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Londres, �2 (U. P.) - A rá-IAlemanha tivesse permanecido restabeleceu-se o serviço milit� ce conspirar contra nós, nao rendição como em 1918. Todos
dío de Ber!Im tra�smitiu .uma no estado de impoten�ia m!li- o_brigatório proporcionando, as-jpode .haver dúvida em nosso �ós sabemos qual seria o des
proclamaçao de HItler,

dlzen-Itar,
toda Europa teria caldo SIm, a Alemanha, meios de fanatismo, em nossa constan- tino da Alemanha se, ao con

do: "O tratado de paz de Ver- vitima do bolchevismo ou uma defesa própria. Sem isto não cia, em nossa determinação de trário, se convertesse isso em
salhes foi assinado com aque- guerra de exterminio contra existiria, hoje, a Alemanha. A vencerem todos esses revezes realidade. Entoxícados pelo
les mesmos inimigos que

hOjejas
nações europeias, que teria I aliança judia entre o capita- como frequentemente aconte- extase da vitória, nossos ínímí

enfrentamos e nos impuzeram sido declarado ha anos. COnhe-jlismO e o bolchevismo que ho- ceu no passado. Não houve gos deram a conhecer, sem
o desarmamento total e esta- cedor dos fatos, ordenei o je ameaça a Europa, revelou grande estado algum do passa- sombra a dúvidas, o. que pre
beleceram um Exército pro- rearmamento, depois de minha os armamentos da Rússia So- do que se tivesse encontra- tendem fazer dos destinos da

fissional ridicul . ,
_

'subida ao poder para que o viética, que o ocultou ao mun- do em situação militar símí- Alemanha: seu total extermi

no ara

1 � .aI�ente p�q�e IReich pudesse se defender, do para aniquilar nosso contí- lar, nem mesmo Roma du- nio. Hoje, aniversário do esta-

o Elar. �� istituir 0_ Exército [pelo menos, frente a um ata- nente. �mbo�:a a A�er:nanha te- r�nte a segunda, nem a Prus- bel�cim��to do serviço militar

�sie de omete�am n?s il!e I que de menor envergadura. To-I nha sido Ignomíniosamente SIa durante a guerra de sete obrigatórío, apenas ordeno

ó o /fr�amen o sena ao Idas minhas propostas de então1traida pela maioria de seus anos contra a Europa. Graça" uma coisa: realizar, com de-

�entp e Udlâ. )ara, o �esa�m:-Iforam repelidas pelo inimigo. I aliados, apesar de tudo of'ere- a minha decisão inalteravel, terminação inquembratavel,
" 0_ mu� la. gera.

.

u o Essa negativa imediatamente ceu resistência militar duran- e a determinação inexoravel de tudo quanto possamos fazer
ISSO nao fOI mais q�e equ!voco! revelou as intenções dos nos-. te quase seis anos e obteve todos nós de não dar-mos exem- em face desse perigo e conse
um palavreado vasto, e tao S? Isos inimigos. Passaram-se 10 'triunfo militar único. Ainda plo pior à posteridade do que guir mudança da situação;
a Aleman�a ,d�punha s�as aI-lanos, desde março de 1935, e _agora, quando o destino pare- aquele nosso, não haverá uma "não ser menos fanáticos pelo
mas te�e 111lClO ,UI�a era ,de aniquilamento de todos aque-chantage .e e�p�Ol�?ao. Porem les que tentam se opor; a hís-
as potencias mimigas arma- tória sómente perdura naquí-
ram-se novamente como nun- lo que, ao ser pesado, resulta
ca, especialmente a Rússia So-

§ a o
em demasiado leve. Deus que

víética. Fóra das vistas de todo
I criou este mundo, sómente

mundo, êsse Estado formou ajuda aqueles que estão deci-
uma força armada gigantesca didos a auxiliar. É plenamen-
como propósito de atacar subi- te evidente que todos nós te-
tamente o leste do continente remos que fazer isto e oferecer
europeu, que havia ficado in- O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA resístência e atacar nossos íní-
defeso pela maquinação dos Proprietário e Diretor-gerente _ ALTlNO FLORES migos até que por fim se can-

judeus de todo mundo. As pro- sem e desfalecam. Por isso,
porções consequentes dessa cada homem deve cumprir seu
atitude, conhecem os nosssos Ano XXX I Florianópolis- Ierça-felra, 13 de Março de 1945 I. H. 9332 dever. Guartel General alemão,
soldados na frente leste. e a 11 de março (a. Adolf Hitler).

Prossegue a ofensiva do: RE�:�S���� :ôR;a I::��;:::�R A Alemanha perdeu 61 generais
general Hodges ;:::�àu�;���ian;;!�Is�o�r:c�', desde o dia «D»

LONDRES, 12 (U. P.) - A 'I'nansocean afirma que o ge-j dente da
-

Capital Federal, PARIS, 12 (U. P.) - O Supremo Comando Aliado em uma

neral Rodges atravessou o Reno em IlOV:OS pontos, ao norte elpelo avião da Cruzeiro do nora tonnecída à ímprensa revelou hoje que desde o d113, "D"
3,0 sul de Rheím, em Bretemoach. Essa nnotícía é contírmada Sul, o snr, dr. Nerêu Ramos, Ionam mortos e caU:litwrados na frente ocídental nada menos de

por um despacho de Parfs dizendo que as vanguardas norte- In terven tor federal no Es 'Cl Generais e oficía.ís superiores nazdstas. Dezoito deles toram
amerâcanas ocuparam uma série de elevações na cabeça de tado. n101I1UOS em combate e 43 toram aprdsdonados. Entre os mortos

ponte a leste do Reno, donde a artí lhamía nazista fazia fogo Ao desembarque de s tíguoam o Marechal de Campo Rommel e o General VIOin Kluke
contra a ponte de Ludendoríf e as pontes de ponutôes estabele- excia., que deu-se precise- (este suicidou-se). A lista Inclue três Generads, oito Tenentes
cidas ao norte de Remagen. mente às 14,15 horas, corri- Generaís, quatro Majores-Generais, e 1 "SS Crupenfiehrer ",
--------------'-------------- pareceram altas autoridades além dos Rommel e Vo'n Klug,e.

tendo uma Companhia de Seis Generais, 12 'I'enences-Oenerais, 14 Maãores-Generaís,
Guerra da Fôrçe Policial do ;=t "obersteu" (Coroneís-Oeneraísj , 3 ofjdai,s das "SS" e 5 AI
Estado, frente à

palacio'l msraartes,
toram apnísionados.

prestado às honras de estilo ---------------------------

Conferenciou com
Duas divisões de infantaria

O sr. Presidente LONDR!��2���.�- ��IldOr�!���r'a��oclean,

Nas Dantzig
LONDRES, 12 (U. P.) - A emissora de Moscou vem de

ammcíar que fôrças do Marechal Rokossovsky irromperam 11IOS

aubua-bíos menídíonaís de Dantzíg.
.

MOSCOU, 12 (U. P.) - O Marechal Stalin expediu a se-

guinte ordem do dila, ddrrgída ao Marechal Rokossovsky:
"Tropas da ssgumda üren te da Rússia Branca, em prosse-

guLme.l11DO de sua orensíva em díreção a Dantzíg, capturaram os
R' 12 (A N.) _ O t

o Prtmeíro Exéroito norte-amea-íoano já conseguiu levar atra-
ímportamtes centros terrovíáríos Kartuzi ". Foram a,rden.adasj ,10,

110n"'" 1" 01 l' 11n efm; vés

dO.
Reno duas dívísões de íntanrarâa, ou sejam uns trinta

-

f iJt d apos a .L"l agem que re 10\1 '1 1 AI' di +, bé d d"
-

d .,

,::0 s'alvaJS de 224 oamlhoe!s para oomemorar esse e o ais armas-
prestada 'IlO Automovel Clube

mI :omeIls. em 11SS0, uam em iUas lV:1S0e.S e talllques Ja
soviéticas. .;] B 'j, l' P

eslta!I'mm lutando na oabeça-de-po,ulül de Remagen.
',:]. , • 1 ela raSl (POUCO C E'J)OLS no

a-ILONDRES, ;t2 (U. F) - A Rau.�o-Pans amllnAcIa que u�a Ilácio Gu�nabara pelas delega- O
· A

d.das três colUlnas do ExerciJto russo que avançam sobre DantzIglcões de jorl1ialilstJas esltaduaJis o S IDCeO lOS em Nagogaj.á entrou, na cidade, onele se aJcha empenh3id.a em combates de presidelllte Ge
...

túUo Vargas .e�l-1 .

lua em lua. preendeu via.':?,'em para Petro- " A. •••

• • _ -)olis, 1,02;0 de ois de sua c11e- , Guam: 1F (�. P.) - GIgantescos lllcendll.os, VIS1ve'1s a 160

Sentenciado à "'ena de prlsao perpetua 11 ada ruo pa1ác[0 Rio Ne 'r:o o
I km.s., de (l'lst�nCIa �m ,�ltJo mar, ,�.:V'as.tamm o cenltiI1o.de Nagoya,

p
. , - g'h f d

A

b
g

. sedie drus ma\I'OireS frubrlC'�s de aV,lOes J'alloheses, depols dum ata

ROM.A.: 13 (U. P.) - O Snprem� �r,l'1ibUlnal seteucilOU � pe-I'c.
e e o g�verno reoe eu a VI-

qUJe de 300 s,�er-fo,rtJrulez'�s voadora's. Ap,rureoendo de siUil'plreSia
},a de prI�ao per,P.etua o ge.l181�al Ma1'l.o,. �Ü'rutta, que eoniÜnua slt_a do. S!. Agall1eno� Maga- dumm,te la lIl<oite, OiS bombardeiros co,lhel1rum a defesa ama,rela
deiSrupaI1eCldo dlepms de tler fUgIdo da prllsruo em que se encon-11haes, �lillllJstro da Jtlls.tlÇa, \Com üeslprevejnidia e estivera,m sôbre a c.idade dlUT8Jnrl)e duas hlÜil'as
t' capi,j-al i,f--alig'na I quem Jantou majnltendo em se- .

. I. ,

_l_a_VIa__Il_a 'L

__

u

__

....

__

•

I .

.

A.. lalllçaJl1dio dUlaJs uuI e trezentas toneladas de bombas exc.lus�va-
I gmda longa cOI1f'erenclla. HO'Je t' ,:],',. A

' .

M' d T'
.

d'"

C d t d
·

d !\. . M Ih
- melllJ e mCerIh.ulal1lias. proprl13 r 110 ie aqUilO a nllÜU que 10

orla as O as as vias e escape l�o�··;og�%eI�;,.roag'�raa��,:o�= nl(),ras derpoÍl� di,?, aroaque aJÍJIlda não fôm p,oss�vel C?llltTola.r mui-
I h t

.

o pp. tos dos lllcendlOs, que prlOvavelll18lnrte oon:t�Il/U'al'Iam lavriando
PARIS, 12 (U. P.) - Um despacho de última hora, proce-' C1' °t co; UlRllel�,obl' com o pres1- dU\raal,te 48 hora-s. É que Nagoya, a teroetl1a ddrudle do JalPão,

,

11
.

f f
A

l' d t I (en e tia E'P,l lca. '

'lh-
.

d h b't t
.

d .

deinte dia fre1l!t'e de bata la l'll orma que as orças ai [a as COi!' a- COlm um mI ao e me�o e 'a I, an es, al<n la teim a maJlOiI' parte

1.'Rim tôcl!às as vias de 'es.cape que restav:am aos a1emães no bol-!
IJmnossadoO·

dos S'8iUS ,edlifidos de cOllstru,Ção anltiga, em mad.elÍ:ra e rehoc'o,
são de WeS!el, Ina margem ocidental do Rel1o. Floi anunc.iado, I [I mio. f.a�(ltliJtamdo IR rápida ext€lnsão das chamas.

��tJ���:m�n�i��;),�,�t1rÜ!�D;�����0 d��i���rsl��s ��n�u��,{�I���fl�s d�� i João Alberto Kesselrl·ng chora suas ml·se'rl·as\Veslel, destJ:lmdrus pelos ,nlazlSlt�s.
I RI' 12 (A N) - E -10, .. m pre '"

ft t
·

d d h·l·
- !sença do titular .da pasta da

.
,R.OMA, 12 (U. P.) - FOI �p,re,e'1ldIido, n.a flI'\elnte dia Qumto

U orlza a a esmo Ill!açan 'Justiça ministro Agamenon -]Jxerclto, um documento alemao, em que o majI'echai Kessel-

, •• ,.� �! :a��n{C�:f!O�OOUD������:�� I ;��l�td��'n,�� II�����. t;����IR��;��so �o��:��� e'� :�S;��ê����
.P.AR�, 13 (U. ,P) - O geill.eIal .�e G:aul1� autonzou a d,�s Federal de Segurança Pública, IZ1Slta �IZ: N��s batalhas nao estamos der.8indendo a Ual�a

mJÜlblll�açao volul1ital'la dos estra��e:lJI Ü'S ]l1JCOIl'l�OTa<1os ao exer-
o ministro João Alberto Lins

I
mas S1111 a prop1'J.a Al!emanha. Nem um palmo de telfll'ooo deve

('iDO :fira:ncês que lult�,r.a'1l1 !la l:eglao �str,amgm:a, !lO nort: .da: de Barros, nomeado para estas selr c,ed'ido aios nossos ini,migos sem lUlta. Tanto os ofdüiais
Áf,rica. Essa d:eismoblll�açao dIZ reslpmto a m:tm,tos voI,untanos elevadas funções pelo presidE;TI- qUlaln�o os s'oIdado.s devem estar .perfe!Ítamenil:[8 co.mprenleltrados
sUI-a1ll8lI"ica,nlOs.

.

\
te da República, em substitui- cUsso".

Iniciado o jUlgamento -do colaboracionista ção ao sr. Coriolano de Goes.

1-'--·'-·-_---·-t-A-.-I--PARIS, 12 (U. P.)/_ I!nlicia-s'e, hoje, o julgameu'to do al- Entraram em n enSllca se a resls encla a ema
miramte Jea!n Pi,el1re FJsteva, com 63 anos de idad.e, e queera. PARiS, 12 (U. P.) - Int�nsifdca-,Sie cad.a ve,z mais a r,e-

res,iden�le giellleml fI'l3!llCês na �untsia quando o� a.liadios invadi- Anjlpo lo sisrtência alem�, em t'Ürno da ca?eça-d!e-:porute .de Remagen.
l'am a Africa do Norte. O almirante Esteva tera de defelllder-s-e MaJs, ap;esar dISSO, os norte-amerwrulllOs oons'egUilil'am avalnçar
cOIltm a acusação de a,lta traição e de e:IlItel1d�m8'ntÜls aom o inlÍ- Manilha. 12 (U. P.)·- As I ma,is algu�mas cente,nas ,de metrols dUll1aJlJte .a nloite, ocuprundo as

miJg10 bem como de ter apoi,adJo a formação da chamada "fa- tropas da primeira diví�ào da I elevações onde .o �nimigo tinha �nsDalradio seus postos de orbs,er

lallllg� a'ÍirÍo"'..l1a", que rec.l'utava."voluntários pa,r� 'a lu�a na !re�- cavalar�a 1l0rte�ameTicana en- V'ação. Aliás, se a resi�tência alUmentou, OeSSJ3,!I'Bm, eln�reta�to,
tP l'IU'sS!a ao �ado dos nlaZ}l!�tas. E o que está e,111 Jogo, e a plTopma traram em AntIpollO, haluarte o.s Gonira-ataques llamstas con�lra a cabe:ça-.de-pOlllt,e. Os ult:i

vida de ESlueva, pOlis es'pe,l�a-se que a acwsaçãJo peça a sentlença mertdionaJl da poderos'a. llinha mos dOlis amaques J1egistral1am-s,e na manhã de oUltem, e ambos
(le molfitJ� :pWl'a o 'lllnti�o represelruta,nte d'e Vii,chi 110 coln�,inlente defensiva nipôn�,ca de Shimb'll, fOT�,im e,fetUiado,s com efe,tJiVlos muito 'redu21id.olS', que mal p.opem
�fi'S!fl). � ao lOi;lte de Man,11l,1'a, fal.a i' e't:n contna,-<a.taq\lerS Q'(;) &,I1aJ:t:\Ide. Emyerl?�d:yrª"

',,'

I

ruas de

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 o ESTADO- 'erca·felra. 13 de Marco ele '945

08 Páüdos, Depauperados.
Esgotados. Anêmicos,

Magrus, Mães Que Criam,
Crranças Raquíticas rece
berão a tonificação geral

do Ul'gtHlil';lIlO com (J

Privando o Japão dos recursos que
obteve, pela força

Londres, (BNS) - Uma vez pneus para os aliados. Com o

que as comunicações marítimas petróleo encontrado em Java,
do Japão com seu império me- Bornéo e Sumatra, os aliados
i-ídíonal se tornaram defícien- economizariam muito espaço
tes devido as recentes vttórías nos navios de transporte que
dOIS Aliados nas F'ildplnaa, me- atualmente estão sendo ernpre
didas estão agora tornadas 'Para gados para trazer suprimentos
cortar a rota terrestre entre a de petróleo da América do Nor

Malaya e a Coíba, que constí- te e do Oriente Méd10. Os po
tuea única ligação que lhe res- ços e refinarias que se encon-Ita. Os grandes recursos das ,

Indías Orientais e do sudoeste tram no morte de Born éo,

se-,da Asia estão agora ameaça- r�am particularmente úteis de

dos. As operações bélicas do �}d? . es�arem proxrmos =
Japãc fira!'iam complotamen-] [' Illp�nas. E,mb�ra a atabrm.a
te desorganizadas pela falta sl!bSttItua ate certo, ponto � qui-

........__... .....,_ ',.__._�

Ide caD,hamo, petróleo. alimen-Imno
no ?ombate"a malar'l.a,. os

to, quinin o, estanho, ferro, co-: grande� 'stocks d� quuuno
bre, borracha e bauxirta que! produzido em J�va VIrI1am 3"1�-

I e,
le atualmente obtem de seu I

mentar os snpnmen,�os médí-
A direção não se responsabiliza império sententrional. Por 01U- coso A me�hor ql:alld�d� de
pelos conceitos emitidos nos tro lado tais recursos auxilia-I corda estará bem cedo a dISPO-

,__a_r_t_iS_O_S_a8_Sl_·n_a_d_o_s .; I riam ba�a:nlte as enormes má-I sição das marinhas, aliadas

I quinas de guerra dos Aliados I com a captura das Ffl ipinas
'---::, que estão operando na Asia e, que é um dos maiores centros

i no Pacífico. A borracha natu-Ide produção de canhamo do
'raI que cresce na Malaya, Su- munrdo. O açucar, a cópra e o

I mat:'a e Bornéo é de grande ne- ó.le_o de coc� �e Java e �a.s Fi
: cessidade para ser aplicada ltpinas servrrao para aliviar a

i em produtos sintéticos, príncí- contínua drenagem dos nossos

I palmente paTa a fabricação de' "stocks" de gorduras.

I O D;r�vTsp!i!? OI
I Redação e Oficinas à
I rua João Pinto n.? 13
I Tel. 1022 - ex, postal 139

SANGTJljJNC)I_
Contém oito elementos tônicos

Fósforo, Cálc;o, Vanadato e

Arseniato de
Sódio, etc .•\SSlNATURAS

Na Capital:
Crf
Cr$
Cr$
Cr,
Crf

Ans

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

Trimestre
Mês
Número avulso

No lnterlar:

Cr,
CrI
CrI

80,00
45,00
25,00

Ano

Semestre
Tr imestr-e

I Anúncios mediante contrito.

I ()� originats, mesmo não publí
I cados. não serão devolvidos.

----- -----_-_,--

Emprêsa «Auto-Víavão Itajaí Ltda.>'
Floriaoópolis .. ltajaí

Em ônibus novos e confortaveis.
Saídas de Florianópolis - diariamen te, exce to às

quintos-faira.
Horário das Partidas:

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

ACEITAM-SE ENCOMENDAS
Agentes em Florianópolis

Fiuza Lima &: Irmãos

Osvaldo Climaco e Leonor
de Souza (Iimaco

Marcolina Berlink da Luz
Missa de 70 dia

participarn aos seus parentes
e amig08, o nascimento de
sua primogenita ELEONÔRA.
ocorrido hoje, na Materni:

dade desta capital.
Fpolis., 12·3.945 II

--"'3-v-....:2!
Rua Conselheiro Mofra, 35
Telegramas: LUAMA - Caixa

Fone: 1565
Postal 129Crédito Mútuo Predial

Proprietários - J. Moreira & Cia.

NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE

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

Muitas bonificacõ es e médico glQ is

Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

Seus fí lhoa, neto. e btsne toa , agradecem pe
rihorodos, a todos que 03 confortaram no rude
golpe por que acabaram de passar, (lOS que en -

viaram flores, telegramas. coz-tns e cartões, pelo
falecimento de sua querida mãe, avó e blsavó
Marcolina Berlink da Luz [Baltco] viuva de Leo

nel Heleodoro da Luz, convidando a todos o s demais parente e ami
gOll a assistirem a missa de T' dia que mandam rezar em sufragio à
.ua alma, dia 15 do corrente, quinta, feira. às 1.30 horas, n(l igreja
matriz, da cidade de São José.

Aos que compareceram a êsse ato de fé cato lica, antecipam a.

gradeciment08. 2v-l

•

PRÊMIO MAIORIdimma. por.
tugu�., espa
nhol, francêl,
ingl�., etc,

Romance, Poesia, Religião, Aviação.
Matemática, Física, Química, Geo- �10gia, Mineralogia, Engenharia cio �
vil, militar e naval, Carpintaria, ""�:":-���������������������������Desenho, Saneamento, Metalurgia, -

Eletricidade;' Rádio, Máquinas; Mo- f -

tores, Hidráulica, Alvenaria, Agri- l
r.ultura, Veterinária. Contabilidade

1

Dicionário.. etc. etc.

CR $ 6.250,00

Instituto Brasil-Estados Unidos
Aulas de Inglês
EDITAL,REDUZA-A

,GORDURA
Por Um NovoMétodo

De ordem do sr- Jau Guedes da Fonseca, Diretor de Cur
sos, torno público que se acha aberta, até 15 de março pr óxi

mo, a matrícula para o CURSO DE PRINCIPIANTE, a car

;;0 do prof. Cascae s e pera o CURSO ADIANTADO, dir igrdo
pelo prof. Hill.

Os interessados, sócios ou não, devem procurar a Secreta
ria do Instituto na hora do expediente, isto é, das 9 às 12 e

das 15 às 18 horas.
Os alunos do ano passado precisam de renovar sua InS·

crição, sob pena de perdê- la.
Secretaria do Instittto B: asiJ Estados Unidos de Floria

nópolis, aos 16 de Fevereiro de 1945.
ALTINO FLORES, (Secretário Geral).

Ao atender as Estrêlas de Cinema de
Hollywood um médico descobriu um
método seguro e rápido de remover o

excesso de feia gordura. Comece a per
der peso na primeira semana e muitos
quilos ao mês, Basta tomar 2 pastHhas
3 vezes por dia. Este novo método, cha
mado Forrnode. traz nova vital!da
cie, saúde e energia como tambem uma

aparencía atraente, ao dissolver a gor
dura. V, não só se sentirá como pare
cerá 10 anos mais jovem. Não é

neceS-1
sario fazer regime alimentar, nem usar

drogas drasticas ou praticar exercícíos
em excesso. Atúa ajudando a nature-
za, Fornlode. reduz a gordura de
um modo garantido como v, deseja.
Peça Fornlode. hoje mesmo, em

qualquer farmácia, A nossa garantia é
a sua maior proteção. IDislr. S. I. P. Caixa Postal 3786 - Rio

Esta a verda.de 1
Sapatos de todos os modelos e dos tipos mais

modernos, inclusive Sandalias para praia ao alcance
das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros

RIVAIS!PREÇOS SEM
Não comprem seus calçados sem visitar a

«(Tamancaria Berrelros»
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41 ICASA MISCELANEA distri

buidora dos Rádios R. C. A.
Victor, Vávul.as e Discos - Rua
C Mafra, 9 ----

Sedas, Casemiras e Lãs

CAGA G••". a(OGJ\
()RI�A NJ�)() SCJi\ f�PI�I_JL]

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

I

.= 4ZU&tRF
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Fazem anoa bojei

JACOB BOABAlO ALTiHO fLORES
e

SORAIA DAUX BOASAID
participam a seus pa
ren tes e pessôas de suas

relações o con tra to de
casamento de sua filha
SONIA com o sr. Enio

Calado Flores

o recrutamento
dos funcionários
na França
París, (SIF) _ Um decreto

foi apresentado ao Conselho
de Míníseros pelo Ministro do
Estado, sr. Jeannenay, relati
vamente ao modo de recruta
mento e às promoções dos fun
cionários. A medida foi torna
da necessária pela reorganiza
ção dos diversos departamen
tos ministeriais.
Outras decisões intervirão

dentro fJll breve para regula
mental' 'I sorte dos funcioná
rios das administrações fran
cesas de Londres e de Argel e

também para fazer o regime
provisório dos concursos admí
nístrativos.
Tais decisões garantirão 03

díreítos dos deportados, dos

prisioneiros e mobilizados.

As anedotatll e piadas apareD·
tement. ., IngêDnas tIIão grande'
armatll de de8agregaçio mane·

Jlldall ,ela "qulnt.·eol..n."

Diplomas registrados no D.H.E,

O diretor geral do Departamento
Nacional de Educação autorizou o Iregido dos seguintes diplomas:
"agronomollH �rmelino ScarpeUi
Servulo de Castro e João A. Camar
go; "engenheiros civiilu Rosalia Gui
marães de Azevedo e Gel·oldo Teixei
ra de Sousa; "médicos· Benedito
Negrinl. Jorge de Almeidu Cunha
Medeiros. Silvio Martins Ferreira e

Helio Boto Maior de Faria; "cirul'
gião-dentista" bis A. Camargo de
Brito; "enfermeiras obstétricas·
Santo Indo e Orlandina Rabelo dos
Santos; ·enfermeiros" Lourdes da
Costa Lage e Analia Jahour Sala·
mão; "bacharéis" Geraldo Mor�a.
Ollmar Conalho e Silva. E�or
Ferreira Duca. Adiron Gonçalves
Boaventura. José Geraldo Cuper.
tino, Guilherme Magalhães, Aires
Balbino de Carvalho. Francisco Luiz
de Bellaa Leite. Decio Guersoni,
Domingos Angelo Augusto Assun·
ção. Nelson Ribeiro de Oliveira e

Silva. Renato Mario de Avelar
Azevedo e Manuel Lamas Andrade.
o licenciado em matemática Pos·
coaI Vilaboim Filho.

e

ZllDA CALADO FLORES
participam a seus pa
rentes e pessôas de suas

relações o contrato de
casarnento de seu Filho
ElvIO com a srita. Sonia

Daux Boabaid.

3

R. H. BOSCO LTDA.
COMISSÁRIOS DE AVARIAS

ITAIAi - S· CATARINA
SEGUROS DE:

Representaçõe.
Consignações •• Conta Próprio

Rua Pedro Ferreira, 5
2' Pavimento

CAIXA POSTAL, 117

Endereço Telegráfico

Tron.port.. Maritimo.; Farra •

viário., aadoviárioll, Aérao.,
Casco., Fôgo, Acidente. do
Trabalho. Acidentes Pes.oai.,
Re.ponlabilidode Civil e Vida,

VIDA �-;OCIAL 11:�:;:;r,�:�k:i::i:;
......�....

Dulce, dando-lhe êstes o nome d.
Mafalda. Cedo manifestou se no

I
lha da axma víuvo Froncel ino.

menina uma profundo raligiosidoDelambert ; Ide que se exprim ia pe o amor oe
o src . Eugênio Bru ......mcrm , víu- a senhorita Guiomar Pires;.... sacrifício. A ocasião para tal nãova do anudoeo conterraneo João o u. Aír Silva, comerciário; d D Ase fez esperar. Ten o . foniaBrugQ'monn; o sr. José Peasôo , arquivista da

II' subido ao trono depoil da mar
a menina Zélia, filhinho do sr. Secretaria da Fazenda; .

te de D. Sancho, julgou proveitosoJacinto- Avila da Lu'2:; 1 a exma. víuvc d, Vo.ldc Ortigu
para seu país o callarnento de ������������������������������a lira. Maria Lacina da Rosa. I Fetirigo; Mafalda com Henrique de Callte-profassora e.tadual; \

I' o menino Murilo. filhinho do
la. Este tinha apenas 10 anos de

o sr. Professor Heitor Souza; sr. Tupi Oscar da Silveira, do co
idade MaF, as cerimônias do co'

o llrita. Jandira Delambert. fi· mereio de Curitiba.
samento reiígioso se fizeram, com

grande pesor pura Mafalda que IIÓ
pensara e perrsnvo em dedicar·se
o Deus na vida claustral. Eis que;
antes que Henrique chegasse à
idude núbil, desccbetu-se que eram

parentes. O ccsornen to foi anula·
do oficialmente, voltando Mafalda
para Por-tuqo l . Retirou-lIe para o

convento de Arouca. onde intra
duziu a regra de S. Bernardo. Sua
vida no convento não a impedia
-:1a. generosamente, socorrer tôda
a espécie de misérias. Grande era

sua devogão a Nossa Senhora da
Silva. cujo imagem venerava e an-

I --I riquecia:. no Pôrto. Voltando de u- Londres, (B. N. S.)EHIO e SOI'lIA mo deltas peregrinações, caiu do- algas marinhas, tão comunsente, perto da Rio Tinto. Mandou ,

I noivos I hamar o abadessa de Arouca dei. nas águas que banham as cos-
:.-.--------...--

.

I �edindo-se allsim de sua superto- tas da Grã-Bretanha, estão
5 ,ra Conseguiu-se levar a santo re- sendo objeto de curados estu-Fpolis., 10-3 4 Fpolis., 103·45 !ligiOSQ poro. Aro.uca ond.e veiu a idos levados a efeito peta Asso-

_______ ._
_.

falecer no dia 1 de mala d��: ICiação Escocesa de Pesquisas
i
... ....

I'
de Algas. Além de iodo e da

I Ipotassa, as algas marinhas de
que se trata. possuem infinitas

I

MATE gelado possibilidades tanto comerciais

• como médicas. Colas, rezínas,
,

chã produtos têxteis, _

matérias
. plásticas, papel, gelatína etc.
• chlmerrêO constituem apenas algumas

U das substâncias capazes de ser Aq&ncial e Reprellentaçõe. em GurJ.!
obtidas. Uma outra aplicação Matriz: Florian6poUI

Rua João Pinto, n. Sconsiste em tabiques para pa- Caixa Postal, 37
redes. Levadas 'ao forno com Filial: Cresciúma
ácidos e outras substâncias, as Rua Floriano Peixoto, ./n (Edit .

.

I
algas se transformam numa Pr6prio). - Telegrama.: ·PRIMUS"

espécie de cimento, que refor- Agent•• nO.d:rt.�::d�1 municipi(lll

'.lIc-·A--R--;.;-E"S
.:lII------Ii1II--E....

a"mUL'I!ID·
..·

--I-A-O l§g1f?;���i���1€�� -iiiiSiiiiiiiiiiíiiaiiiiiiiin-D----·-U�-,-8·-·n··o·--·I·-··-·bem como a aplicação de ver-

nizes ou ,untas. Um papel
C O N T E' MI transparente de algum modo

·-----------------------,semelhante à celulose pode ser OITO BLEMBNTOS TONICOS:

C J r ODEON igualmente obtido por meio da

I -

(
'- :. ,.» extração da "algina" (subs- ARSENIATO, VANADA·�

tâncía gelatinosa peculiar às TO, FOSFOROS, CALCIO
r. 's 7 1/2 horas: algas marinhas) e de um tra- ETQ

Hugo dei Carr il, Libei tad Lamarque, cantando respectivamente tamerrto conveniente com so-
• Barr io meo> e <Madrese lva- em: da caustica e tanino. Subme- TONICO DO CEREBRO

OLHE E ESCUTE tida aos efeitos de um agente TONICO DOS MUSCULOS
vulcanízador, a "algina" pro- O, Pílldo.. D'Plup.rldo"
duz um ma:terial semelhante E,golldot, Anêmico" Mã..
à borracha que pode ser em- que cri.m M.grol, Crilnçl'
pregado nos Tolos de máqui- r.quilicI', r.c.b.rão • tonl.
nas de escrever. O ácido algí- ficlção ger.1 do orSlnilmo
nico 'e os seus sáis já estão sen- co.. o
do usados em colóides proteto-

S Ires, cosméticos, produtos far- a n U U 8 nu.I macêutic'Os, etc. Uma outra
I espécie de algin1ato serve tam-

I bém para a manufatura de Llc. D.N.S.P. n' 199, 4a 1921

I formaJs destinadas a modelar
o olho humano paI"a a fabrica
ção de lentes. Este- fato sugere
a possrbilidade de um emprego
similar em odontologia. De

imodo mais ou menos idêntico,
. películas de alginato de cálcio
estão sendo usados na cirurgia
do cérebro e dos olhos. A nova

Associação de Pesquizas, com
as suas divisões de análises e

I de ecologi'a, suas secções de en-

geJlharia e de qufmica, etc.,
I acha-se agora em situação de
I
abrir novas pel'spectivas à in

: dústria de que 'se tra-ta.

Bebida saudável

«BOSCO»

F'ARMACIA ESPERANÇA
'8 F.rm�.tleo NILO LA t18
Ko", e _. .... IIN!WI"

_ ..-... e ..sr - a_pau.. - r...-..-
ArUpe .. MrraCIU.

......._ • na... olMlaoT". .. Ne8I........ .......

Aplicações
industriais das
algas marinhas

.1110.":

No bar e no lar
KNO'f

uno deve faltlll'

HOJE 3a feira

Pedro Lopes Lagar,

Paixão de
no maior filme do ano!

aventureiro

o Sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
'i \ \V E'rZE1" INDusrrl�1 Al.A-JOINVILLE (MGrclI reglst.

CONSEUVi\ E UESIN}"ECTA A SUA ROUPA

NO PROGRAMA
NOTICIAS DA SEMANA 45xô Nac: DFB

FOX AIRPLAN NEWS (jornal)
Preços Cr$ 4,00, 3,00,. 1,00. • Imp. 14 aoos»,

• o •

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

ULTIMAS EXIBIÇÕES
- Programa -

1) -- ATUALIDADES GAUCHAS N. 5 Nac. Coop.
2) -� PERITOS DA BOCHA Short Esportivo

3) - OCUPAÇÕES INUSITADAS Sho(t Colorido
4) - LIÇÃO DO VOLANTE Desenho

5) - FOX AIRPLAN NEWES 27x14 Atualidades
6) - Hugo dei C.Hril e Lib�rtad Lsmarque, em:

OLHE E ESCUTE
;) - o mais importante d lcumentario sobre a guerra,

o
sua ca usa, etc.

mundo em chamas
(8 longas partes)

Preço único. Cr$ 2.co Imp. até 14 anos

10 ESTADO Esportivo
Sem adriça ...

- Então o Viriato arrancou o

primeiro lugar? - Pergunta o Or»
lando.
- Coitado! Não sa be qua o

clolsificação foi de trás paro freno
te - esclarece o Adernar!

*

o professcr Martinll. depoil de
uma manhã de peacarlc .em relul
todo algum, explicava ao. I!opaze.,
seus companheiros de inlluce8l0.
que, depois dali 8 da manhã, nada
s. consegue com o. peixell.
- Mo. o corvina que o Orlando

matou o pau, rneamo depois dali
8? - interroga' o Linhares.

- Eltova tonta por haver per·
dido o «ponto»! - - explicou um

dali ropazell.

�tACHADO & CIA.

Perdas do exército
polonês na invasão
Londres, (SIP) _ Fo,i ofi

cialmente elntrf'gue a divulga
ção, que as perdas das Fôrças
Armadas Pol'Jl'les,as de telrra
sem tomar em cOllllta a a,vilação
e a maril1jha orçam no período
desde iní,cio ele invasão, no Oci
dente, a,té ]5 de ovtubro - em

10.624: holuens. Desse :número,
foram fe,l'idos: 601 oficiais e

7.908 soldados. Mortos 242 of.
e 2.1f13 pr�ças. DI:saparecidcs,
24 of. e 517 soldados. As per
das abrangem as frentes: fran
cesa, holandesa, e it'aliana.

s�eÃ��:RCêAt
EspECIAllDADE
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Indicador Médico I
I

Na parte oriental:
Ruteni&
Moscou, (SIT) - Hoje, toda

Assistl"ule do Pl'of. Sanson, do Rio de JaBeil'O R t tá Iib t d 1
E S P E C I A L 1ST A a u enia es a } er a a pe ° I

Doenças e operações cos OLI-IOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA Exército Vermelho com a co- t

CI'rurgia moderna da GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORINO (Iábío e céu operação de algumas unidades
da bôea fendIdos de nascença)

Itchecoslovacás. De Londres
Esôfagoscopia, traquêoscopía, broncoscopia para retirada de corpos estranhos. etr

CONSULTAS: das 10 às 12 e das 15 às 18 hor-as chegou à Rutenia uma delega-
________

R_u_a_'1_it_or_l\_Ie_Íl'_e_le_s_._2_4_-__F_oll_e_:_1_.4_4_7 I ção tchecoslovaca, chefiada;
'pelo ministro Fr. Nêmec, aflm
"

de administrar o país. Confor-
Servlço8 d. Clínica Inf1.lntil da Assistência Municipal a B08,1 ... 1

I

me noticias de Jarsina e Chust,
de Caridade

lorganizam-se em todas as 10-

CONH(JI,���Jf1u!,,!�!�AM��,,(���A���IOEs.�'!nL!�. ro.. 1.644
calidades �om�t�s nacionais e I

Conaultas dos 2 àll 6 horas a populaçao CIVIl formou uma

RESIDf:NCIA: Rua Marecbal Guilherme, 5. Fóne 783 milicia. A delegação está go-
vernando de conformidade ;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;:;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;:=;;;:;;;;::;==�

_

com a constiltuição tchecoslo- I
- =-

li Dr. LAURO BAURA vaca. Todas as escolas da Ru- Ili tenia, fundadas durante o pe-
Espt"ClaltatA em DoeoÇQ 4e 8eobo- ríado da RepúbHca foram rea-

bertas. Ó govêrno mandou vi-
Curso de especlallzaç!to d� Glneco- veres e equipamentos e o cOlni-

logla (doenças de Senhoras) com o �é nacional procl1amou a mo-
Professor Moraes oe Barros. da Fa-

r.'.lldaue de Medicina de Silo Paulo. bilizacão de todos os homens

'l'ratamento espee!allzado, médico e entre' 20 a 45 anos. A milícia
clrúrglco, das afecçOes do aparêlho civil tomou conta de muito\.s
genital feminino <Utero. oyarloa. "quislings", e colaboradores
trompas. etc.). d' rt h A
Cura radical du Inflamaçôea d.oe

OS naZIS as e ungaros. s

ferrovias e comunicações fo-
ram reabeI1tas. Pouco a pouco
o paí's eSltá regr1essando à vida
normal.

Tratamento moderno da bJenorra-

DR. BI'ASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de S1fI11s do Centro rte Saúde

DOENÇAS DA PELE - SlFILIS - AFECçõES URO-GENlTAIS O E
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. SAVAS LACERD.A
Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 as 18 horas. Fone 1259
RESIDf:NCIA - Conselheiro Mafra, 77.

.

DR. GEBHARD UROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
lBIRAMA (HAMONfA) - Santa Catarina

DR. SETTE GUSMÃO
CHE1·'E DOS SERVIÇOS DE TIsrO!()GTA DO CENTRO. DE SAúDE E IJO

HOSPITAL ";{ERIW RAMOS".
Curso de aperfeiçoamento no Hospital São Luiz Gonzaga, de São Paulo - E'lC·esta·

giário do Instituto "Clemente Ferreira". de São Paulo - �'x·médico interno do
Sanatório de Santos. em Campos do Jordão.

CJ,LVlüA GERAI, - DIAGNúSTICO l'rmCOCE l!; TRATAMENTO ESPIilCIAJ,IZADO
DAS DOENÇAS DO APL\R1l:I,HO RESPIRATóRIO.

OPERACÃO N:: JACOBOEUS
CONSULTAS: Diàriamente, das 3 às 6 horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles, 18.

RESIDl!:r\CIA: Rua Esteves Júnior. 135 - 'I'el, 742.

MADEiRA NEVESDR.
Médico elpecialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso * Aoerfelcoamento e Longa Prãtlc.a no Rio de Jan.efro
.JCJ1UIUL'l'AI!I - ,."Ia maahA: dlartanumte 4u IO.30à.12 h., Q tOldo ozcOP'C' 001
"'''8<1001, du 111.36 ia 18 boru - (,'()NSll1.TÓRJO: R_ .I0a0 PI.to .. '1'. DObra.o -

,,"'... : 1.4111 - a.-1d�..cI.: S......eatd_t. Voatlabo. ,a.

DR. ROLDÃO CONSONI
GU{U!HW\ W';IL'\I - A[,TA CIRURGIA· MOLl1:STIAS DE SENHORAS � PARTOS

Formado nela fi'aculdade de Medícína da Un.iversidade de São Paulo, onde foI
Asslstem.e por vários anos do Serviço. Cirúrgico do Prof, Alípio Correia Neto.
Cirurgia no esión.ago e vias biliares, intestinos <1elgado e grosso, tírõíde, rins

l)róst.aUl·, he-xiol{a. útero, ovár-ios e trompas. Vartcoceíe, nídeocele, varizes e hérnia
CO�,SULTAS:

(1as 2 à8 Ó r.oras. à Rua Feilpe Schrnid t, 21 (altos da Casa Paraíso), Tel. 1./;98
R�JSfD:G:NCIA; Rua Esteves Jüníor, 179; Tel. M:76-4

DR. MARIO WENDHAUSEN
(Diplomado pela Faculdad<! Nae d" MealclruJ da Uni'reraldad. do B:ralr!l)

t·... -mter-no elo s..r... \ço el. Clfinl('.a Mé<:llc8 do Profes90r On'aIdo Oll'r� m6d1co (1<

Depar-tamenrc de Sa'llde
.

IJLl.NIeA "RUIVA - l.401l!8t1,.. tnterllla. de adultoll e crt8DÇIIL CONSULTóRIO

• It..lCSIDItNt:JA: Rua l"eU-pe 8chmldl n. 3S - TeL 81Z. CONSULTAS -- Du 1... 18

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 MÉDICA· DOENÇAS NERVOSAS

- Consultório: Edifício Amélia Neto
- Rua Felipe Schrnidt. Consultas: Das 15 ás 18 horas
Residência: Rua Álvaro de Carvalho n? 18 - Florianópolis.

·DR. ARAUJO

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
o.,.

DR. REMIGIO
CLINICA "DICA

rall - Vias Urlloru-Ias.
IlQIUl:1U Interna. de Senbol'U e ()Tl

Ilnçu em GeraI. CONSULTORiO: Rm

Te.llJ)4t Sctun!<1t - Edlf1clo .i.méUa N "'tu

f'ou.. 11192. 9 LI 13 • H LI 17 hO'l'U. RI;

ria a&,uda e crOnica, em ambos o.

sexos, por processol modern,oa IIOb

contrOle endoscóplco - Uretl'ofMlOpl.
- � de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA�VERMELHO

CONSULTAS: - Ou 10.30 U 1:1

noras e du 2 li II.
ConsultórIO - Rua TlradentAII a

Fone: 1.663.
Realdêneta Rua l'1ra4q� ,.

íoJoJlrI4O).

arn:IINCIA: , Largo Benjamin
Conatante, 3

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGAO

Ctrwrtrta • Ortope4ta. CHalea • 0Iru1It8
4" _eL. PU'toe .••_..... MaIaor...

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá·
MIlIlJA'jJlt. du li " 17 bana. R.Il8IDaN.

!IIleXOB (OyârIOB. trompas), sem ope·

raçAo). Tratamento de todw OI d18·

tm-bi08 da meJl.Atraaçlo e da etlterlU·

dade.

Dr. Newton d'Avila
Operações -- Vias Urinarias -- Doen

ÇClI dali intestinos, réto e anuI

-� Hemorroidall. Tratamento do
colite amebiana.

Fisioterapia -� Infra-vermelho,
COIUlult: Vital' Meirele., 28.

Atende diariamente à. 11.30 h•. a.

à tarde, da. 16 h•• em diGnt.
R..id: Vidal Ramo., 68, �

t Fou; 1067.

(NSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

Laboratório Clínico

rorma4o pela UnJTersldad. d. Genebra

Com prAtica nOI hospltalJl europeus
CUn.1ca m6c11ca em cera.!. pediatr1&, doen·
-.. do IIlfiema nenolO, aparelho «en1to

ur1illllrlo do homem 8 da mulher
l....te, T�c"oo: DR. PAULO TAV4B.IIII

•

Ow'1IO d. Radtologla CllnIca com o dr.

4anOf'! d. Abreu Campanario (Il10 !'tu·

o� . Especializado em Hlctene a SaM.

41bUca. pela Un!yerald.ado do Rio d. Ja·
!letra. - Gabln.et� dt Ralo X - JIllectro

!81'tillOIf)'afls clln1ca - Ketaboltlma ba·

l8l - Sondagem Duodenal - Geblne'tt

t. tIlI10terapla - Laboratório d. m1Cro.

copia e a.nI.liBe clln1ca. - Rua J'emand.o

llacbado. 8. J'one l.UNI. - J'IOI1a.nópnU.·
---------------�--

DR. AUMUO ROTOLO
Médico - Cinrrião - Parteiro

lIdOS X
Modern. e possante tnstalação

de 200 MA.
Díagnóstíco precoce da tuberculose
oulmonar. úlceras gástricas e duo
denais, câncer do estômago, a.fe
;:ões das viaa biliares, rins, etc.

\plica o Pneumo-torax artificial
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

nos e eficazes desta moléstia.
Completo gabinete de Eletricidade

. nédica: Oudas curtas e ultra-cur-)
as. Raios Infra-Vermelhos e Raio.
Ultra Violeta. Infrason-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, •

esquina Felipe Schmidt
I•• I b 12 hrs., e da.. 14 ii 17 Iln

Telalon. 1.'"
...,._-••_-.-.••- .- -.- -, -:.r"

DESPERTE • BILIS
DO SEU FIGID8
f Salim .. c:a.. lIs]IasII .......
Seu fígado deve produzirdia�

um litro dc bilis. Se a bilis não com: li
yremente, 0$ alimentos não sãodigeri_
e apodrecem. Os gases iacham•cst&J..

go. Sobrevém a prisão de yeRtrc. Ved
sente-se abatido e como queccYCDCJlade.
Tudo é amargo e a 'rida é UIIl JI1a1'tÍri..
Uma simples cyacuação Rio tocad a

causa. Neste caso, as Pílulas earter ...
extraordinariamente eficazes.FazemCOf

rer esse litro de bilis e "cd sente-se dit

posto para tudo. São suares e, contudo,
especialmente indicadas para fazer a bilia
correr livremente. Peça as Pílulas Carter,
Não aceite outro produto. Preço: Cr. $ 3,oa.

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 medi.
camentos, mais confôrto no

leito de sofrimento, etc. etc •••
(Campaha de Humanidade

!I! H�III�� �t ÇArl�a4e}.

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

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

Farm. L. da Costa Avila

Exame de sangue, Exame para verificação de cancer,
Exame de urina, Exame para verificação da gravi·
dez, Exame de escarro, Exame para verificação de

doenças da pele, boca e cabelos, Exame de fézes,
Exame de secreções.

J1utovaccinas e transfusão de sangue

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

.. �� ..

z. S. Baltislotli
Refrigeracão em geral

Sorveteiras - Ref'i igerado-es - Ba 'cões-v-Fr igoríficos
(pera pronta entrega). Máquinas de escrever e cal

cuJar-Rádios-Moveis finos·-Tapeçaria.

VENEZIANAS AMERICANAS
«o.

1

PERFEITO CONTROLE DE LUZ E AR

R. Felipe: Schmidt, 34

FioriaDupolis
�

Caixa Postal.

Sta. Catarina

173

____.. _..__.....I ....._...C---..._-.,.____.,...-_'#� �-

fARMACIA ESPERANÇA
A SUA fARMACIA

a.a Couelhelro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.'42
E.trer. ti dolDldliiJ

Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA

Dr. J. ]. DE SOUSA CABRAL

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

I
-

Prfl!Jtlgt. O GoYêrno e ae

I Cemisss, Gravatas, Pijam�8
elaSlJflll'armadab, - ou "lPr�1 Meiasdas melhores, pelos m.�-

.....

Im "qalnt•• eoJ•• tata". 0.. 1 Dores preços s6 na CASA·MIS.·"
D. 11.). CILANEA - Rue C, Mafra, 9.

A. LEBRE PJNTO & elA. LTDA.
Rua Martins Fontes. 395 - São Paulo

Firma organizada na Capital de São Paulo, com quadro
de vendedores e popagaodistas, com grandes conhecimen
tos. aceita representação ou distribuição por conta propria,
de Especialidades Farmaceuticas, Drogas e Acessarias para

Farmacias, Hospitaes,' etc, bem como quaisquer artigos
do ramo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



5o ESTADO-Terca.telra. 13 d. Marco ele '945

I Um novo medidor
de precisão
J Londres, (B. N. S.) - Um
Importante auxílio' à produção
em massa de Jnstrumentos de
precisão na Indústr-ia brítâní
ca acaba de ser notícíado pelo
jornal técnico "Engineeritng".
Trata-se de um medidor para
inspeção, do tipo calfbrador,
que não somente verifica as

partes a serem produzidas, co
mo também regista autom-ctí
camente a divergência exata
quanto 3.0 normal das peças
sob experdênoias, O tipo co

mum ele medidor indica sim
plesmonta se as. peças acham
se ou não bastam.te aproxima-

I das das dimensões requeridas.
O movo medido'!', porém, deno-

I,minado
"Indi-Gauge" e produ

zido pela firma 40 mesmo no-
I me, fornece também a Ieítura

I das alterações a s-erem drnedia-

I tamemte feitas no momento de

: surgi� qualquer divergência em

II relação
ao normal. O método

,({,e operação é muito simples.
r--------------, Depois que o medidor é posto

I
a tuncíonar, um embolo com
mola move-se verticalmente
fazendo uma multiplicação de
50 por 1. Isto faz gtrar um eIÍ
xo, no qual repousa o dedo ím
dicador, sendo que este últdmo
mova a escala. Esta é gradua-
da com tamanha precisão que
torna faceis as l,�irtl\lras de até
(1.0002 de polegadas. Experiên
cias equivalentes a um milhão
de op,erações com o medidor
«rn fóco mostraram que os des
gastes resnltantas, não excede
ram jamais a uma tolerância
perceptível.

Empresa «(Líder)) Construtora Ltda.
Em (ombinação com o Banco Cruzeiro do Sul

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

Resultado Oficial do Sorteio do dia 28 de Fevereiro de 1945

Série C
Cr$ 100.000,00
c-s 25.000,00
Cr$ 25.000,(",0
c-s 25.000,00
Cr$ 25.000,00
Cr$ 60.000,00
Cr$ 50.000,00
Cr$ 100.000.00
Cr$ 500.000.00
Cr$ 500.000,00

Móveis
Comprar, vender ou alugar

só na

A SERVIDORA
rQ maior organizo.ção no

gênero nuta cepitel]
Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

- Titulo n
' 051454 - Uma construção de

" "013024 - Idem, idem
" "262569 - Idem, idem
" "453813 - Idem, idem
" "942413 - Idem, idem

- Os titulas com o final 1454 (milhares) a Cr$
" " """ 454 (centenas) a Cr$
" " """ 54 (dezenas) a Cr$
Aos titulas cujo algarismo tinal fôr O Cr$
Aos titulas cujo algarismo final 1 ôr 4 Cr$

Prêmio1 0,
z-.
3°.
4°.
5°.
100

1000
10000

10(;000
100000

"

"

"

"

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

600,00
50,00
10,00
5.00
5,00

prêmios

"

"

CUnica Geral de Adulto.
Doença. da. criançQII

Laboratório de Análi.e.
clínica••

Con.ultório: rua Felipe Seh
midt, ai [alto. da Casa Po
rai.o J, da. 10 30 á. 12 e dCUI

15 à. 18 h•.
Relidancia: rua Vilc. de Ouro

Preto. 64.
Fone: 769 [manual]

"

Cr$ 1.410.000,0&Total dos prêmios nesta série

Série A Série B
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. $ 1.000,00 Cr. $ 5.000.oti
c-. $ 1000.00 Cr. $ 5.000,00
c-. $ 5.000,00 Cr.$ 7.000,00
Cr . .$10.000,00 Cr. $ 20.000,00
Cr. $12.000,00 Cr. $ 24.000,00
Cr. $12.000,00 Cr. $ 24.000.00
c-. $10.000,00 Cr. $ 20.000,00
Cr. $ 50.000,00 c-, $100.000,00

Cr. $140.000,00 Cr. 270.000,00

43236 - Uma construção de
53236 - Um terreno de
63236 - Um terreno de
73236 - Um terreno de
83236 - Um terreno de
o final n. U 3236 (Milhares)
" "" 236 (Centenas)
" " " 43236 (Invertido
" " " 3236 (Invertido
.. "" 36 (Dezena)
" "" 6 (Final)

Prêmio - Titulo n."1.0
2.°
3.0
4.°
5.°
10

100
120
240
1000
10000

" ""

H ""

" ",.

JJ ""

Prêmies - Os títulos com
,I "

.� Dr. Guerreiro da
Fonseca
MÉDICO

Clínica de Adultos e

Crianças.
Doenças da pêle, Moles

tias da coração.
Consultas diáries em Palhoça
Horário -- da. 10 à. 4,30.
Re.idência: Florianópolis

Alameda Adolfo Konder, 8

" ..

" " ""

" ""

"" ""

" "

Total dos prêmios distribuídos em cada série

a) ROGERIO AGUIRRE (a) ANTÔNIO MUNHOZ Dr. F. da Gama Cerqueira
Gerente geral Dir--superintendente Inspetor Federal de Sorteios

O próximo sorteio será realizado a 31 de Marco de 1945
ATENÇÃO: - Solicitamos aos nossos dignissimos associados E:I tineza de porém os seus títu

los em dia, evitando-se, assim, de algum incômodo futuro.

Escritório da Líder e Gabinete Dentário: Rua Vítor Meireles, 18 (sobrado).
..........................� .. VENDEM-SECinema falado

no lar
Londres, (B. N. S.) - Tudo

indica que os industrdais cíne
mrutográficos da Grã-Bretanha
não terão mãos a medir afim
de atender aos pedidos de após
guerra relativamente às exibi
ções domésticas de cinema fa
lado e sonoro.

Atenção 1
Compra e venda se,u imo-

f
vel, mas faça-o com van

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

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE
"SÃO SEBASTIÃO"

CASAS: na rua Uruguái, diversa.,
pequenas, com rende men.el de
420.00, por 37.0ue,OO cruzeiro•.
No E.treito, por Cr$ 25.000.00 •

Em Coqueiro., por Cr$ 12.000,00.
No. Avenide Rio Branco, por Cr$

48.000,00.
Uma no. rua Cempo. Novo., num

terreno de 1.524m2; por 40.000,00
cruzeiros.
Tretar com A. L. Alve•. na rua

Deodoro 35.

.
Sob a direção cnníca do

DR.DJALMAMOELLMANN

Construção moderna e confortável, situada em aprazível chácar-a com

esplêndida vista para o mar.

Excelente local para cura de repouso. Agua fria e quente

i\PAREI,HiUIE�TO COMl'LE'l'O E i\IODERNtSSIl\10 PARA TRATAMENTO

l\lÉDtCO, CIRúRGICO E Gt:N.E()OLÓGICO.

RAIOS X - Ultravioleta _;_ Infravermelho - Ondas curtas
- Eletricidade médica - Exames endoscópicos.

POINT-A-JOUR I Há uns três anos, aliás, que
várias firmas � ssocíadas com

a indústria do filme veem sen-

VENDI-SE uma Serraria
do assediadas em tal sentido n hidráulica, de-

��or pos5n,�do.:es das pequenas vidamente registrada no I. N.

cam:��s ,�ao populares I;a= I
do Pinho e um "trcly" com

ra regis ar impressoes domés
I· cavalo e correame novo.

tícas, de férias ou passeios pi- Info;mações nesta redação
torescos. Com eteíto, ja exís-! uo na rua Deodoro 93 - EstreitoI
tem numeJ'osas listas de enco- _

mandas para o após guerra.
Os esforços atuais estão sendo
orientados para o tornecímen
to ,:},e máquinas implicando no

custo total de 35 Iíbras. Com
esta módica quantia os amado-
res poderão ter excelentes exí- Vendo-se °daPrruedaiOFenro'a3n:bições domésticas de cinema �

talado. As imagens projetadas
terão provavelmente quatro
pés quadrados, e do ponto de
vista de tuncíonameato e visi
bilidade, haverá muãto W)lUCO a

desejar. Ao mesmo tempo, se

rá facil adquirir no mercado
filmes já contecctonados para
exíbíções domésticas, com mag
uííioas gravações sonoras. Is
to, porém, no que diz respeito
ao futuro próximo, pois no mo

mento os "talkie,s" de que s-e
<1e SA e Anúrto MalJllQrr&.

I
trata ainda não foram coloca-

I
AgênciU • sub-ageDClftto em to<1o o territ6r1o naCional. - lucural DO I dos no mercado geral e os mo

UruguAi. Reauladorea dAI 1\n.r1M na. pr1nc1p&1J cldadft da ÀIJl..wa, lluropoI I

•.Ur1ca. I, delos já fabricados estão sendo
AGENTlD EM FLORIANóPOLIS �: enviados ,apenas ao.s membros

C AMP o 8 L O B O A C IA. - Rua FeI1pe Scbmfdt, lIl. .. :1 dos serviços combart:enltes no
I Caixa Postal a. l' - Telefone 1.081 - EntL Telegr. "ALIANÇA- ,I exteifiior.

I SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME· :�
NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL ':

........ iI'I""" ..........�..-.:-..-v-w.-....-_.........-.- - ..... ............,..:w.w.-......-.-..�

Aceitam-se encomendas Laboratõrfos para 08 exames de elucidação de dial:llóstlcos.

BAZAR DE MODAS Apartamentos de luxo com banheiro Cr$ 50,00 diário
Apartamentos de la classe Cr$ 30,0'0 "

Quartos de 2a classe C,r$ 20,00 "

Quart0s com duas camas Cr$ 15,00 p/pessoa

SECÇÃO DE �IATERNIDADE
Partos com permanência de 10 dias em Apartamento de
la classe, inclusive sala de operações, com parteira da

Casa de Saúde Cr$ 400,0.0.

(onfe�ões -- Alta costura

Novidades

VENDE-SE �;:it�r�:i����
reiros , com casa, pasto, bôa

água e pequena chácara. �ra·
tar a Avenida Mauro Ramos, 50.

Rua Felipe Schmidt, 34

o DOENTE PÓDE TER l\[lílDICO PARTICUl,AR

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

ALVARO RAMOS
t CIRURGIÃO-DliNTISTA

RLlI Vitor Meireles, 18

� m•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

do Machado, nesta capital.
(er á desocupado).

Tratar à rua João Pinto n 51COMPANHIA "ALIANÇA DA BAIA"
Fandada em 1870 - Séde: B A I A
lNCENDIOS E TRANSPORTES

I

Procura-seI

I GRATISl Emprego em escritório ou casa

comercial. Moça, idônea, com
prática de datilografia. Dá ôti
mas referências. Informações
nesta Redação, a O. S.

10 v. 3

I
I

74.617.005,30 I

0.978.401.755,97
84.616.216,90
129.920.006,90
86.629.898.90

76.736.401.306.20

, Clfrae do balanço de 1943:
, capua: e reservas .. , , .

: Responsabilidades , , " .

, Receita .. , ,' , ,.', , .

J
,

Quer receber ótima surpresa?
que o farei feliz! e lhe será
de valiosa utilidade! Escreva
a Soares. à Caixa Postal, 84.
Niterói, •• Estado do Rio. J

Ativo , , .. , , ,

Sinistros pagos nos últimos 10 anos ., , .

ResponsabUldades .. ' .

..
D1RE'ffiRES: - Dr. PaIDfUo <l"Ultra J're1re do CJarTalho, Dr. J'ranC1Jtco

Compra-se
Uma propriedade. com I con

dições de !)sgamento de 500 a

600 ccuzeiros, mensais, nos ar·

rabaldes desta cidade ou no Es·
treito. Tratar com o sr. Godo
fredo Habith, na construção do
do Ipase. 5v-l

MAQUINA DE ESCREVER
Vende·ae uma portátil marca
uCORONA». por Cr .$ 600,00.
TRATAR Clom o sr, Heitor

I Varela

�
Rua

...:itíbanoa. Comprar na CASA MISCE·
LANEA é saber economIzar"

-

Fabricante e distribuidores das afamadas con·

fecções uDISTINTAN e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscado., brins
bons e baratos, algodões, morins e aviamento.
parca aUai<ltes. que recebe diretamente das

Snrs. Comerciante. do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florianópoli., - FILIAIS em Blumenau e Lajes;
fábricas. A Casa "A CAPITAL" chama o atençao do.

visita antes de efetuo rem suas compras. MATRIZ em
melhores

............-- I _ _ � ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Pallon e Montgomery
[orçam a travessia

París, 12 (U. P.) - Cíncoen- atravessar o Reno. As fôrças Londres, 12 (U. P.) - 650
ta mil soldados norte-ameríoa- de Patton tentam cruzar o rio bombardeiros norte-amea-íoanos
r.os já es:tão lutamdo na cabeça entre Cotí.lenza e BO'llIIl, e as' atacaram, oeutem, posíçôes ale
(lo ponte da margem oríentaã tropas brutânncas entre

Li1men-l'
mãs na costa do Báltico, apo-

do Reno. Essa ínnportanre tôr- gen e Emertch. Revelou-se, ao íando drretamente o exército '
_

.

ça, representando OIS etetívos mesmo tempo, que fOli o()m�le- l'UISSO na fireute do Oder, Os O E�TADOdo mais de 3 divisões comple- tamente aníqudlada a. Últllma ataques toram eõetuados a ViS-, i;I _

tas, prosseguem �brindo a�mi- posição que os nazis�as ma\nlti-I t� dos exércitos russos que es-
nho através das Iínhas naztstas nham na margem ocidental do tão tentando desbaratar as for- Regat�s em abril Vcncedor : gancho. 2° cnrinl':l'� ('

ampldando, cada vez maís, as Reno, a 21 kms., ao noroeste tittcações nazfsras do Oder. IDm O Departamento de Remo e Na-
:{O p.rnlistas.

posições conquistadas e já ple- de Cob1enza. As fôrças aéreas outros ataques contra o Reich tação ontem reunido, designou e
:H-5-19:j6 - Em Salvador, Baía -

�

A LI tc rrigues a ,1 Patrào Decionamente consolddadas. A ernís- aluadas concentraram o peso partícíparam 700 outros bom- dia .29 _de abril próxin;o .para_ .e: Couto, remadores _ Aurelio Sabí.
sora de Berlim admítíu novas de seus devaatadores ataques bardeiros totahizando 1.350 reahzaçao �a. re.gata ammaçao. 1'0, Joaquim Oliveira, Otávio AgLl-,.�-. . '. Nesse senbdo fOl marcada nova ) ."travessias do Reno pelos alia- contra seis nmportantes entrem- bombardeiros e 750 cacas que·- rn nha-' 17 ho

,'l dando Cunha (c. ?I. Hiuchucl-. ..;�
.,. . "', reuruoo para a a ,as 1 cvan t

-

I ?(_ rdos, as quais terãam sído efe- camennos terr-ovlártos síãuados converteram em destroços ím- ro.s , na Iléde da F .C.D., com a
--,' aram o ('f;l1lpeOn<i () com .�

- (j_j..j l1lintrlo�, tempo "rc<,"rd"·. Con.tuadias através de pontes de na retaguarda Qas posições na- portantes alvos situados na presença. dos preaiderrtes doa clu, corrcrrun: Hio Grunde do Sul, San-
pontões ou barcos de borracha., xístas, diante de Lemagen. Es- parte !l1lol'dieSlte dia Alemanha e i bes naubcos loco is , quando se�� ta Catur ina. São Paulo, Disl r ito Fe-

" . .

d'f' 1
I dado a conhecer o progl'an1a la, I E 1MaIS tr-avessias, segundo OIS

I
seis ataques visam oraar n ICU -

na zona do Ruhr. elaborado. t�j·�.' '. no Río. Espirito Santo e

mesmos ilnf'Ürma>l1tes, tiveram dades ao transporoe de reforços
--

Estudenttl .:Ie
Venccdor-: caj:lnn(,IlSe�,:21) gatll-lugar em pontos próximos de 1

naztstas para difu,cultar a tare- No bar e no lar (ampeonato U eh os e 3D car iocas.
Remagen. Outros despachos fa norte-amerioana de ampliar K � O T Remo �mg-le-bCldi Eliezer Bruglin
adíaintarn que as fôrças de part-I'ainda

mais sua cabeça--de-pon-, não deve faltar .

f d (C. !'I. Franc-isco Marí iuell i ).
.

1 d R Segundo forr:nos ln orma OI, te- Co ncort-er-a in os mesmos Esta-tem e de Montgomery, pOfl' sua te rua margem orienta o e-
rerncs em melados ao ano. pela dos.

vez, estão tl'iaJtanido, também de 1110. FRACOS. primeira vez em no�so Estado, o

I
Ve,ncedor: ea>tar.inens�.

ANtMICOS campeonato est�danbl d� remo.
'

19-3-1939 _ H,io de Janeiro _

O]E It (([(
Apuramo_:; m,us. que esse certa-

Alll['errigue .a 4 -- Pa-tr{1O AcioliTOMEM me contara com a
.

presença das Vieira, rema.dlores ;'\aza:rel1lo Si-

ill � �nho CrelsBtai nossas escolas supenores.
_

Illa'S, Aurelio Sabino, .Joã,o Paulo

.

_

'

.

_

'U' "�IL"II'1:'T1>." t P�lo �ue se no�a t o �epartame� Gui1marães e 'V,a�hingtl)1l F'araco
YLU\n o e emo e a aç�o. c�,:,pos o (C. N. Fr,anc.iseo �brtinelli).por �lemento� de rea va or

,

no Concorreram: Espirilo Sanlo E.Grande Tónico cenarla esportlvo da terra. esta de I R- S- fi -,,'
FI

- .

II 1"2 M Co de 1945 f t t b Ih d M't b I ('O !tO" ao raJUllO, Dlslnlo l'ede-orlsnopo S � ar �__ _��. -.._...................
a o ra a an o. Ul o em.

ral, Sa,n-ta Catarina e Babia.
·

d t
Aceita a oferta de 40 CAMPEONA'YO MUNDIAL '"eneedor: gallchos - - 2° pt >-�-

Sentl·u a aproxlmaçao a mor e Joaquim Ferreira I. DE FUTEBOL.
.

liS.���;gl�_���frine;�,�ier -w;anrlel':';;�
- Alves LIsboa, 12 (U. P.) - O Jor- -- C. No Riachuelo.

D3Jllas, Tex3Js, 12 (U. P.) - "não voltaria". �epOlJs cruzo_u I Lisboa, 12 (U. P.) _ Joa- !nal d_?s esportes aplaude a re- Concorrentes: os mesmos Esta-
TI. B_ Nevils, um pacato aida- a rua e se aproxlmoa: de dms ,quim Ferreira Alves, proprie- soluça0 do Congresso Sul-Ame- dO�encedÜ'r: _p.auli.sta. 20 enrioca, 30dão de 40 anos die idade, cis- estudant8is de Tle:ol1ogla para tário duma agência funerária ricano de Fut�bol, reunido em gauohos.
mau ou senJttu qUle ia mO/I'rerr pedir qUie OI'lass'em pOlI' ele.

.
Inesta capital, ofereceu ao go- Santiago. do Chile, �e a!ribuir Ante-rri,glles i3_ 2 - P,wlrão Jaíro

nmito em bre"\ne. E não pelr:delU Um dos estudmntes entrevIS- vêrno brasileiro seis berlindas ao BrasIl a.orgamzaçao do Vaz, remaldlores ,Jüaquim Ol'ivejm e

1 U 't d d' t N Q t C t M d' 1 Otávi,o Aguim' (C. No R.iachnelü).tempo em procurar médlicos ou 1 tado pe a rulJ el, IlS,s\e er e- e seis coches bem como quatro uar o amp�ona o un la Concorreram os meslllos Est'a-profétas de bolas de ür'isltlal ... 1 vils afir:_mado que ia morrer seges que figuraram no corte- de F�tebol. I?IZ o jornal que o dos.
l'omeçon a fazer preparativos dentro de uma hora, mas que jo histórico de viaturas aqui BrasIl conqmstou_ a farr::a de! Vencedor: p_aülistas, 20 cabri-
para rwitar prejuízos e SUlStOS ao terminar a omção ao DtUS realizado em 1934. O govêrno ser uma das naçoes maIS for- nenses e 3 _f]uml�enses.

_

aos out.ros OI1Jtem, vellld,eu seu i Todo Poderoso Nevils tev.e um brasileiro aceitou a oferta de- toes do mundo, em matéria de IAlI2t8el-.1r��94() -4HlO dpe tJ,�nelr�, .

I'.

.

, . ., 1 I d' t t t i f t b 1 l",ues a -- 'a ruo i'C I o 1
yareJo de pn,eumatItos e del-I ::o.apso. me .IU amen e ran-s- vendo os carros e as cadeiri- u e o . I Vieina, remadores Valter Wanrler-
XOll com sua esposa 450 dola- ferido para o hospiltal da cida- nhas serem expostos num mu-I - pey, Osvald.o BHtencourl, Eliezer
res. Em seguida foá a sua cas'a de n.ão levou quinze minuto,s seu do Rio de Janeiro para REPRESENTAÇõES CATARlNE]\,· �mgLil!l e Rub�ns .

S-a,bino (C. N.
e indi�.oll à cri'a:d'a que cuidasse �ara um mé�'�?,o 3JsSilnra"r o :eu lembrar aos cariocas' o que

SES N�E���P���i:ioBRASI- IFrê��'�����r;;!���t�nel�?(; (;rnflde elodos fIlhos, dIzendo-lhe que. cansa mortIs como natUl aI. eram os transportes antes da ?\"o i'p�t,,:nt(' em que o mais .,alutar Sul, Santa CaJtarina" São Paulo, D.
era dos automóveis. As autori- dos ,esportes - o remo --, vai ser: Feidenal, Estad-o tio ruo, Par:"l, Es-

Cll'Ol'cas dades já concederam a respec- r�·inieia,cto, llotan?O-se enlre os afi- ·rpil'i.lo Santo e Ser�ipt'.
t· l' d· t

- clOnados gral1d: lllteresse e especta-I Yenc('düres: carpl'eh'abaslva lcença e expor açao. tiva ellt torno das decisões que o gmvchos, 3° cariocas_
,:10\·0 Dcpartalpento de Remo. da I, Auterriglles ,a 2 - Patrão AeioliComprar na CASA MISCE F. c. D., vai tomar, entre elas, a já [Vieira, rema'd'ores .Tales Tinucü e

LANEA é saber economizar.. flllr,da regata "de animação", e pos- Aurelio Sa:bino (mixla).
s!Yeln�enle a participação de �af.lla I C�,ncorrenam os Jl_lC'Sl11'os. E�lad(:s
,__aLU'11l3 no campeonato Br<tsllelro -, encedores: Canocas, 2° :!Iunu
do correnle a�no, a ser I'ealizado :no nenses e 3° p,aulistas.
J-Uo cl(� Jalwiro, em lllélio próxir:w.1 Single-scull - Clovi,s Aires Ga
Damos abaixo as guarnições com a

1

ma (C. �. RiachueI.o).
resprc: iva� eoloe_ações dos vár;os I COJlcorreram {JS meS!1l0S Esta
"er[flilll"S ('JlI que tomamos parte e: dos.
<in'e dala de 1933 e q.ue sempre bri-I Vencedor: gauehos -- 2" cario
!IHltlllos: 25-5-1933 - Bm Porto Ale- eas e 30 gaucho.
ê(re - A!lterriglle a 4 - Palrão r:�,'f- HESU�10
los Blco('.chi, fl'm:1Clores Aldo PI'- AlIterrigues a 4 remos

i-pira, Alfredo Espindola; Ot,)\'io 1 eampeol1JaLo.
Aguiar e Adolfo COI'deiro Coju:ia -- 4 terceiJ'os lugares_
;:;uarn;çãr. do Clnbe de Hegall:as AJdl; 1 sexto lugar.
l.uz. C'Jl1rOrrrrmll: Rio Grapde do Auterrig-ues a 2 remos

Sul, S<lnla 1�<1t:l!'Í:la, �ão Pailllo Di�- 1 segundo lugaT.
trito Federal e Espirita Swnto. Ven- 1 qu,arto lugar.
cedor: Cariocas, 2° Ganchos, 3° Ca- Single-scull
tflrinen�('s. , 1 call1peoJlla,to .

Sinbl<'-"C'll'll: �pul G::U1Z0 (C- K. 1 segundo ]ug.ar.
Fnmciseo :\hlrtinelli): ('onc01TC'l'anlj 1 qlla'r-to lugar.
H. G. do Sul, Salnta Catarina, São 2 quintos lugiares.
PlI1IJO, D. Federal e Espiri,to

sa.nto.,
I sextü lugal'.

Venpc<!or: Hio Grande do Sul, 2" EIll nossa 'próxima erH,<:ã.o d,are-
Santa Catar-ina, mos os diversos campe(matos esla-
18-11-1934 - Rio de Janeiro

-lduaiS,
eOIll os, seu.�

Venef'dor.es,
clu-

,\uterrigu<: a 4. --- Patrilo Decio COll- bes e guarnições. ,�,
t,-". relil:l_do:es Yal.le.I' Sehl�gel, .)I)U- (Hye'[llol11) ._�!-Ó;�
tIlllll1, Ol!Yelra, O,tavlO Agmar e or-I "W"' I
laln'do Cunha (g'uarnição rio C. N.
Hiaohuelo). Co:-,corre:-ul1l: !tIO ("1do Sul, Santa CatarilJa, São Paulo,
Distri to Flederal, Estado do Hio e IBata.
Ve-neerlor cari'ocas, 2° ganchos c

I3° cabri nen�es.

Siillgle-scnJl: Saul Ganzo (C. N.
Frnl1ciseo MartinelJi). Concorreram: I�
cs mesmos Estados.
V.encedor: gàlJC]10, 20 paulistas l'

5° carioc�'s.
7-5-1935 --- Hío de Jar.ejro - Al1-

terrigues a 4 - a mesma guarnição
dn alio <lnt-prior (C. X. Riarlmelo). "...,.____ _, ---......-",_._...... _ ...

Concorreram: Hio G. do Sul, D. Fc- NO bar e no lar"
..

dera!, São PaulD, Estado do Rio e K N O T
Baía. não deye faltarYl'l1erd-.lr: gallehos, 2, paulistas e
::lo ca.larillen�es.
:';inr-:lr-scull --- Lic:inic JHe(leil'os

íC, N_ F. Martmelli). Coneorreram:
os meS1110S Est,.rlns.

Ainda o complot de Colombi..
"

BOGOTÁ, 13 (U. P.) - O govêrno comunicou que está
preparando um connmtcado sôbre o oomplot descoberto omten,
pelas autor-idades, A comunicação será feita hoje. Outra fonte
de ímfrn-mação destacou que a sdtuação no país é de cOil11pleta
normalídade. As tnvesttgações conttnmam em todo país.

Apoiando os
russos

Esportivo

Laboratório de Análises
GERei NO SILVAFarmacêutico

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

Horário: até 8.30 hrs, e depois das 14 horas.
Rua Nunes Machado 7 (SOBRADO) Edifício S. Francisco

Dr. Thiers Fleming
Via aérea. regressou ontem,

do Rio de Janeiro. acompanha-
do de sua éxma. família, o sr.

R-IE C bl dr. Thiers Fleming, chefe da
enuncIou o m o enza Inspetoria de Portos. Rios e

b
-

d Canais.
em '81Xa or Londres, 12 (U. P.) - A,0------�1a.,díl·Í, 13 (U. P. )- Consta agência Exchange Telegraph I PRE�EITO DO DIA
que o embaixador espanhol em anunciou qUle de acô1rdo com I O cr�sclme_nto do cabelo f�z-se

. .

d' d ln pela ralZ e nao pode ser esbmu'
Ln'b1m, sr. Vidall, l:etl1:l1JlICWU ele I unI. dlespacho 1r!-'a lia 10 [le' 'a, lado pelo corte ou por qualquer
seu cargo 1)01' mot'lvo de doelIl- 8mISSOl"a de ParIs, as broplas ingrediente. Não obstante, é poso

ça. I uOtrte-ameI'lkanas já eSltão com- sivel melhorar as condiç'ões de nu-
. --- b3Atellldo nlÜs suburbi'Ü1s de Co- trição da raiz. ativando-se a cir-

RITZ H• HOXY' culação do sangue por meio de
,., O]e'" blenza.

. rnassag.ens no couro cabeludo,

SIMULTANEAMENTE No bar e no lar Depol� de lavar a cabeça. esfre·
, ,

'

gue-a vlgorosamente com os pon-As 16.30 e 19.30 hrll, As 20 horaa K N O T tas dos dedos ou com uma toalha
Sesllões Chies

. não deye faltar felpuda. SNES.
'

Charlell Boyer e Bet!e Dans em:

jTUDO ISTO E O CEU TAMBEM
--------------

A pungente história de «Mlle. D».
o romance famoso que mais se

vendeu em todo o mundo, trans·

formado no filme dos filmei.
No programa:

Cinédia Jornal 4x28 • Cooperativa
Improprio até 10 anos

Preços Cr$ 1,20, 1.80 e 2,40

- Prefira uma parte de

seu:;rl
-

trôco em "Selos Pró Doente
_

..

Pobre do Hospital de Carlda ,

\

de". e estará contribuindo para
que êle tome mais um pouco
de leite, tenha melhores medi
camentos, mais confôrto no

leito de sofrimento, etc. etc •••
(Campaha de Humanidade

do Hospital de CarIdade).

AGRADECIMENTO

RITZ - Amanhã às 17 e 19.30 hrs.
AI VEM OS TOUROS

Os operários da FABRICA DE RENDAS E BORDADOS
HOEPCKE S/A, tendo recebido uma gratificação corres

pondente ao exercício de 1944, vêm, em meu nome, por
um dever de conciência, externar de público aos seus

dignos Chefes Snrs. DR. ADERBAL R. DA SILVA e

ADOLFO BECKMANN o prazer que lhes causou êsse ato

pedindo a Deus a graça de que são merecedores.
MANOEL JOSE' RODRIGUES

Florianópolis, 12 de Março de 1945. FU�IR ',Uf- �ObUfIM

Uma empolgante e interessante

comédia com os Ritz Brotheres.

S·.-Feirai no Ritz e Roxy - Merle
Oberon e Brian Aherne em:

CREPUSCULO SANGRENTO
Romance fascinante florescendo
em um mundo tragico banhado

em sangue. suoJ;' e lagrimas.
Iniciou relacões diplomaticas com a Russia

Cidllllde 'Drujilllo, l3 (U. P.) - A República Domiiinlicana
ju:ido,u l'elaçõe,s di'pl1omáticrus oom a União SoviéUca. FOli o que
illformo'll ofioilalmente a Secl1eta:rila do Exterior, aCiresc-entJando
que, oportulliamen1t.e, serão designados OIS r,e,speativos enviados
extil'aordJ:itná:r�os.

Não foi permitida a

visita de Chevalier
Londres, 12 (U. P.) - Não

foi permitida l;l visita de lVIau
l"ice Chevalier a Inglaterra.
Segundo anunciou o shono
.Tack Hilton, que estava orga
nizando uma visita do popular
artista francês a capital e as

provincias inglesas, o Ministé
rio do Interior britânico re

cusou o visto no passaporte de
Maurice Chevalier, sem indi
car os motivos dessa decisão.
,> BRASIL ORGANIZARA O

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

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFlAMACOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.

CASA MISCELANEA distrl.
buidora dos Rádios R C. A,
Victor, Vávuhu e Di,coI - RUi
C MQfra. 9

,I:
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


