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<l,�'&f!ileceo boje, vítima dos ferlm�ntos rece�id�s na frente de batalha,. o bra!o

general
' . .

OVSkl, comandante do 3- Exército da Russla . Branca. Seus funerais serao
realizados por conta do Estado, hoje, Qm illna, capital por ele libertadá- O govêrno decretou a pensão
fie 2.000 rublos para a espõsa e 1.000 para o filbo, mensalmente, até que êste atinja a maioridade.

Também em Iwo Jima e Volcano

EU CHERNIAKOVSKI

o NOVA IORQUE, 18 (U. P.) - A rádio de Tóquio anun

ciou um desembarque norte-americano na ilha de Iwo Jima,
que está sendo bombardeada há dias pela esquadra norte
americana. O nctícíárío japonês, um tanto confuso, falava.
também, num desembarque na ilha de Volcano ou Dovulcão,
Mas não ficou bem claro se a informação referia-se ao arquí
pelago desse nome, ao qual pertence justamente a ilha de Iwo

Jima, ou à ilha do Volcano própriamente dita, que se acha
mais para o norte. De qualquer modo, alega Tóquio que os

desembarques iniciais foram, ali, repelidos.

H l\L\IS A.N'J'WO nU.RIO nE SA�T:\ CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

I I H.Florianópolis Segunda-feira 19 de fevereiro de 1945Ano XXX 9323

a 20 kms de Collbus•

MOSCOU, 18 (U. P.) - Despachos do "front" revelam

que as fôrças russas estão a 20 kms. apenas de Cottbus, uI!l
dos principais baluartes que guardam o acesso de Berlim, pe
lo sul. O avanço de 20 kms. que levou os homens de Koniev a

êsse ponto arrazou as posições de defesa alemã no baixo cur-

se so do rio Luebst, um dos afluentes do Neisse. Ãssim, Cottbus
com seus entroncamentos ferroviários à margem do rio Spree,
acha-se agora ao alcance facil da artilharia russa.

Centenas de nazlstas, semt-enloquecídos,
rendem diariamente

París, 18 (U. P.) - Violenta setentrional. Elementos de 8 pela furia do bombardeio es- I e8"ga era Embarcará dl'a 3chuva de bombas. está caindo divisões nazistas foram apa- tão-se rendendo aos aliados •.

sôbre as linhas nazistas no nhados na "pista" de milhares muito embora alguns pontos os espe� to , de abri· I próximo"gargalo". Mais de 1.500 aviões
.

..

oficiais alemães procurem re- I ••• •

foram destacados para a mís- de bombas e rícaram �otelIa- mediar o irremediavel medían-] Londres, 18 (1!. P.) - Du-
. " .

são de "elouquecer" os fanáti- dos prura todo o �emple n�s 'te improvisação de contra-ata- lrante quatro dias, a famosa Rl<;>, ,,(A. N.) "", Pelo S�l
cos de von Rundstedt. que ten- . destroços de localidades fortí-]

ques que são "dominados" pe- polícia de Scotland Yard e as pa Pmto
. embarcar8: par� �IS-

A '- • • I '
.. t "d d ilit rt boa no dia 3 de abril proximota lançar forças em açao no ficadas. Centenas e centenas 'las pontaria certeira dos avia- au 01.1 a es n:ll ares, no e-

. _

.
,.

extremo setentrional da frente de nazistas semi-enlouquecidos 'dores e artilheiros aliados. americanas eS/t.Ive:_am a pro- a co�russ�o .0I�ograflca da Aca-
.

.

cura dum cammhao da aero-,demla
Brasileira de Letras que

Verdadeira chuva de Tóquio diZ ter sido descoberta a frota �:��iCaq�o�t�-��er����io���� ����Jfote�:�::uia���fo�����'��
granadas e obuzes - diante dum posto da Cruz Ver-1nay, Olegano Mariano, Rodolfo

WASHINGTON, 18 (U. P.) - O almirante Spruance, que melha. Finalmente encontra-IOarcia, Clementina Fraga, Mu

Barís,. 18 (U. P.) - Uma 1 está _no comando supremo. de .toda a operação ,contra Tóquio, [ram o veículo abandonado nu-lciO Leão � �osé de S� �unes.
verdadeira chuva �e granadaslcontIm�a guardando o m:aIs ngor?so segredo sôbre o para�ei-Ima estrada, e verificaram que Iseu secre,tano. A comIss� se

e obuses de morteiro envolve ,1'0 da força naval do almirante Mitscher, de cujos porta-aviões lo carregamento não fôra, se� entendera com a Academia de
as localidade� de Go.cl; � Cal-! est� p�r�indo os aparelhos. qu� .mal'telam TÓ9uio. Essa dis-I quer tocado. Os detetives da:Ciências de Lisboa no sentid?
car, das q�aIs os br�tamcos e creçao � mterpret�da co;mo indício de ,que os Japoneses não I Scotland Yard, famosos pela ,de estabelec,e�-se de vez a un��
escosseses J� se aprox�maram a consegUlran:_locallzar, amda, aquela 'força, talvez porq.ue to-Isua argucia, concluiram logo dade ortogr�fica �ntre o Brasil

pouco mais de 2 mil metros. dos seus avioes foram concentrados na defesa da capital, A que o ladrão não soubera o [e Portugal, mclumdo no voca

Goch, que é um dos principais última hora, entretanto, a rádio de Tóquio afirma que aviões 'que fazer dessa carga. É que Ibulário geral da língua todos

bal�artes da linha Siegfried, japo:r:eses atacaram a fon�ação do almirante Mitscher, in- ela consistia em 11 bombas, de, os brasilei�ismos e Iusitanís
esta sendo ameaçada pelo nor- cendíando um grande naVIO que se 'Supunha ser um porta- quinhentas libras de peso ca- mos conhecidos, Como se sabe,
déste e nornéste, e, também, aviões. da uma. . .

o vocabulário ortográfico bra-

pelo sul os escosseses que se sileiro já foi aprovado pela
internar�m na floresta de �f- Esperada a declorocõo de guerra

Academia �e Ciências de Lis-
ferden mvestem, a d e m a i s, boa a 8 de Julho de 1943 e pro-
ameaçam a localidade de dA' ti E· mulgado pela convenção Orto-
Oden. Segu�do comunica� �Ol

a rgen mo ao lXO gráfica Luso-Brasileira em 29

Q. G. do 21 gr�I!0. de e�ercI- Nova Iorque, 18 (U. P.) _I govêrno argentino pode decla-ma está na iminência de seguir,
de deze:nbro ge 19�3. Mas fa�

tos, ? avanço britânico �Ol, em Notícias especiais estampadas rar guerra às potências do!o exemplo de tôdas outras Re_,tava a m?l�s,ao para sua vali-

�me�la'd�e � kms. e meio, na-Inos matutinos locais indicam eixo. Funcionácíos

responsáveislPúbliCa:s americanas declaran- d.ade deflrutlv� �o� p�ri�g�-.que a Lreça:o.
_
que em B. Aires circulam ru- declinaram de comentar o as- do guerra a Alemanha e Japão.lsIsm.os _em gera " ra a ° �

Sóbe ra-p·.damente mores de que o govêrno argen- sunto ma:s um deles indicou Podemos informar que três comIsLs�0boque b�evedembarCatrat· deré d t ·t·t d
.

t t t" derá I baí
.

E' para IS' a sera o e assen ar

O número de
mo po era a o ar a; l' u e em que Impor an e no iCla po era em aixadores argentmos spJl, b d

.

d d t· 'f' .

relação ao "Eixo", possivel- ser feita amanhã. Uma versão I Escobar e Uriburu foram cha- ase� a U�I a e
.

ar .ogra lca

des�rtores -

. mente ainda hoje. O "Herald diz ter sido a declaração de mados a Buenos Aires", desejada e Impresqndlvel.
Z�nque, 1� (U, P.) - I�for- Tribune" ao comentar a sus- guerrra assinada - concluiu o

�a9oes obtIdas em ChIasso pensão dos diários portenhos "Herald Tribune". O "New Pavoroso incêndiomdIca� .que em data recent�, "Cabildo" e Pampero" nitida- Iork Times", a seu turno, indi- Em Viagem a
Tacoma, 18 (U. P.) _ Um

a� .famIlla� de numerosos ofl- mente de tendência fascista, cou: "Informações que cir- Delega(ão Brasileira incêndio que se supõe tenha
{:I�I� alemaes qu� serve;m. em disse: "Esta ação está acompa- culam insistentemente desde -

MIlao chegaram as proxImIda- nhada pelos rumores de que o ontem indicam que a Argenti- Port of Espain, 18 (U. P.) - tfi,dbo.origd·em nafe�t10sãOl sdturomuades da fronteira suiça onde as
I

AdI .

-

b' '1' 'C a nca e con e10s, a a -

O b I· d C ·d
e egaça:o rasI eIra a on-

se a um prédio de apartamen-

��;�;.or:s �r�lal;�teJ.���e�� esem a rque a Ia o emorreg I o r ���!n�t�a�, �;���o ��j:�: pa� tos de c�co and!1res on?J f\Ca-'momento, obedecer uma ordem ra aquele destino. ra� retIdos mmtos �esI en eSq

de revacuação, já que a vida na
. .

Estlma-se em 10 o numero de

Alemanha é insuportável. Se- N�VA IORQl}'E, 18 (U. P.) � Num despacho de Toqmo, Av ca a pessôas mortas queimadas e

gundo as

decI.arantes indicam'lanu�c��-se qu� força? no�e-�menoanas des�mbarca'fam em
. �n, r m pelo menos 12 ficaram feridas

os referidos oficiairs, que vão CoYle�pdor. S�gundo esse mfoI:ne, o desembarque começou na 2 5 kms a:o saltar para a rua através

'pr�urar refugio na Suiça. manh� de hOJ�,. travando-se :'lOlentos c?mbates na parte sul , das janelas.
Também sabe-se que tem sido dessa Ilha fortifIcada na bahIa de Marulha. Acrescentava a - A-s-.-n-e-d-o-ta-s-.,-p-Ia-d-.-.-.-p-a-re-n--
.registradas numerosas deser- font� _nazista que J>ar�quedistas n?l1te-aJ?ericanos e�tava� .

París, 1.8 (U. P.) - O comu-
temente Ingênuas 810 grande.

if'es das linhas nazistas e que particIpando da aça:o Esse ponto fOi confirmado, tambem, dl- mcado allado de hoje informa i
1) número de desertores sobe retamente pela rádio de Tóquio, que noticiou a descida de pa- que os tanques alemães lança- j:':�1 ��I:e8�:I��:.�O::::::
ráplrlamente a medida que os raquedistas aliados em Corregidor. l:am dois

. contra-�taques na

dia;:. passam.

Com.pletou-se O ceArco �i��,de c�i�:e:uf::��te ��)l�:; Sôbre 'ranelurt
I PI·O XII melhorou . -

duas casa-matas. Uma tenta- Londres, 18 (U. P.) - O Co-.

MOSCOU, 18 (U. P.) - FOl com a ocupaça:o de Kleten- tiva nazista de retomar a pon- mando das fôrcas aéreas ame-

Vaticano, 18 (U. P.) - O dorf, apenas um kms. e meio a sudoéste de Breslau, que se te sôbre o rio Prum, em Her� ricanas com bases na Grã-Bre
. :in�dic"':, de. �ua Santídade de- co�plet�� o cêrco da capital sil.esiana. Seg.un9o dize� os mSJ;>an, foi, porém, repelida ..

E tanha anunciou que 350 "for-
pOIS da VISIta que fez a seu meIOS mIlltares de Moscou, depOIS dessa operaçao e da hmpe- a leste de Echternach os alla- talezas voadoras" escoltadas

I paci:entr, hOJe, p01!de verificar za do território entre o:, rios Babel' e Neisse, as formações blin- dos avançaram dois kms. e por igual número de caças
,que � �stado de ,saude do :Sumo dadas pesadas de Ko:r:lev concentraram-se a:o longo duma meio ao longo do rio Sauer, "Mustangs" atacaram as ca
I PontIflC0 melhorou çonsldera- frente de sessenta e cmco kms., para reiniciar sua investida a vencendo fOlJte resistência ini-lmUl1icaCÕeS de Fracfurt sôbre (}

I velmente. oéste, na direção de Dresden e Leipzig, miga. Reno.
'

: I

•
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11m transatl8ntico
suéco de 11.000
toneladas
Estocolmo, I'evereiro (Via Aérea)

- O navio combinado de carga e

passageir-os projetado pela Linha
Suécia -Arnérica foi encomendado
agora por esta ao estaleiro Gotarver
ken, de Gotemburgo. Caãcula-se que
poderá ser entregue em Agosto de
1947. Será o primeiro transatlântico
de passageiros, construido na Sué
cia, que realizará o serviço entre a

Suécia e a América do Norte. O no

vo navio terá um comprimento to
ia] de 52,2 pés e uma largura próxi
ma de (i7 pés. Sua capacidade total
peso morto, inchnndo os paióis, de
positos e passageiros será de umas
4.700 toneladas, seu deslocamento
de 13.000 toneladas e a tonelagem
bruta de 11.000 toneladas. Terá aco

modações para! uns 360 passageiros,
principnlrnerrle em camarotes de um

c de dois Ieitos, C01110 aos oficiais]
e à trípulação, darão para o exte
r ior, tendo luz direta. As acomoda
ções serão elegantes e confortúveis
'4'm todos os seus aspectos. Foi pro
ietado ele maneira que todos os pas
sageir os possam viajar em, uma RÓ
classe ou seja possível dispor de
<luas classes índenpendentes, de tu
rismo c terceira. A rnaquinát-ia pro
pulsora consistirá de 2 motores de
oito cilindros. dois cursos e aciona
mento simples da propria fabricação
de Gotaverken, que desenvolverão
cêi-ca de 14.600 iHP a 110 revoln
ções por minuto. A velocidade é
calculada em 19 .nós, permitindo ao

navio fazer o trajeto de Gotembur
go a Nova York, em oito dias. A,
maquinánia auxiliar será composta
(1(' três motores de 6 cilindros e
dois de três cilindros. O maqu inis
mo da coberta será movido por ele
tricidade, com todo o resto da ma

quinár-ia auxifiar.

",/

porque
São Paulo

Rio

II fIIetJ(/#1
BRaaMA eaopp

,

MOVEIS DE· RIO
NEGRINHO•

Pedidos a
OSHY GAMA & CfA.

Rua Conselheiro Mafra, 84
Caixa Postal, 239

Endere�o Telegráfico: IARO
FLORIANÓPOLIS

Esta preferência já conseguira a Brahma

Chopp: vendida apenas no Rio e em São

Paulo, já era a cerveja de maior venda
em todo o país. Agora, ela vem conquistar
o pais inteiro. E que, após uma longa série
de experiências, a Brahma conseguiu a

sua finalidade: fazer com que a Brahma

Chopp possa ser apresentada. em qual-

quer ponto do Brasil, com; o mesmo sabor
que a tornou favorita de cartocaa e pau
listas, graças ao malte, ao lúpulo e ao

fermento realmente superiores que en

tram no seu fabrico. Agora,. afinal, a fa

bulosa BrahmaChopp está ao seu alcance.

Cada garrafa de Brahma Chopp equivale
a momentos de verdadeira festa.A «folvo» aumenta

seu capital-ações BH,AH�'IA CHOPP

Só faz bem!Estocolmo, fevereiro (Via Aérea)
- A Sociedade Volvo, a maior pro
dutora de automóveis da Suécia de
cidiu, recentemente, realizar um

au.mento de seu capital-ações, ou
seja de 25.000.000 para 37.500.000 .. I �
corôas (US$ 9.375.000). O aumento
se tornou necessário pela crescente
procura dos produtos da Sociedade,
em vista da qual, tiveram que ser
empltadas várias de suas fábricas. Sapatos de todos os modelos e dos tipos mais
Projeta-se agora aumentar a capa- modernos, inclusive Sandalias poro praia ao alcance
cidade de produção, que atualmente das SENHORAS e SENHORITAS por verdadeirosé �,e U�lS 12.000 automóveii� anuais, I PRECOS SEM R'IVAIS 1rpUl a cerca de 20.000. A maior parte •

IIest_<, aumento corresponderá à pro-

�ãO
comp;em seus ca1çados sem visi1;ar aduçâo de carros pequenos, que aca- __

ba de começar. Os primeiros exem- «Yamaolf'tarla Barreiros»plares de um automovel pequeno
"

construidos pela Sociedade se apre� RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41
senfarurn em uma exposição recen
temente realizada em Estocolmo.
Este carro despertou tal interesse
que �e. decidiu fabricar uma primei- FARMAC IAlJ"a serre de 8.000 automóveis. Além
...Iisso, o programa de produção da
Sociedade Volvo compreende 2.000
graIlldes audomóveís de tueismo, ..

�.OOO canninhôes e ônibus e 2.000
tr-atores por ano.

'RODUTO DA CIA. CERVEJARIA BRi6.HMA SOCIEDADE ANÓNIMA BRASILEIRA· RIO DE JANEIRO, SÃO PA·ULO. CURITIBA·

u .......... _&�%_w=. %= •• __ == •• _. __ ••�= .w •• uu U

a verdadel COMPANIDA "AlJANÇA DA BAlA"
FlIDdada em 1870 - Séde: 8 A I A
lNCENDIOS E TRANSPORTES

Esta
C1frllll do balanço de 1943:

Capital e reservas .

Responsabiltdades ••.....•........•.........••....

Receita .

Ativo .

Sinistros pagos coo ülttmos 10 MOO ••••••.•..•...•.

Responsa,bilidades .•........... , ..•.....•..•... , •..

Cr$
Cr$
l-'r$
c-s
Cr$
Cr$

74.617.005,30
li .978.401.755,97

84;616.216,91>
129.920.006,90
86.629.898,90

76.736.401.306,20

DIRE"rotUlS: - Dr. Pam!Uo lI'Ultra J'rcI.re o. C&nalbo. Dr. rr.nc:t.rco

de 8A e An1aIo )(1UlIIOITL

.l..gfncJu e 1Jl1.b4if!'�ncaa em todo o terr1tOr1o na.c1onal. - lIueunal DO

UruguAi. Rea'Ul&doru d.....nu n.Ia prtnc1paJa cidade. da .A.mé1ca, Europa

ESPERANÇA
.0 Farmaeê.tleo Nn..O LAUS

.4tr1ca.

AGENTJ!l EM FLORIANóPOLI8
C A. M P O 8 L O B O "" C I A.. - Rua Felipe 8chmtdt, .. a
Caixa Postal !4. 1. - Telefone 1.081 - ,1GJnd. Telegr. •ALIANCA.·
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBhRÃO, ITAJAt, BLUME-

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

Boje • ldIIaaIIJ _.. • na ........
...... •• 111 - Bomeopaca. - ...........

� ...

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

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

..

Sedas, Ccsemíres e Lãs

CASA S••TA. a(OSA
I

ORLANDO SOA RPEJLL]
Rua Conselheiro Mafra, 36 - loja e sebretote - Telefon� 1514 (rede interna)

Caixa' Postal 51 --- End. Teleg.: «Sccrpellí» _),.,. Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Hormo Vivos n.· 1 para 08 �ios pequenos ou flocídoe
Hormo Vi"os n.· 2 para 00 seios grandes, volumosos.
Inofensivo a saúde - Fórmula de absoluta confiança.
J. f\odanopolia na. "ar_cM. 11,..,_.
.uliv..ira .. ti. .", - Em Blumenau: "arm.oi••
s.nit... • Odin - Em Haia{; l'armaoia San ••
r.....in,...

VíDA SOCIAL
gemann Correia;

o sr , 'Oaldino Motta;
o sr. Januario A. Silva;

\a senhorinha Deniza. filha do
Ir. Trajano Régis;

o l
'

sgt. enfermeiro Raimundo
Bessa, do Exército Nacional;
a menina Marlene Isabel La

combe;
011 meninall Creuza Helena e

Maria de Lcurdes , filhinhas do
sr Aricoméde. Esperidião da Silo
va, comerciante.

*

ANIVER8ARIOe

ViaJantes.
Passageiros embarcados pela Cru'

zeiro do Su I: Para Curitiba: Cor
los Saldanha: Para SãQ Paulo:
Walter Novogrodsky. Para l(io de
Janeiro: Cecilia Malburg Corrêa
de Oliveira. Ary Diogo da Silva.
Luzia Loureiro da Silva, Eleosora
Francisca Concetcdo, Zoraida Sn
bino Rupp, Abelardo de Assump·
ção Rupp. Marcelo Sabino Rupp.
Lucia Maria Scibino Rupp e Pro
c6pio Douat PASSAGEIROS DE
SEMBARCADOS: Procedente de
Porto Alegre: Ounther Cauby F!eis·
chut, Willi Hoffmann. Joaquim
Alcanta'ro Ferreira Santos e Natan
Jayme Schweídscn ,

Sra. Iracema Frainer
.

Tranllcorre, hoje, a date nata

lícia da exma. ..ra, d, Iracema
Frainer, espôsa do brilhante jor
nalísta João Frainer. e gerente da

Relojoaria Rio. Nesta capital.
•

Sr. Eduardo Dias de Oliveira
Decorreu. ontem, a data ani·

'versária do venerando conterrâneo
sr. Eduardo Dias de Oliveira. Poso
suidor de real sentimento artí.ti·
co, desde jovem que se dedicou ao

desenho e à pintura. Embora não
tivesee tido «escola», como na lin
guagem profissional se diz. pois
nunca quis usar dos favores, que,
para isso, lhe oferecêra o saudoso
dr. Hercílio Luz em seu primeiro
govêrno, o er. Eduardo Dias obte·
ve evidentes progressos na arte de
pintar, e contam·se por centenas
·all pequena. tela. que até hoje
�produziu e se acham dispersas por
·todo o Estado.

•

1"81:(:110 "nos hoJel
a arita. Olindina Garcez;
a exma. aro , vva. Zenaide Brüg.

'Dados descriminativos de um motor
«OTTO DEUTZ«

Movido a oleo crú, maritimo com 35 HP de Iôrca , e 2 cilin
Fdros 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 helice de

r ev e r s ão, sendo então o preço sem estas duas partes
Cr$ 30 000,00

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

Henrique Dias, 247, negocio Di re to ,

CARTAZES DO DIA
HOJE 2a.teira HOJE

CINE
A's 7 1/2 horas;

Continuação do ruidoso sucesso de ontem:

Abandonados
com Roddy Mc Dowall. Ann Baxter e Monty Wooley

NO PROGRAMA
CINE JORNAL BRASILEIRO (Nac. Coop.)

PRELUDIO DA VITORIA (A Marcha do Tempo)
FOX AIRPLAN NEWS (Jarna!)

'Preços Cr$ 4,00,3.00 e 1.00. Imposto incluído. cImp. 14 anos».

• •

CINE «IMPERIAL))·
A's 7 1/2 horas

A turma do cabafa", as voltas com espiões e sabotadores:

Os anjos. fontra o dragão
com os «Anios de Cara Suja»

e mais Florence Rice, Tom Drown e Robert Armstrong
NO PROGRAMA

MOSAICOS BRASILEIROS (Nac.)
CURIOSIDADES ESPORTIVAS (Shor t em Português)
Preço: (único) 2,00. Imposto incluído. Imp até 14 anos

• • •

4a. Feira no Odeon
O magico eepetaculo colorido:

A canção do Hawai
(Tecnicolor)

com Betty Grabte e Victor Mature

5a. Feira no Odeon, às 5 e 7 1/2 horas
Libertad Lamarque em:

Amor maternal
o filme que lhe arrancará lagrima! Muito maior do qle

«Porta Fechada.

,

A Fábrica de

MÓVEIS BRaSIL
- o razõo da alegria
de viver! Seus alimen

tos, verdadeiramente

agora melhor
aparelhada
para servir aos
seus inúmeros
clientes. apre
senta. em suas

lojas. os novos
modelos para

1945

nutritivos, sõo prepara
dos com o insuperável

•

DESPACHAMOS E ENGRADAMOS
GRATUITAMENTE PARA O INTERIOR

•

S. BECIK
NOYO PROPRIETARIO - NOVA ORGftNIZACAo
Av. Celso Garcia. 174
Fone 2-8635 . S. Paulo

U.J.B .

-I desodoriza!
DEPOIS DE UM DIA de trabalho ... e calor ...
e agitacão ... faça esta experiência: tome um

banho com Salus! Verá que sensação de le
veza, de bem-estar, de euforia. De ação ultra
ativa, Salus limpa rigo
rosamente a epiderme,
remove o pó, os detritos
€ as impurezas que se

depositam sôbre a péle,
facultando aos poros res

piração livre, repousante.
Use Salus -Salus refresca!

J. IV T. - 14241

1
J.
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As pessoas que se consideram possuir
estômago delicado são geralmente
aql1ela� sujeitas a perturbações es

tom�cals: S� essas perturbações são
deVl?aS a hlI?er:;tcide:; que. pode re

velar -s� pela Indigestão, azia, eructa
çoes áCI.d�s, flatulência e cólicas após
as ref�I�oe�, Magnésia Bisurada é
o remédio Indicado.

:op "'f

Magnésia Bisurada é uma
'." "('l',mpoSiçãoalcalina euma

dós'E. é em geral suficiente
para neutralizar o ex

cesso ci�. acidez estomacal.

o Brasil plan�ja .tornar-se poderoso
comprador D dinheiro dos EE. Unidos
Dallas (Texas) _ (S. �. �I.) - O

I
nos Estados Unidos. Os brasileiros

Brasil, como a Rússia, esta plane- poderão produzir a maior parte de

jande torner-se um poderoso con�- suas mercadorias de consuano depois
prador a dinheiro dos ESltarl(\S UUI- de obterem as máquinas de que pie

dos, no período de após gl\erra. cl��uan. Os 311III?h)s e principalmentc
Espera essa nação sul-,amerié�ula; n_ao desenvol VI'�()S recursos do Bra

gastar aqui dois bilhões de dolaij'ih �JI �arantel1l a impor-tação de muito

nos primeiros .anos sub-sequentes �" equipamento e tendem H dai' bases

guerra, tendo já disponíveis para ',i,plidas que nos permitam Iazer al

este f'irn 297 milhões de dobares, em gt1,[l.1aS \'�l1!da� � crédi lo, si ncccs

c.uro, no Banco do Brasil. ,1\ nação súrj<lS; Nos últ imos anos, () Brasit

brasileira precisará pr incipadmente fez ';a'Plrlo progresso no apcrfei
de maquinaria que 'a habilite a de- çoamlllio. de, Sll� indú�tria siderúr

senvolver e a utilisar seus propríos gica, sua JiU:dus,tna. textil. bem corno

�'�clvrsos naturais, de maneira mais de outra? IIlJ?US�flas. Por exemplo,
efucaz. Mais particularmente, os uma ,fúbri,êa. mtelra. de ravon e pro
brasileiros precíscrão comprar má- dutos quíll}C()� _

foi
.

transferida de

qujnas, ferralllent�s, destinadas às Virginla pai!",'. S�o 'MIguel,:, As eXJp�r
usmas tuamuf'amrebras. locomotivas tações do BrasIl, �1(' cale. algodão,
e HUt.l'OS equipamentos ferroviários borracha e mW'cra!s, ao que se es

máqninas geradoras de energia: pera, lhe darão uan enorme pode!' I
lnst!'ument'os agrícolas, be�n como aquisitivo no após �llerra; e os pro
equípamcnto parai os serviços de dutos norte-americ,i\10S que tem

]!l,i,na. As mercadorias de consumo máquinas para cxporat Iazem hem

f'ormam apenas uma pequena parte em olhar cuidadosamente para este

de suas necessidades de comp-ras mereado potencial.

MAriCA REGISTRADA

USADO COM BOM RE

SULTADO O POPU.

LAR DEPURA TlVO

00 SANGUE

I�ilg;tl:a:lr"l
A ilFILIS ATACA TODO O ORGANISMO

O FígMlo. o BISyl:, (I coração o Estômago, os

PllillÕ"" li Péle Produz Dôres de Cabeça, Dôres
nos O;;:�""', !,'PllnutliQmn, Cegupirll, Queda do Ca-
beio, Au>;,ml'l, I;' t"\bnrto"

-

lnotensrvo ao organismo, Agradável como ltcõr.
O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. S. P.
como auxiliar no tratsmento da sünts e Reu-
matismo da mesma. origem. _

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR «91�».dada a sua

base, é ótimo auxiliar do tra
tamento da SifUis principalmen
te DOS casos em que a via bo
cal é a única possivel.

(a) Dr. Benedito Tatosa.

I
I

I

Atesto que apliquei multas
vezes o ELIXIR «911t» obtendo
sempre os melhores resultados
DO tri:tamente da Sífilis.

Ca) Dr. Ratael Barloletü

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

I.. C M.fra, 4 e 5 - FONE 1.14%
Ealre••• �•.adh

ARTIGOS PARA SORVETERIAS.
CONFEITARIAS E BARES

Sorvetinas • livros de Receitas de Sorvetes

Colheres Automáticas • Essências de Frutas

Taças e Copos • Pazinhas e Palitos

Termómetros • Çoco e Frutas

Copinhos de massa • Utensílios e Accessórios
SOLICITEM liSTA DE PRECOS i:.

JWA'ÇAII!TÁREIRA 928 - FONE 4-0532· S. PAULO

-I:r CARMO GRAZIOSI & CIA. LTDA. -:.

UM fiozinho dágua. Depois,
regato bulhento e saltitante.

Logo, o rio remansoso! E olf, ali
nasce um gigante I Submetido

palo homem, forçado a trabalhar,
facilita e ameniza a vida de seus

milhões de .anhoras. Medido em

volts e watts, o gigante foge
aos geradores pelos cabos de
alta tensão. E na lonjura das cida

des e das vilas, obediente, move
motores, trens, teares, máquinas,
indústrias inteiras, Ilumina casas e

ruas, instrui,distrai,ajuda a viver.

No Brasil,comoem todo o mundo,
equipos General Electric captam
tesouros de potencial hidráulico,
transformando-o em fõrça motriz,
alavanca do progresso. Para o

completa eletrificação do país
tarefa ciclópica de uma geração
- a General Electric não deixará
de contribuir com seus homens 9

materiais, fornecendo turbinas,
geradores, transformadores, sub
estações e demais aparelhamento.

a eletricidade

aiuda a criar

um mundo melhor

E a General Electríc ajuda il crillr a

eletricidade. Submetida hoje à mais

rude das provas, sua capllcidade
e experiência estarão no futuro,
como no passado, às suas ordens.

ENERGIA HlDRO-ELêTRICA

GENERAL. ELECTRIC
GRANT 8.0-17

----._-------� VENDEM-SE

I CASAS: na rua Uruguái. diversas;
pequeno li, com renda mensal de
420.00, por 37.000.00 cruzeiros.
Na rua Felipe Schmidt, por' Cr$

120000.00.
No Estreito, por 'Cr$ 25.000.00_
Em Coqueiros, por Cr$ 12.000.00.
No Balneario, por Cr$ 60.000.00.
Na Avenida Rio Branco, por Cr$

48.000,00,
Na Praça 15 de Novembro poe

o-s 130.000.00.
Na rua Conselheiro Mafra, por

Cr$ 300.000.00.
Urna na rua Campos Novos, num

terreno de 1.524rn2; por 40,000,00
cruzeiros.
Tratar com A. L. Alves, na rua

Deodoro 35.

gelado
chã
chimarrãoIATE:

VENDE SI} uma Serraria
.

- li hidráulica, de

vidamente regratra da no 1. N,

do Pinho e um "troly" com

cavalo, e correame novo.

Informações nesta redação
uo na rua Deodoro 93 - Estreito

Bebida saudável

MOTfDRES',
DE EFiCiÊNCiA
COMPROVADA

VENDE-SE ��:it�r��i����
reiros ,

,'Il com casa, pasto. bôa

água ti' pequena chácara. 1'ra
tar a Avenida Mauro Ramos, 50 •

..:�

Locomovei
Vende-se um de 24 H,P.E.

em perfeito estado de fun
cionamento.
Informações nesta gerên-

cia. (alt.) v. 2'

.f
),

_
EMPR[SIS REUNIDIlS Dl INDÚSTRIIl E tOMtRCIO

, 1�
ARN(� S. A.

'

DEPTO. CEMBRA CONSTI UÇÕES ElETRO�MECÂNICAS :.,
"','

S'
SÃO PAULO. RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 209

• TEl. 3 5111 - C, POSTilL 217·8
:'.'

*

PARANÁ - SAN1A (A1ARIWA
c. O. MUELlER, CURITIBA. C",ixa Postal, 138 • Tel. 980

,PERDEU-SE
I À pessôa que encontrou uma

I c�rteira profissional de mo�o�
t rista, passada a Joce!y Joaqutm

I do� Santos, pede-se, por Aob�é.
I qUIO, entregar

nesta ger-encra ..

,onde será gratificada. 3 v.-2

.i;

Estabilizador e transformador
Vende se um, de 1 kilowatt. na

redação do ESTADO,

I

I
i
I
t
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Lactífero. Tônico estimulan

te do leite. O benefício que o

Lactífero tem prestado ás sras.

mães, quer no período de alei
tamento quer no de gravidez
é incalculável. O Lactífero é

um poderoso galactagogo e re

generador orgânico de maior

eficácia até hoje conhecido.
Em sua farmácia, ou C. POS-ItoI_'-1l6L_:;_ã:,::uIo I
Móveis I

Comprar, vender ou alugar
só no

A SERVIDORA I

fo m lior organização no

(pnero ne.ta capital]

Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

I Quer vestr-s � com

contôrto
e eegâncta ?

Procure c

aLFAIATARIA
MELLO

• &acolha o nu figurtno.
Rua TirodWlte 24

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

Dr. Guerreiro da
Fonseca

Avisa a seus clientes e

amigos de Sto. Amaro
e Palhoça que reiniciará
a clínica em Fevereiro de

1945 e fixará residência
em Sto, Amato.

-

Atenção!
Compra e venda seu imo

velo 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.

Informações nesta redação,

URGENTE!
ouARDA LIVROS

CORRESPONDENTE
Precisa-se com urgência de

pessôa, homem ou mulher, di

plornada ou não, que conheça
escrituração mercantil e tenha

prática de correspondência co"

mercial.
.Inform ações nesta Redação.

15v-12

II
••• ou se

ou se

passa,
morre! •••

(HUMAITÁ - 19 DE FEVEREIRO DE 1868)

�----------------------------------------------.........

I P'.��!���didP..?� ..��r!!t�,��!a��.��!�.n. I
cio, de Marinha Mercante e Especialistas de Aer�máutica. Aula.

I
para candidato. aos concursos do DASP, Caixa Econômica, Banco
do Brasil e Institutos. Curso de dactilografia. Fovnecemoa infor
maçõe. referentes à.s habilitações _. (modêlos de documentos,
épocas de exames, chamadas, etc). Informações: ESCOLA URANIA

-- 7 de Setembro, 1'07 -- l ' andar .- Rio de Janeiro.
(Fundada em 1921. registrada sob o n. 559).

Com estas palav1'as o Comandante
Mauriiy fez o pequenino e desmante
lado "Alagoas" ntl'avessar Humnitá sob
violenÍ7.ssirno fogo in im i g o, apesar
de ordens supel'iores em contrário.

glorioso exemplo óp iniciativa, bravura e decisão de
Maui íty deve RpJ' relembrado com a maior ênfase neste
momento culminante da Juta pela Vitória do Brasil e das

Nacões Unida". Como DOSSOS bravos irmãos combatentes,
decinidcs de'ensol'e;; da justíssima causa de hoje, traduzamos
em ini iativa em acão - o nosso apôio total, nos campos,
oficinas e fabl'ie'is. E compremos semrre mais e mais bonus
de guerra, quo �e transformam em aviões e bombas, navios
e torpedos, para a mais pronta derrota do inimigo comum.

TEXACO

A cura da lep'ra
Lisboa, 16 (U. P.) - Um jo

vem médico português, Adelí
llO Gamboa, anunciou através
de colunas do "Diário Popu
lar " algo de sensacional, que

I reproduzimos:
"Tenho a ven

tura de poder amunclar o tra
.

j amento da lepra que é obtido
com completo êxito. Há cerca

de nove m.eses entrego-me ao

estudo do tratamento da lepra.
'Em meu entender renasce a

esperança de cura do tem-ível
mal. Posso informar tôda a hu
manidade que estou habtlítado,
em futuro próximo. a curar le

presos. Falo apoiado em pro
vas de fatos irref'lrtáveis. Seis
testemunhas vivas podem con

firmar minha afirmação. Qua
se todos OiS atacados pelo mal
Je Hansem, após meu trata
monto não sofreram mais cri
ses. Esses resuãtados permitem
abrigar a esperança dia cura

total. Meu produto de .nature
za orgânica, pode ser aplicado
mediante fricção, por via in

iramuscuíar ou por ingestão,
consoante as condíçes físicas
do doente. Está estabelecido

que somente após dois anos do
tratamento estar concluído se

poderá determinar quais os re

sultados obtidos. Eu, entretan
to, obedecendo essa norma,
não receio um exame. Posso

orgulhar-me que após nove

meses de estudos. canseiras,
inson las e dissabores atímg l
minha meta, contribuindo as

s im para o bem da humanidade
e para o prestígio de minha
classe" .

los sofredores
Dra. L. GALHARDO-Ex

médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

consult6rio para a Rua Bue
nos Aires, 220 - I." andar,
Rio de Janeiro, onde passa a

oferecer os seus préstimos.
Escreva detalhadamente
nome, idade, endereço e arr

velope se 1 ado para a res

posta.

TRINTA ANOS A SERViÇO DO BRASIL

Dr. Artur Pereira Ie Oliveira
Clínica Geral de Adulto. IDoençaa da. criançaa
úClboratório de Análise.

Iclínicas.
Con.ultório: rua Felipe Sch
mídt, 21 [altos da Casa Pn
raillo l. das 1030 á. 12 e da.

I15 às 18 h•.
Re.idência: rua Vilc. de Ouro

Preto. 64.

I
Adote o Leite Hinds que

Fone: 769 [manual}
I agindo sôbre os tecidos e

tonificando-os, remove, gra
dualmente, todas as imper
feições neles existentes.

PARA REFRESCAR E PLRFUMAR
A PElf

CONSELHOS DE BELEZA

PARA PROTEGER E AMACIAR A
COTlS

Experímqnte o Leite Hinds,
preparado de famamundial,
nascido em Nova York.

PA-lA ElIM:NAR CRAVOS, MAN-

CHAS E lSPINHAS

• Sim! As unhas bem cuidadas são verdadeiras

jóias! Tornam os gestos aureolados de leveza e

graça. Sobretudo, definem a personalidade.
Porque são jóias pessoais, feitas para suas mãos!

Dê-lhes o carinho que merecem. Realce-lhes

a fidalguia do desenho e a beleza do

colorido, envolvendo-as na magia do esmalte

CUTEX! De fácil aplicação, o esmalte CUTEX

enseja uma perfeita manicure e permanece
fielmente ao serviço dos seus encantos

femininos ... Experimente-o hoje!

ESMALTE

Espalhe Leite Hinds que tem

um perfume muito delicado,
no rosto, colo e braços.
PARA fiXAR O PO DE ARROZ

O Leite Hinds fixa o pó de

arroz e faz permanecer por
maior número de horas a

beleza do "maquillage".

.. ��.

HIND
Prole_qe e em/Je!e(/l a cútis

CUT�X
o Esmalte Mais Popular em Todo o Mundo t

Emprêsa «Auto-Viação Itajai Ltda.>'
Floriaoópolis-Itajaí

NOVOS e
USADOS
COMPRA e

VENDE
•

Idi0ma. por

tuguê., espa
nhol, francês,
inglê., etc.

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

logia, Mineralogia, Engenharia ci

vil, militar e naval, Carpintaria,
Desenho, Saneamento, Metalurgia,
Eletricidade; Rádio, Máquinas, Mo
tores, Hidráulica, Alvenaria, Agri'
r.ultura, Veterinária. Contabilidade.

Dicionários, etc, etc.

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

quintos-feira.
Horário das Partidas:

Segundas - Terças - Quartas e Sextas-feira às 15 horas.
Aos sábados às 13 horas.

ACEITAM-SE ENCOMENDAS
Agentes em Florianópolis

Fiuza Lima & Irmãos
Rua Conselheiro Mafra, 35 - Fone: 1565
Telegramas: LUAMA - Caixa � Postal 129

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Juizo de Direito da I MAUlAJJu 6: lJA.

"omarl'a de tr···· Agências e Representações em Geral
li u IjUCaS Matriz:

_

Florianópoli�
Ed't Z d Rua Joao PInto, n. 5Z a e praça com o prazo de Caixa Postal, 31

vinte dias Filial: Clesciúma
Rua Floriano Feixoto, ./n [Edíf ,

Laudellno Gaspar Branco, Pr6prio), Telegramas: ·PRIMUS"
JUIZ de Paz em exercício do Agentes nos principais município.
cargo de Juiz de Direito da

do Estado

�omarca de !ijucas, Estado de õ�"""pÃiciti"o""""'-DODIASE_tnta Catarina, na forma da Atos de intimidade praticados naIeí etc etc, , , presença das crianças têm influo

Fa� saber aos que o presen- ência prejudicial na formação da
te ed,ltal doe praça com o) prazo

personalidade, em gra u maior do

d rt que se pode supor,

I
e Vl� e dias, virem ou dêle co- Contribua poro a boa iormaçãonhec,Imento tiverem que, a re- da personalidade de seu filho,

í

m

qu�r,Imento do inventariante, o pedíndc que êle presencie atos de

IOficial de Justiça desta Juízo,
intimidade. SNES. ------

OU quem suas vezes fizer trará Prestigia o GOl'�rDO • •• i1'------------a público pregão de ve�da e classe8 armadas, - o••tlrá.1arren:atação a quem mais dér 11m "g.Jota. eol.......... (L. Z. S. Balll·slolll·€ maior lanço oferecer sobre o D. 11.).
preço da avaliação, no dia de-
zenove de março do corrente Novaes, e, a leste com Ramiro
ano, �m frente ao Edifício da Cardoso e Luiz Santana Reis,
P::efeltUl:a Municipal, desta e, que tem o valor de Cr$
CldE_tde, as dez horas, o imóvel 600,00, E, para que chegue a

abaIXO, declarado, pertencente notícia ao conhecimento de to
ao espólio de Francisco Ana de dos, mandou expedir o presenS,ousa, a saber: Um terreno te edital que será afixado no
slt� em Galera, distrito de Ca- lugar do costume e reproduzinelínha com a área de, aproxí- 'do na Imprensa em Floríanó
madamente, 279,040m2., com polis, na forma da lei. Eu, Rofrente ao nonts em terras de dolfo Luiz Büchele, EscrivãoManoel Bento Grimes, e, fun- que subscrevi. Ass. Laudelino
dos ao sul com ° Travessão Ge- Gaspar Branco, Selos afinal.
ral; extremando ao oeste com Está conforme o orígínal queManoel Bento Grimes até a al- dou fé de ter afixado no lugartura de 440 metros de fundos do costume, O Escrivão: Roo
e daí com João Francisco de doZfo Luiz Biichele.

;;:!HJlIJf III1PI1PIj)f�!,!!
de v,torra.·,

sorriso simpático é »: n�s é um creme dental
Um

esta afirmação. Koly . erfeita higiene
COtl1prova

I de seU sornso e a P
dent'es

que garante a be eza

"de a fortaleza de seUS
d ri-

O brilha, a S.'lL'
'I de um creme e

da beca.
t 'dos cOiT> ° aUXI :0 iâede da

podem ser maO I

• Kolynos. A homogene,

tal completo, como
e

composição oferece
sua

usa ° mesmo
a quem o

os

b a�radaveI e

sa ar ..
'f'feitos bene 1-

mesmos e
•

, fim do tubo,
cos ate o

centímetroBasta um

na escova
de KolynoS

ara limpar bem
os

seca P
ndo-os

d e o teS, protege
bacterias resul-contra as _

d fermentaçao
tantes a

KoIynoS
dos alimenros,

·t menoS e

cust��-
��i!!?�.!�

1([IILt[ a simpatia ,

fie SfU $()l'fI$()

� usandu$::;/���� IfNTl99ETICO!
1

. 1/[IIL(1I TOfJ!f HJ({)/,YNO$ 11 4

$I/IIPATlIt
OE 11/11

$()KR/$(J!.··

* Ouca na Radio Nacional,
às 2a�. feiras, às 21,35, o

"Radio Almanaque Kolynosll

Limpa mais ... agrada mais .•. rende mOais ...

MIRE-SE no espêlho dos

que sabem atrair afeições e

conquistar simpatias! Nun

ca saia à rua com a barba

por fazer! Se quer triunfar
na vida social e nos negócios.
barbeie-se em casa, todos os

dias, com Gillette. Poderá
formar ao lado dos que sa

bem vencer! Adquira, hoje
mesmo, o novo aparelho
Gillette Tech e habitue-se a

usá-lo.diàriarnente, com as lâ�
minasGilletteAzul, legítimas,

- Fícaste com água na bôca? No teu caso, o que - GiJlette resolveu I Já vi que o nomôro pegou ... Êle
l':"E!solve é o G,lIette. .. A aparência, meu caro, é tudo I estó tendo a prova de que o meu conselho foi bom. _.

BARBELlNO

QUE t SORTE.
NÃO !ENSES ou fEITiÇO:
QUE E RESA

NÃO t NADA DISSO
AJUDA O RAPA%.

�UE COM GILLETTE.
E Q'lf:' QUE t PURA.
QUE E BOA,

fA% BELA fIGlJRA ••
TEM ALTO CARTA% •

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

tisfeito, devolva as oito e será reembolsada.

Gillette
Caixa Postal 1797 - Rio de Janeiro Inter"Aml!rican.

,,·144

o
S. Valentim, Mártir

santo do dia
o sábio e virtuoso Padre Valen

tim vivia em Roma, todo entre
gue ans cuidados espirituais das
almas. Seu grande z êlo conquis
tave muitos pagão. para u reli
gião de N, Sr. Acusado corno cr ls
tãe. foi prêso e conduzido à pre
sença do imperador Cláudio II.
Cláudio recebeu-o com palavras
brancas: "Sinto muito que recuses
a minha amizade, pois sei que éa
homem discreto e sábio; não obs-

,

ton te, segues e pr'egas as sei tas dos
meus inimigos. os cristãos", Va.
lentim responde:. uSe soubesses, 6
imperador, opraciar o bom Deus.
serias feliz e feliz todo o teu írn-

f, pério; al:>:\ndonarias os demônios:

i
I abandonciá�s o culto que lh�s. dás1 nessa. estatuas, e corrheceríos o

. ! único e verdadeiro Deus. Crlador
do céu e da terra, e seu filho Je-

I SÚIi Cristo que, se morreu ignorni-

I niosamente numa Cruz, foi para
salvar o gênero humano, do peca.
do e da morte eterna", Cláudio ir.
ritou se e Valentim foi condenado
à. mor-te. Astério. entretanto, in
curnbido de cumprir a sentença,
não, reais.te às palavras do
má. t.r e converte se c toda sua fa·
rruf io- Então. o imperador mandou
que o Prefeito Calpúrnio executas'
se a condenação. Este, notando>
que Valentim operava cada veZe
maior número de conversões, or

denou que fosse degolado, o que
sucedeu em 269.

Material de qualidade, sistema
eficiente e alta precisão de ia
bricol asseguram aos Magnetos
f;semann um funcionamento ri

gorasamente perfeiro Modelos
especiais para motores
diversos.

automóveis e cam I nhões,
máquinas agrícolas, guin
chos, betoneiras, bombas
hidráulicas, etc.

.' DISTIIljlUIDORES EXCLUSIVOS ·"10 BRASil

v,�'lUIZ :.F•.�BRilGn '& {ILHOS7."
..; RIJA EVARISTO DA VEIGA, 8.3 B - RIO

Refrigeracão em geral

Sorveteiras - Refriger adores- Balcões-e-F( igorlficos
(para pronta entrega), Máquinas de escrever e cal

cular-Rádios-Moveis finos-Tapeçaria.

VENEZIANAS AMERIGANAS
(o.

I,i173
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PERFEITO CONTROLE DE LUZ E AR
R. Felipe Schmidt, 34

Florianópolis

Postal,Caixa CASA MISCELANEA distrr
buidora dos Rádios R. C. A.
Victor, Vávulas e Discca - Rua
C, Mafra. 9

Sta. Catarina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-Segunda.'etra, 19 d. Fevereiro d. '945 5

Indicador Médico
DR. SAVAS LACERDA

Clinica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 horas. Fone 1259
RESIDf:NCI A - Conselheiro Mafra, 77.

DR. GEBUARD UROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
IBIRAMA (HAMONIA) - Santa Catarina

DR. SETTE GUSMÃO
CHEFE DOS SERVIÇOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE E DO

HOSPITAL "NER1W RAMOS".
Curso de aperfeiçoamento no Hospital São Luiz G<>nzaga, de São Paulo - Ex-esta

giário do Instituto "Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex-médico interno do
Sanatório de Santos, em Campos do Jordão.

<1LtNICA GERAI, - Dli\GNóSTICO PRECOCE h TRATA:lmNTO ESPECIALIZADO
DAS DOENÇAS DO_ APAR1l:LHO RESPIRATóRIO.

OPERACAO DE JACOBOEUS
CONSULTAS: Dlàriamente, das 3 às ti horas. CONSULTóJUO: Rua Vtror MeireJes. 18

RESIDJ!:NClA: Rua E,teves Júnior. 135 - 'I'�1. 742.

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOEN'ÇAS DOS OLHOS

ourso fie ADerfelcOamento e Looga Pr6tlu no Rio d� Jane1ro
VOIUWL'I'AH - Peta lh.nbA: dlarl.m_te d.. IO.30à.J2 h., à tarde excepto ao,
...b.d.... d•• 18.36 .. 18 bora. - CONSV'LTORIO: R1I. J ..... PI.u. •. 1. ""'r.do -

!Pt..e: 1 •••1 - IWIoIldêncla: Rua ...._Id.... te eo_tl1.bo. ,..

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GERAL· ALTA CIRURGIA - MOLjj:STIAS DE SENHORA'" - PARTOS

For-mado pela Faculdade de Medicina da Unrversidade de São Paulo, ond.. foi
A.ssi·sten1,e por vários anos do Serviço Ci.rlÍJrgico do Prof. Alípio Correia Neto.

Cirurgia do estômago e vias bUiares. intestinos delgado e grasso, t.iróide, runs,
coróstata, bex�a. útero. ovártos e trompas. Var-ícocele, hídr-ocele. varizes e hérnla.

CONSULTAS:
das 2 li 5 horas. à Rua Felipe Schrnídt, 21 (altos da Casa Par-aíso}. Te!. 1.598.

RRSTD1tNCIA: Roo Esteve.,; Júnior. 179: Te!. M764

DR. MARIO WENDHAUSEN
(Dtptomedo pela Facutdad.. Nac. de MealclllB da Unl'reT'1!ldade do BrasU)

.:s-Interno do s..TY!ço d. Clrnlt>s MMI('. <10 ProfeR"or o..-raldo Oll"err.. m"'lIco nc

De]llll.I"t.l.IDto de Sadde

ULINIUA K&DIUA - JloINtl.a lnte...a8 de .dulto. " erlanÇAa- CONSULTORIO

• KIIISID1UiCIA: Rna Felipe 8chmldt D. 38 - Tel. 812. {',oNSULTAM - Da. UI b 18.

DR. A SANT,�ELLA
(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 MÉDICA - DOENCAS 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. Sanson, do Rio de JaJleiro

ESPECIALISTA
Doenças e operações cos OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

CiJrurgiJa moderna da GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORINO (Iáblo e céu

da bôca fendidos de nascença)
Esôfagoscopoia, traquêoscopía, broncoscopia para retbrada de corpos estranhos, etc.

CONSULTAS: das lO às 12 e das 15 às 18 bOI'as

�na Vitor Meu·eles. 24 - Fone: 1.447

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
DOII Servl(oll de Clínica lnb,ntil da 'Assistência Municipal a Bo.pltal

de Caridade

CUNICA MtDlCA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CONSULTóRIO: Rua Nunes Machado, 7 (Editiclo S. Fraucl8co). loIoe 1.,"

ConaultCUi das 2 às 6 horaa
RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

DR. BIASE FARACO
Méd100 - chefe do Serviço de Sifilllll do Centre de Sallde

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

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

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

.

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

DR. REMIGIO Dr. LAURO DAUR!
CLtNICA. nDIe.!.

IIolúdu I.nternu, de Senboru • Orl·

Pçoal em Geral. CONSUL'1iWUO: Rua

1I'e11pe Schm1dt - Edlflclo � Neto.

ron.ll592, II la 12 • 14 la 17 boru. RI).

ameNCu: , Lc:ugo Ben;om.in
Conatante. 3

ilspeclaJUta em Doençu de 8enbo

rll8 - Vias Url1Ilár1as.

Curso de especíalízação de Gl1Ileco

Iogía (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes óe Barros, da Fa·

culdade àe Medicina de SAo Paulo.

Tratamento especializado, médIco e

cirúrg'ico, das. afecções do aparêlho
genital temmmo (Utero. o'rArloa.
trompas, etc.).
Cura radical da! !nflam&ç6ea dOll

anexos (OvárIos, trompas), sem ope

ração). Tratamen1.o àe todos os d1e
tllrbios da m_struaeAo e da esterlll

dade.

Tratamento modern.o da blenorra

Ida apda e crônica,. em emoos OI

sexos, por processos modernos sob

contrOle endoscóplco - Uretroltoopla
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- L�-VERMELHO

CONST.'"LTA.S: - D9.� 10.80 III 12

horas e d.a.s 2 As 15.
Con.suJt6rlo - Rua Tl1"adentu H.

Fone: 1.663.

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÁO

� • Ortope&a. (JHaJea _ 0I!'wrPtI
� toras. P&rtoa ••_... •• -.JIor...

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7Diá·
MaInell� de. 11 U 17 boro. Rl!lSiIn.N.

, '.. <\.lmIMlnt. A l'rl!m. IPI ._'" 7.'.

Dr. Newton d'Avila
Operações -- Vias Urinaria, -- Doen·
ça.. doa intestinos, réto e anUI

-- Hemorroidall. Trata.mento da
colite amebiana.

Fisioterapia -- Infra. vermelho ;

Conaul t: Vito�' Meireles, 28.

Atende diariamente à. 11.30 h•.• ,

à tarde, da. 16 la. em diante
Reaid: ViC:�1 Ramo., 66.

FeM' 1067.
ResldêinCÚI

(Sobrado).
Rua Tl1"adentu 7

<NSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMA.NN

�I------------------------I---
• 1\]JVOG r�DOS

Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Alvaro de Carvalho, 8 (esquino IFelipe Schmidt). C. POSTAL: 140.

_f

momentos desagadávew...
Pormado pela Unt,.ers1dad. d. Gen.brll

Com pr6t1ca no. h08plta1.t europeu.

CUnlca m6dlca em .vaI. pediatria. doe»

,.,. do al.ltema nen'OIO, aparelho .enlU>
url:n6rlo do homem ti! da mulher

�te. T6cnleo: DR. PAULO TAVAS_

c"WfOO Ue R&dj()l�a Cll.n1ca com o (lI

Ilanoel de Abreu Camparnarlo (Slo Pau

oe . Eapeclalizado em Higiene • 8a11<1.

.>t1bllca. vela UnlTenlld&<l.e de alo de JlO

o.el1"o. - Gabl.nete da Ralo X - EJectr!)

�<illogratla cll.n1ca - atetaboll.mo b.lI

.aJ - Son&gem Duodenal - Gabtn.eu

,. tu,lo�rapla - Laboratório d. mtcroe

:opia e análise eüníca. - Rua Fernando

Ilacbadoo. 8. Fon.. l.l�. - J'lol"1anó'[)Olla

DR. AUREUO ROTOLO
Médico - Cinrlião - Parteiro

RAIO S X
Moderna e possante instalação

de 200 MA .

Dtagnosttco precoce da tuberculose
pulmonar. úlceras ghtMcas e duo
denais. câncer do estômago. are
çõea das vias bihares. rina, etc

Aplica o Pneumo-tórax ar-tificial
para o tratamento da Tuberculose
PuJmonar - Tratamentos moder-

nos t" eficazes desta moléstia
Completo gabineti' de Eletricidade
médica: Oudas curtas e ultra-cur
'1.18, Raios Infra-Vermelhos e .Raios
Ultn Violeta. Infrazon-Terapia
Cnn8ullório: Rua Deodoro, I

e�quina Felipe Sehmidt
....... t2 MI., e das 1-4 ... 17 h,.,

''''�I../n"" 1 4l"�

,,� ..Que podem ser e"ifados!
Muitas vêzes as coceiras são causadoras de
situações muito desagradáveis. Evite-as com
PAItASITINA. PARASITINA elimina os

parasitos causadores da coceira, impedindo
que êles se reproduzam. Os resultados de
PARASITINA são notáveis, também, para
frieiras e sarnas. Não mancha a roupa nem

a pele e deixa um cheiro agradável.

p lISITINIALVARO HAMOS
MIH!! os PRRASITOS QUE PROVOCAM COCEIRI�

(

CIRURGIÃO·DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

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

Crédito Mútuo Predial
Pronnetárlos - J. Moreira & Cia.

4 mais preferida, é inegável.
2 sorteios mensai's 4 e 18

PRÊMIO M�IOR CR s 6.250,00

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

Bandas de
, �

musica
O ministro da guerr-a em aviso n.

302, declarou que ficam as bandas
de música classificadas em quatro
categorias, ma conformidade dos
quadros abaixo, obedecendo ao que
se segue: categoria A - com efeti
vos de um tenente, um sargento e

70 músicos: para a Escola Militar
de Resende e Batalhão de Guardas.
Categor ie B - com efetivo de Uil11

sargento e 35 músicos; para as uni
dades c'oI11 sede nas mesmas cidades
onde se acham os Q. G. de D. L. 20
H. L, 70 B. c., 12° R. I.; 140 R. 1.; -to
B. C.; 7° B. C.; 15° B. C.; 18° B. C.;
19° B. C.; e 2(j, B. c., 1° H. C. J)'.,
que por tradição ficará com sua

fanfarra; Escolas Preparutór-ias de
Fortaleza, São Paulo e Porto Alegre.
Categoria C - com efetivo de um

sargento e 25 músicos: para uma

das unidades sediadas nas capitais
rios Estados: 30 140 160200 250 e 28°
B. C.; 3°, 100 15, e 1Ho R. 1.; 60 B. C.
- dada a importànoia do porto de
Santos; 130 e 32° B. C. e 13° R. I.
- como elementos nucionalizantcs ;
17° B. C., dada a a importância do
porto de Corumbá; e 1° B. C.; Cate
gor ia D - com efetivo de um sar- ,

gente c 241 músicos - para sede de
unidade de fronteira C0111 sede nas

capitais dos Territórios; 3tl Cia. I.
de Fronteira (Porto Velho), 1/40 B.
de Fronteir-a (Boa Vista) e 10 Bata
lhão d.e Fl'Onteiras - Foz do 19ua
çú. TI. As demais unidades que não
.estejam dentro úas especificalÇões
acima ficarão apenas com suas ban
das de corneteiros e tambores. III
- .\ Diretoria das Armas fará as

transferencias cle uma Região �IiJi
tra p"n outra. IV - As Regiões �Ji
litan.'s farão a transferência do pes
soal e do instrulllental de uma uni
dade para ·outra. dentro do respec
ti"o território. V - A Diretoria de
Intendência do Exérüito providen
ciarú, quanto aio recolhimento, con

serto e redistriblliçã\J do instrumen
lal. VI - Os segundos tenentes mes

tres de música dnlS bandas que pas
saram a ser dirigidas por primeiro
sargento, ficarão li frente das mes

mas até ulterior deliberação. Os das
bandas que, por este, foram extin
tas, serão aprovei tados li critério do
diretor d"s Armas. Os quadros de
efetivo seriio publicadus em boJe
tim do Exército.

TAMPA SANITÁRIA

DUPLIX
PATENTE N.o 29.424

TAMBÉM PARA
CRIANCAS

ACEITAMOS PRO
POSTAS PARA RE
PRESENTAÇÃO EM
CONTA PRÓPRIA

BERNARDES & BERNARDES, LTDA.
Escritório:

RUA AUGUSTA, 67-TEI- 4-0886
Fábrica:

RUA ANHAIA. 454

São Paulo
U. J. &

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Continua o martelamento de Túquio-
SÃO FRANCISCO, 18 (U, P.) - Três vagas de cincoenta

aviões reinícíaram hoje, pouco depois de amanhecer, o bom
bardeío de Tóquio. Em intervalos de hora e meia, seguiram-se
outras formações, que hoje concentraram seu fogo mais sôbre
a área da capital própriamente dita, e não sôbre os objetivos
externos como ontem. O comunicado japonês admite que fo
ram atingidos as instalações de transporte no centro de Tó
quio e adjacencías.

Disputando- cntem em Itajaí a

la. partida do tinal do Campeo
.

nato E�tadual de Futeb61 da 1944,

O IE It cd raA:;!r�:::e�0�t:;��ilideDi2s :r,
[ill «)) I

tentos de SouI e Lebeta para o
• Avaí e �az;nho (de penalti) para

o Morclho.
--- - --_-_ ----.::::-- ----- --- - - O jogo foi realizado no grama·

Florlanõpolis 19 de Fevereiro de 1945 do da CobrosiJ, arrabalde de Na-
______________________ vegantes

O Avaí jogou assim constituido:
Adolfo, Fatéco e Chocolate, Fe

Clínícas lipinho, Beck e Aldo Nunes, Lebe
ta. Nizeta, Braulío, Tião e SouL
A renda foi de Cr$. 2 100,00.

o ESTADO

Campeonato tstadual

Laboratório

O féstival do Bocaiuva não foi
realizado em virtude do forte tem

poral que desabou ontem sobre a

cidade. tornando o gramado da
F. C. D. impraticavel,

programado os leguintes encon-lliberdade do mundo em terras

tI'; \, .

C I bí Broaí.l I estrangeiras".
E oportuno que

Equ:�:;
x o orn la e rosr x

"se restabeleca a verdade dos
Nesta rodada os nacionais farão fatos". Se o sr. Lira fez essa

leu pemúltimo comoromisso no afirmativa, equivocou-se. Cer-
Extra, sendo a derradeira partida t Io: equivocou-se, pe o menos,frente a represerrtoçdo chilena, no

dia 28. porque a verdade dos fatos é-

que os melhores jogadores bra
sileiros não estão no "front"

europeu. Lá se encontram Pe

rácio, Geninho e Valter, que
não são tidos como os melho
res em sua posição. Outros,
como Leónidas, Noronha, Re
mo e Luízinho não foram man

tidos na delegação por have

Vitorioso o «Veleiros da Ilha» 'Irem c_?egado, atrasados. à con-

Ainda empolgadoe pe'la recente vocaçao. Lele e Batataís, por
visita do «Vendaval» e pela faça- . que não tinham "pistolões".
nha dos rapazcs do «Veleiros» que Portanto essa história de os
realizaram a volta da nossa ilha, Ih" h em no
�s no�sos. velejadores disputaram, �e o�,es . S� ac ar

09 pr irnerros horr e da tarde de front foi discurso, apenas...
ontem, animada regata. Até os "Words words, words", coma
últimos momento•. não se poderia diria qualquer inglês, pilhe-
apontar seguramente o vencedor

" d "

da peleja, V1StO o ardor com que
nan o ...

a mesma era disputada. Basta rio-

tar a pouca diferença no computo
final (19,00 para o «Veleiros». con
tra 17,25 do Iate) para que se te·
nha uma idéia exata do «aperto»
da partido. cuja vitória .orriu ao

«mais querido da terra».

Exercí'tcircm-se ontem os nocio
nais e�etuando um ensaio indivi
dual. Hoje, pela manhã, todos os

players. com excessão de Jaime
que se acha bem contundido, rea

lizaram um rigoroso treino de
conjunto.

Treinaram os brasileiros

<iERCIHO SILVA

Venceu o Fluminense

de Análises
Farmacêutico

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

Horário: até 8.30 hrs. e depois das 14 horas,

Rua Nunes Machado 7 (SOBRADO) Edifício S. Francisco

Seguio para o México
o ministro Leão
Veloso

o sentido das
boras
Talvez haja por aí quem

lamente que o carnaval de
1945 não tenha sido tão ale
gre como os anteriores. Mas
é preciso levar em conta que
o Brasil tem neste momen

to milhares de jovens lutan
do na frente de batalha, o

que equivale a dizer que há
no país milhares de famí
lias de onde saiu um expe
dicionário para o cumpri
mento do mais alto, do mais
nobre, do mais duro e peri
goso dever. Apesar disso não
se nota a menor quebra no

moral do nosso povo. Evi
dentemente, não poderia
mos exibir a mesma des
preocupação de outrora,
mas a verdade é que o sacri
fício que estamos fazendo
por uma causa tão justa não
constitue motivo de tristeza,
mas de orgulho para o po
vo do Brasil. Tivemos, este
ano, um carnaval de guerra,
o povo brincou sem excesso

e mesmo na hora do maior
entusiasmo, jamais perdeu
contacto com a realidade,
nem se esqueceu das res

ponsabilidades que o govêr
no do presidente Getúlio
Vargas assumiu em nome

da nação brasileira, nem se

olvidou, tampouco, do valor
e heroismo dos bravos sol
dados que estão honrando,
no outro lado do Atlântico,
as nossas mais belas tradi
ções militares. (AN).

Em Florianópolis
Ritz 5 x Prefeitura 3.

Na partida interestadual reali
"<Ioda ontem em S, Paulo, no Po
caembú. entre o Fluminense e o

s. Paulo, vitoriou·se o tricolor
carioca por 3 goal. a 2.

Rio, 18 (A,N.) - Via aérea segue,
hoje. para a capital mexicana, e

embaixador Pedro Leão Veloso,
ministro interino das Relações Ex
teriores, que ali vai chefiar a de
legação brasileira à Conferência
Inter.Americana de Assuntoe de
Guerra e Paz. Acempanha-o o che
fe de seu gabinete, ar. Sousa Go
me•• estando a partida do apure
lho marcada para às 6 hora•.

Vai participar
Belém (E.) -... O Território

Federal do Guaporé está se

preparando para participar do
Campeonato Brasileiro de Fu-

Equivocou se... ! teból oe 1945. Essa írrteressan-

I
Escreveu José Brigido no te novidade foi transmítída à

Jogará amanhã Diário de Notícias: reportagem da "Folha Vesper-
O S C· t' - l' h-

"Extraímos de um telegrama tina" pelo jornalista Ossian
. rll cvuo ara aman a seu. .

2' compromisso na cidade de San- da Assocíated Press o seguinte Brito, que acaba de regressar
toe, enfrentando o clube do mes- trecho de um discurso atribui- de Porto Velho . Adiantou ain-
mo nome.

e.
do ao sr. João Lira Filho, che- da o mesmo, que naquele Ter-
fe da delegação brasileira de : �tório exlste um movimento;
futebol que se acha em San-

'
esportivo animador, contando

tíago do Chile: "A equipe que a cidade com quatro clubes: O '

trouxemos visa fins mais pó- Ferroviáro, o União, o Nacional
derosos, visto que os melhores e o Ipiranga, todos com ele

jogadores brasileiros se encon- mentos futurosos e dirigentes
tram atualmente lutando pela entusiásticos.

. .. .

A famosa novela de Amaral Gurgel
Acaba de ser editada pelo Laborat6rie Nusma a novela

«Três Vidae» que serei remetida, gratuitamente, a qualquer
doe leitores, bastando juntar ao neme e endereço, uma bula
de TONIFORÇA. Não .6 receberão a novela «Três Vida.». co'

mo todas as outras que o Laborcrtorto Nusma publicar. Além
daso concorreJ'ão ao pr6ximo concurso Nu.ma. Endereço do

Laboratarie NUllma: - Rua Jurupari, 44 .- Rio.

Representante pera S. Cat!lrina: Machado & Cia.·Fpolis.
Toniforça: tônico para os fracos, força para os debeis t

Bela exibição do S. Cristóaão
Preliando ontem à. torde em

Santos com o Jabaguara, num

match amilto.o, e s. Cri.t6vão
venceu por 4 a 2.

DITZ Hoje 2�-feira às
K 19.30 horas.
Michele Morgan e Raimú Louis
Jouvet, num espetacuia meiximo
dirigido pelo genial Julien Duvivier
e com urna apreaentação especial

por Charles Boyer em:

FRANÇA ETERNA
No Programa:

Reportagem da Folha Cariocr;1
n.39 - DFB

NoticiOl do Dia - Jornal
Impr6prio at� 14 anos

Preços Cr$ 5,00 e 4,00

Não se realizou a partida
A partida que ia lIe realizar em

Macei6 entre o América do Rio e

o C. E. Alagoano local não teve
efeito, pois. o máu tempo reinan
te pl'ejudicou o campo, torRando o

impraticável.

Em Belo Horizonte
No inter-municipal de ontem na

capital de Minas·GeraÍ8 , entre o

América local, e e Uberaba. ter
minou empatado por 2 a 2. Este
j&go foi bem disputado e a rendo.
atingiu mais de 12.0019 cruzeiros.

«TRES VIDAS))ROXY Hoje, a- feira às
19,30 horas

Ultimas exibiçõel
l' Villa Velha • Nacional
2' MERCADO NEGRO· com George
Brent e Brenda Marshall.

3' A Estrada da alegria. com Ro
bert Paige e Leon ErroI, uma

comédia repleta de boaa músicas!
Impr6prio até 14 ano.

Preço Cr$ 2,00

CAMPEONATO SUL·AMERICANO
Triunfo dos colombianos
Continuande e magno certame

que se realiza na capital chilena,
foi levada a efeito ontem mais u

rna grande rodada em que se de
frontaram Celombia x Equador e

Uruguai x Chile.
-

O 1· choque sorriu ao. celom
bianoll que fizeram uma b&a par'
tida. O placo.rd ecuseu 3 a I. Na
la. fOle o score foi de I a O. O.
tento. da faee complementar fo
ram con.ignados por Mendonza e

Verdugo 2 para a Colombia e A
guoyo foi o que assinalou o tento
de honra dos equa torianes.

sem par dos artilheiros. O troar
de nossos canhões el1(tôa, JnOS'

cam,plos da EurOPa, um hilJlO de

glória; As trajetorrias sibilam.
com as grau/adas, o estribilho·
sinislúro que faz - tremer o ini

migo, que conhece e respeita o

valnr do ,artilheiro do Bi"aJsil" •
Esses são os homens que bra
vamente IUJtmm alO lado dOIs -va;-.

l,orosos exércitos britânicos e

norte-americanos. Esses são os

homens que os �ngleses oe de
mais aliados t&m por comJYa
nheiros na tarefa de derrotar
o in,inü\!"o Í"oml1m!

PERECEU AFOGADO
Informam de Blumenau haver

perecido ofegado, nas água. do rie

ItajaÍ, no. fundes de Hotel B&a
Vata, e menor João, natural do
Limoeiro, municipio de Itajaí e

filho de Armindo Oliari, de profis·
.ão domeatica. O cadáver de infe·
liz mener foi identificado pela pr6·
pria mãe e aepultade no cemitérie
local.

.4 artilharia brasi
leira atemoriza
os nazistas

I Camraas, Gravatas, Pijames

I Meias daa melhores. pelos me

Dores preços só na CASA MIS·

I
CILANEA - RuaC. Mafra, 9;

Carlos Vasques
(Exclusívídade do CEC para

O Estado).
O recente boletim dirigido a

todos os soldados brasileiros

que servem na arma da

arti-jlha.ria, pelo general Mascare
nhas de Morais, representa o

reconhecimento dos tremendos
daruos que essa arma brasileira
está infligindo ,aos nazistas.
Eis alguns trechos expressivos
do aludido boletim: "A nossa

brava artilharia, a qualquer
hora do dia ou da noite, está
vigilante para cumprir -o seu

dever. Pal,pita em seus homens
o mesmo coração brasileiro
dos seus irmãos de a,rmas. He
róicos e confiantes sabem com

preender seus anseios e, sob a

l!amaJ, a Inleve, o solou sob a

chuva, em situação de calma ou

·�ltiv,a, estão sempre alertas no

telemetro e no êatilho, atentos
à voz de fogo. Levai, com ra

pidez e pIiecisão a destruição e

o terror à Hnhas alemãs, vin
gando as mortes que tão traJÍ
çoeiramente eles fizeram no

litoral de nossas costas! Sua
tempera de rigidez do aço,
iguala-se à rigidez dos nervos,
a voruta.de férrea e o destemnr

Laboratório Clínico
No Chile
Prosleguindo o Campeonate Ex'

tra, em Santiago. no Chile; OI

Chilenes abateram ontem, os Uru
guaios per I a O.
Foi anulada um tento dali Uru

guaios. No final do prélio e juiz
Macias foi agredido.

i--

Homenagem ao Chile
AI delegações que disputaram

a rodada de ontem ne Chile preso
taram, antes do início dos jogos,
uma expressiva homenagem ao

grande país que se acham hospl'-
I d adol, carregando cada represen
tante de leu país uma ban:leira
chilena.

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

Floriaoc)polis
Dr. H. G. S. Medina Farm. Narbal Alves de Souza

Farm. L. da Costa Avila URGENTE!
Vende-se a casa nO- 30 da rua'

Jaguaruna. Tratar na
II
Alfaia

taria Carioni". 5 V.-2:

Exame de sangue, Exame para verificação de concer,
Exame de urina, Exame· para verificação da 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, bebidas, café. águas, etc.
A prÓXima rodada no Chile
Quarta-feira pr6xima eerá cum

prida maie urna etapa do cam

peonato Sul-Americano, estando

PARA FERIDAS,
ECZ,EMAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A S,
E 5 P I N H A 5, E TC_NUNCR EXISTIU IGURl

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


