Espedalizado em Higiene e Badde
Pllbl1ca, pela UnlTeraidad. 110 Rio de Ja·
teíro, - Gabinete de Ralo X - Electr�
-ardfog<raffa eUmca - Metabollam(1 ba·
Ia! - Sondagem Duodenal - Gab!net�
� tIlI10terapia - Laboratório dA! mtcro.
oopla e an6l1se cUn1ca. - Rua lI'emando
"achado. 8. )'one 1.1811. - Irlor!Uópol1ll·

....._w....._........_-....-__-_-......,,_-.-.........

NOVOS e
USA90S

COMPRA e

VENDE
•

Idi",maa por.
tugu�., e.pa.
rrhol , francês,
inglê•• etc.

Romance, Poesia, Religião, Aviação,
Matemática, Física. Química, Gao
loçío, Mineralogia. Engenharia ci
vil, militar e rioval, Carpintaria,
Desenho, Saneamento, Metalurgia,
Eletricidade: Rádio, Máquinall; Mo·
tores, Hidráulica, Alvenaria, Agri
eul+uro, Veterinária. Contabilidade

Dicionárioa. etc. etc_

VENDEM-SE

VENDE-SE ��:it�r��i���.
reiros, com casa, pasto, bÔa
água e pequena chácara, 1'ra
tar a Avenida Mauro Ramos, 50.

Vendem-se
3 casas de madeira, na Servidão

Franzoni. (Pedra Grande). Infor
mações nesta redação.

VEND" SE uma casa de
_n- madeira, na rua

Jaguaruna, sem número. Tra
tar na rua João Pinto 29, com

Q:proprietário . 5 v, ' 4

Sv·S

rCASA 43
Livraria e Papelaria

Rua João Pinto 9-A
E' a casa que oferece às Cooperativas, Caixas Es

colares e ao público em geral, as maiores
vantagens nas compras de material

escolar e livros didáticos.
Peçam preços sem compromisso.

Bonito brinde acompanha cada compra realizada-

Seja sua propria

�FER1!1E,..
-:

�.

'HfCI'CSSa a 8 cu,re 10 lfIull.cres:

Na edelescentte, na

idade adulta, na "idade
(Iiti(a", as irregularida·
des no funcionamento do
organismo ecerrêtem para
a mulher uma' infiniáade
de dores e contratem

poso Ha, porém, as que
se libertam disso: são as

que usam A SAUOE DA
MULHER.

Regulador, tônico,
enu- doloroso, A SAUDE
DA MULHER representa
uma garantia de nor

malidade para a saude
feminina.

A SAUDE DA MULHER
é o remédio Que traz no

nome o resumo de suas

virtudes.

�............................................•...••.

Apartamentos de luxo com banheiro Cr$ 60,00 diário
Apartamentos de la classe Cr$ 30,0tl "

Quartos de 2a classe Cr$ 20,00 "

Quart'-ls com duas camas _ . . . .. Cr$ 15;00 p/pessoa

SECÇÃO DE MATERNIDADE
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 PóDE TER 1I11l:DICO PARTICULAR

FLORIANóPOLIS
Largo São Sebastião --0-- Telefone: 1,153

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE
"SÃO SEBASTIÃO"

Sob a direção clíntca do

DR. DJALMA JIOELLMANN

Construção moderna e conrortãveí, situada em apraztvel chácara com

esplêndida. vista para o mar.

Excelente locai para cur-a de repouso. Água fria e quente

APAREJ.H.AlUENTO COMPLETO E 1IlODERNíSSIMO PARA TRA'l'A�IEN'I'O

1I1ÉDICO, CIRúRGICO E GíNEVOLóGICO.

RAIOS X -.Ultravioleta _. Infravermelho _ Ondas curtas
_ Eletricidade médica _ Exames endoscópicos,
Laboratórios para 0$ exames de elnctdação de dlagn6sticOB.

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

COMPANIDA "AUANÇA DA BAIA"
f1llldada em 1870 - Séde: B A I A
INCENDTOS E TRANSPORTES

Clfl'lt& do bftlan�o de 1043:
Clllpltal e reserVRS _.......... ......•... Cr$ 74.617.005,30
Responsabllldades _ . .•.. . .• . ...•..... 01'$ 6.978.401.755,91
Receita ., _ ..........•.....•.... _ ..... _ ....•....• ,Or$ 84.616.216,90
Ativo _ . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . Cr' 129.920.006,90
Sinl.stros pagos nos últlmOti 10 aIlOll •••••••• _. •• •••• Cr$ 86.629.898,90
Resp()n�bLl!d!ades .....•..••...•. _ •.... ,. ...•..•... Cr$ 76.136.401.306,20

DIRETORIllS: - Dr. PamfUo c!'Ultn rr.sr. � Carftlho, Dr. J'ruCS
de Sá e .A.nfm.o Kalll!Ol"N..

Agencias e aub4gf1lClU em toclo o terr1t6r1o nac10Dal - hcuIraI DO

UruguAi. R.ecuJac10rel d. .T-.na. nu prJ.nc1paâ c1da� da A.I:IUã1ca. Jlutope
a Alrlea.

AGENTlIl EM FLORIANóPOLI8
C AMP O 8 L O B O A C IA. - Rua Felipe 8clt.mftlt. L •
Caixa POBta) � 19 - Telerone 1.081 - End. Telep-. -ALIANÇA
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME-

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



AUlllenla de velocidade ULTIMA HORA Quasi fechadó o cêrco
o avanço de Konev ESPORTIVA LONDRES, 14 (U. P.) - Von Hammer confirma estar

MOSCO ' . .
quase fechado o cêrco de Breslau. Diz o locutor nazista que

, �' -0:' 14 .CU. P.), - O e�erclto de. Korríev chegou as
I

- estão sendo travados violentos combates a leste da cidade, mas
l� ..argens

do no Kels, que e o te,.r.c�l,�O do,� seis cursos dágua qt�e IBrast-Iet-ros graças aos constantes centra-ataques, os alemães conseguiram
J1 otegern Dresde, pelo lado da Siléala. Nao se espera que o Keis manter aberto um corredor de 18 kms de largura.
constítula maior obstaculo aos russos depois de terem êles X ,transposto as defesas dos rios Oder e Bober. Aumenta cada vez Q Imais a velocidade do avanço de Konev, cujas fôrças já chega- A e 11- uem espera sempre a canca II

mm em alguns pontos a mais de 12 kms. além de Breslau, ou rg D.IOOS r:: •
•

' • .'
seja mais de metade da distancia entre o Oder e Dresde. Intor- CP T r) �oma, 1;) (U. P.) - Os .JOl-jfuturos; a Itália, m�ls do qu�
ma-se também. que o Primeiro Exército ucraniano ' �r ��o I nais locais comentaram hoje a lnenhuma outra naçao, devera

uma l�rga área' na margem ocidental do Oder.
ocupou ho�:rae;at6sa�tI���d��.0 J�I{�, :;, cdon,�erEência d.os "trêts gran-I esperar com calma muito em-

continuação ao Sul-Americano. es,' ,unanllnemen e, p!e- Ibera devamos confessar que
Bra!ileiroa e Argentino. ernperrhoe vemram contra as conclusoes j

esperavamos muito mais da
s�.ao numa empolgante luta: c.on. apressadas, aconselhando que I conferência dos "três grandes"siderada com?, urna "das mala rm- se esperasse o desenvolvímen-] 1 t· te r Itália: n·

portante. do Extra, dado ova. " ,re a lVamen e a a la, e, ape-.
lor dos 2 «acratchs» que se de. tO. d<_>s aconteclI�entos sem .0; sal' de que a comunicação ofi!
fro�tarão, .apont�dos corno os ot�mlsm.o . ex:��slVO ou "pe?s.l-

.

cial não traga nenhuma pala
meus credeneícdcs a posse do corn : �ISmO ínjustífícado. O Itália vra de esperanca para a Itália
peonato,., ... LIberta", por exemplo, como I • ',', �O Braaí}, rnvíc to e hder absoluto; , .- d tid d A

-

d .esperaremos cheios de con

cotejará, -:lesto vez, cem urna re- or�ao O pa� 1 O a çao, e- fianca".
e presentação' que, pelos corne rrtci- pOIS de elogiar os resultados

l--�a stronomo chileno Munboz Ferrada rios radiof�nicos, é ��da corno u- conc�etos da reu�ião, diz: "��o Ca�l1SBS, Gravaras, Pi i ames
1 ma dai mais categor.�ada... desejamos analisar a reuniao Meias des melhores pelos me-

Pronunc·lará l·mportante confere"D"l·a . . -

- devido a que preferimos I
Dores preços só na CASA MIS-

"
., . _. .,

U O Brasil lidera a tabela do aguardar os acontecimentosICIL.<\NEA - RUDe Mafra 9
Noticiamos, em nossa edição anter-ior. a ho·nrosa visi ln de que fomos Sul America

'

il j vos por parte do professor Mnnhoz Ferr-ada, fundador e diretor do
- no

(il!servatúl'io Astr'onnmir:o da cidade de Concepción, na Hepública do As pOIsibilidades do scrc tch bra-
Chile. sileiro ao título de campeão do

Hoje nos é dado. ainda que superficialmente, apresentar mais al- 8Extra" que ora se realiza no Chi·
glll1S (belos referentes a biografia de nosso ilustre hospede, e, bem as- le, aumentaram mais ainda, com
sim, Ú notável conf'erência que lerá oportunidade de pronunciar em nos- o resultado do empate entre Chi
;"1 capi ta 1. lleno.

e Argen t
í

nos , os quo
í

a acha'
O pr�f. Munhoz Ferrada, que realiza essa vi,sita de cordialidade e vam-se igualados com os brasilei'

desenvolvimento cultural onu-e os pU\'OS, já dedicando-se ao estudo dos roa,

climas, já fazendo investigações geológicas, já, aluda. visitando obser- Deata forma, perderam argenti
vatórios astronornícos, aproveit a-se do ensejo para demonstrar suas no- nos e chilenos I ponto cada um,

vas .teurias astro-físicas sôbrc a perl urbaçõcs do Universo e da! Terra, c::llocand.o .0 Brasil em l '

luga:,
cxplicanrlo-se de forma clara e cientifica, mediante a projeção de filmes hder e mvícto com O ponto perdi'

I
Dr. H, G. S.

urlrcdcs preparados. O astronorno Munhoz Ferrada, nestes últimos anos. do. O empate que se verificou,
chegou a ser () mais discutido e comentado em lodo o mumdo em face cooperou, sem dúvida, para o nos

de suas sensacionais previsões sóbrc terremotos e erupções �ulcânicas so onze. pois já leva uma certa

que, posteriormente, foram plenamente confirmadas. Por meio de cal- vc:x:tagem.sôbre seus sér�os adver·
cu tos se adiantou à ciência e predisse cometas novos antes que os mes- scracs chtlencs e argenbnoa, isto

j1l0S Iôssern localizados pelos tubos astronornicos, Assim é que um co' no coso de poder empatar e ficar
mela novo, que surgiu em feverc iro de 1943, tem seu nome, outorgado �a mesma colocação. D.ois únicos e

pelo "The Royal Astronomical Society", de Londres. O prof. Munhoz Importante•.compro�lssoS faltam
Ferr-ada previra o aparcclrnento (lo cometa, que tem seu nome, cêrca de' para o Brasl� cumprlr:, os jôgos
quatro meses antes, fixando seus valores no céu, seu peso, volume e tru-, com a Argentina e o Chtle,

jdc)ria. E agora "em de revolucionar o mundo científico, demonstran-I
e

rio que nos encontramos unte a chegada de UIll colossal cometa, que, O ENTUSIASMO DOS CHILENOS
também faz três anos, deu a conhecer. O prof. Munhoz Ferrada há

I
CONTRA A '1''':;CNICA DOS AR·

explicado que a oIJegada desle gigan.lesco corpo se fará sentir na Terra GENTIl'\OS
utravés grandes movimentos sísmicos, adiantando que os próximos e I Santiago do Chile, 14 (C. P.) _.

TIlaim'l's terremotos serão, um na cosIa' central do Chile, com explosões' O prestigios;J órgão "EI .MercUlro'·,
Hllcânicas na América Centl'al, o (jual parece já se ter cumprido, visto c.omenta'lldo o .iogo de domingo úl
quc a 20 de janeiro registraram-se tremores de teTra em Santiago do t 1<111o, entre os argentinos e ohilenos,
Chile e entraram em erupção os vulcões Paracutin, 'd'O México, e o )fon- disse que () selecioJlado andino de-
tr' PeJée, mrs :\1artinicas, na AIlIÉ'ricu Central, e, - acre�centa agora de- mons!rou que () entusiasmo

POClel
'

,_

_ París, 14 (U. P.) - A rádio
vemos e:'lperal' os mais estranhos lllovimentos geológkos, ou seja um vencer a técnica, poi,� f<!i verdadei- �ans, 14 (D. P.) --:- Os ale- local anuncia que o paroco de
terremolo cru.e a,bri�á fendas de miIJ_laJ:es de metros 'n'a terra, na parte r:U11cnte SllpL�nor a. tecl1'1ca demons- maes lançaram dOIS c?ntra- Perpignan, nos Pirineus ol'ien...:··I\

1l0l,·t� ria ,Afnca (_)cld,el.1t,aI, nas proxJI111dades de Tanger, () qual aS5'om-1 t1 ada ?p.los argentmos, a? passo. ataques tentando repellr as tais foi condenado à mortp
hr�'ra o mundo clentlflco. que. os cOlllandados �e LeYlI1gstone fôrcas aliada� através do rio'· "d

., 'f-'
Fazendo comentúrios acêrca (to 1I0VO cometa que se aproxima, disse, lutaram ('OJll entusiasmo leonino.' .' c;. pOI enunCIar a Gestapo pa�

(, astl'OnOlllO chileno, entre outras ('(lisas, que o aslro deslocará Ul11a vc-' �)ferecel1rl.o .gn1'Ode resistência aos NIerS ?urante a nOlte passada triotas franceses.
l,wida(le de 2ílG kms., pOJO segundo l' passará a 58 milhões de quilôme-: Jogadores no-pratenses. Imas diante do fracasso dessas
tl'OS da Terra. com gra'nde massa e ;brllho, que é a causa das perturba-I "A. 1�lta �oi grandiosa - declara tentativas parecem terem se

�;ões na Terra e no Sol. Segundo os cálculos do .prof. :\!.unhoz Ferrada, I o re�e�ldo Jornal - e. apl�os os ad- i retirado para trás do rio em
ésse no\'o cometa deve ter passado, pela última vez, a 1.500 anos ante, I HrsarlüS souberam <üvldlr entre si -'

qli,e os egipcios conslruiss,em suas 'Pirâmides. O colossal cometa pes:l, 10
merecido e justo resultado". toda a sua ex�ensao.

como a Terra, seis mil lrilhões de toneladas e o seu brilho será de côr
*

o

itlraente, sendo, em grandeza a extensão, dez vezes superior ao comet:1 OS ARGENTINOS AGUARDAM U'RGENTE '.líallev, de 1910. I
COM OTIMISMO O PRÉLIO COM O

liado ao têl1l11 que o prof. ::VIllnhoz Ferrada abordará, grande é o "BR�SIL Vende-se 8 casa na 30 da rua
interesse que vem de�pertando em Florianópo]1s a sua cOl1lferência, :.t

, Santiago. do ChIle, 14 (C. P.) -

(llial,Será levada à, efeito dia 1(i do corrente, sexta feira, ás 17,30

horasl
fados os .J?g�dores argentin�s se Jaguaruna. Tratar na "Alfaia

no Cine Teatro Odeol1, m�st!·all1.o1111lJslas com respelto ao taria Caríoni". 5 v·l
prOXllTIO Jogo de qL1inta feirai, à noi
le, tendo declarado Pontoni que" os

L b t" dA'I" CI' - I brasileiros não nos "golearão" co- UIll dCis prineipil'Ís jogadores de fu-
a ora orlO e na lses IDICaS mo prometeram nUllla transmissão lebol em \'a!paraiso. Hayia deSiSti-Iradiofôniea di['igida para o Rio de <lo do fllteb:)l depois de seu. eas�·

Farmacêutico GERCINO SILVA .Janeiro. Eles verão o que é o fute- mento. dedicando-se exclusivalllente

I(eh f d S d L b ' dA- � )
boI rioplatense", ['I Sl1a profissão d.e carpinteiro.

e e o erviço e a oratorio a sSlstt:ncia

.
Exames de sangue, urina, fezes, escarro, puz e gualquer 3.668.083 PESSOAS ASSISTIRAM ADIADA A REUNIÃO DO CON- là..Ta-O"outro necessário para esclarecimento de diagn6stico. AOS JOGOS DO CERTAM.E GRESSO

I �
Santiago do Chile, 14 (D. P.) _ Santiago do Chile, 14 (C. P.) -

Horário: até 8.30 hrs. e depois das 14 horas. Com os jogos realizados no domin"o A .re1ll;i:10 do Congre,sso de, F�lt�b()l por causa(,'!timo, os ingressos acenderam � i 101 adiada para o dIa 19 ;prOXll1lO, I

Rua Nunes Machado 7 (SOBRADO) Edifício S. Francisco 10.t:11 de 3.6(j8.083, esperando-se que segundo se Informou hoje nesta ca-

C t O
�

após a �odada f.jnal, tenham a.ssisti- pita]. a arr í
elo aos Jogos do Campeonato Sul,

•

Ame,ricano de Futebol cerca de 610 INTERESSE VOLTA-SE, AGORA,
-

milhões de pessoas... PARA O JOGO BRASIL x ARGEN- EXPERnmN'J'E ES1'E REM1I:D10
•

TINA I
Se v. S. sofre de aturdimento cat.arral

MORREU DE EMOÇÃO, QUANDO Santi:1go do Chile, 14 (C. P,) "_
ou de zumbidos nos ouvidos, ou Si' o ca·

OUVIA O DESENROLAR DO JOGO COIll o resultado de rlon1ingo pela tarro obstroe a parte posterior da sUII
ARGENTINA X CHILE Im'ceira Vl'Z o Chile empata C011l a

I garganta, certamente se alegrarã ao. sa-

Santiago do Chile, 14 CC. P.) Argentinu, jogando "em casa",

tall
ber que essa tão aborrecida afecção de-

Os c!,rculos esporli:,os desta e�pital como a�ol1leceu em 192G, tll,lHU'dO saparece prontamente com o simples tra

cO!1sJ(lel'ao]]1 qlle () Jogo Argentl'l1a x consegnlll um tento e manteve van tamento, durante alguns dias, de PAR,

Chile suscitou o lllaio)' inJetes,se \'c·. lagell1 mínil1la a;té qu.ase O final do MINT, o qual poderã adquIrir em qual-
rificado allé hoje 110 país. O en,t'll'si- "nel)J1tro. ,.,t.er farmácia ou drogaria.
asmo foi indiscritiyel e o jogo cln' A "torcida" chilena apresta-se Nota-se uma grande melhora lógo no

alpreç'O constituiu vel'daoeiro aSSUI1- pf'lra saborem' um outro "prato for- primeiro dia, A respiraçt\o se torna mais

to nacional. COl1l0 pro\'a deste falo le". no rIia 15, quando jogarão os facil e desaparec'em, gradualmente, 08

há a destacaT.:s.e a �.ota �r�gica, com conjunlos representati\'o.s �to Brasil I zumbid�s �os ouvidos, a dor de cabe<;a,
a 1110rte oe Ehas F 19uelroa, VItima e da Argentllla. A prehnlluar serú' 11 sonolenCla e a obstrução nasal.

de colapso caa'diaco, em cO'nsequên- feita en'lre os cumbinados do Cru- A perda do olfato e do paladar, a difl

da do s·eu entusiasmo quando 'Ou. gllai e da Bolh'ia. Esperu-se (llll' os culdade de ouvir e o desprendimento do

via a inadiação do jogo Argentina uruguaios praten!lam \'ingar-se, na muco nasal na garganta s1\o outros sinto

X Chile, em Antofagasta. turma boliviana dos "três a zero" mas que indicam a presença de catarro,
O ,extinto contava 50 anos de ida- que lhes foram mimosearlos vela se- o qual deve-se combater com o tratamen-

de e, dl1rante a sua mocidade, foi leção brasileira, to de Parmint.

Florianópolis 15 de Fevereiro de 1945

o

Laboratório Clínico
RUA JOÃO PINTOI 25 - Fone: 1448
(em frente ao Tescuro do Estado

Florianópolis
Medina Farm. Narbal Alvos de Souza

Farm. L, da Gosta Avila

Exame de sangue, Exame para verificação de concer,
Exame de urma, Exame poro verificação do gravi
dez, Exame de escarro, Exame para verificação de
doenças da pele, boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções.
�utovaccinas e transfusão de sangue

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

Fracassaram as
tentativas

Condenado
à morte

As anedotas e piadas 8par�D.
temente Ingênuas slo grande.
armaI!! de dessgregaçio maD�.

Jadal!! pela "qufnta-4:lolun.",

FRACOS •.
AN�MICOS

TOMEM

�nhB CreBsltadl
"Sn.VEIRA'·

ouve bém
do

PENSÃO CONCEOIDA'

I Aprovada a propostade��� �!O ��t���: lFo�ercvoe:ct:Jid:eà
11

_

exmo. senhora Corália Ferreira da \Vashingtolll-, 14 (U. P.)
Luz, viuva do saudoso catarinense A Comissão de Assuntos E�te..,
dr. Hercilío Pedro da Luz enquan-
to viver, a pensão mensal de dores da Câmara dos Reipre-
Cr$ 800,00. ,2ent.ante,s aprovou a proposta

- -----",---,------- ;\0 esrabelecime'llto oum Con-

RITZ - HOJE - HOlY gres,so Inter-Parlamentar Ame-
I icano para promover a uni�
dade continental. Os termos da17 e 19,30 19,45 hrs,

Sessõea Chies
George Brente, Br9nda Marshall e

Edward Cianelli em;
MERCADO NEGRO

A história recambolesca de um

«Genio» e de uma «Geniosa»
Si ele tudo ousava ... Ela não ficava

atras!
No Programa:

Complemento nacion6l
Noticiário Universal • Jornal

Impróprio até 10 anol

Preço Cr$ 2,OO:�
LImpasto incluso 1

RITZ Cr$ 4,00 e 3,00
PREÇOS: ROXY Cr$ 3.00 o 2,00

(Imposto incluso)

(;cnstituição de tal Congre'3BC
foram adotddos em Samtiago
do Chile em abril do ano pas
sado durallte a reuniãto das de

legações parlament.ares dos
Estados Unidos, Perú, Para

gl1.ai; Colomhia, México, Costa
Rica, Salva:dor, Nicaragua, Pa
namá e Chile, �------_.__._----��----- ----

PIEI.aLII.
11111[011

, I

CO�TRA CaSPA,
QUEDA DOS CA·

aElOS E DEMAIS

AHCCOES DO

COURO CaBELUDO.

Ataque a Dresden
.Londres, 14 (U. P.) - o co

mando daI' fôrças aéreas ame

ricanas informou que 300 bOilll�
bal'd'eiro.s escoltados por mais
de 900 "MustaID,gs", Macaram

objeü 1/08 da inclús,t.ria al-emã
em Dmsden e, a ponte ferr'Úviá� Iri'a altlravés do R�l1o .e o Wesel.

Domingo,Bitz e Hoxy
Michele Morgan e Louis Jouvete

em: FrtANÇA ETERNA
Com uma apl'esentação especial
por Charlel Boyer; Direção magis

tral de 1ulien Duvivier.
SenliacjqQG! l Atl,aa!jqimo! , -

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


