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o I' �1�jJ'�ito capturou 17 mil' alemães
LONDRES, 5 (U�� -- Foi oficialmente anunciado oue o Primeiro Exército norte

americano, na sua recente ofensiva, capturou cêrca de 11 mil alemães.

I Esíabeleceram contato,

I
COII1 o Nono Exército
Com o primeiro exército canadense, 4 (U. P.) - Fôrças:

canadenses estabeleceram contato com o Nono Exército nor

te-americano, ao meio dia de hoje, na rodovia entre Keldern .

.. lUAIS ANTWO numo IlE SANTA CA'l'ARINA I-O' t.lsesnerad!l aça-o de retaguarda.Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES li ii II

o
Ano XXX I

A "Ata de Ubapultepec"
MOSCDU, 4 (U. P.) - Segun

do as notícias da frente orien
tal, alguns milhares de para
quedistas alemães ainda com

batem, num a desesperada
ação de retaguarda, contra os

canadenses, para cobrir a reti
rada do grosso das suas fôrças
ameaçadas de esmagamento
entre 8S exércitos canadenses
e norte-americanos. Contudo,
parece que a maior parte das

Florianópolis 9335
fôrças alemãs ja conseguiu
atravessar G Reno. Tôda a li
nha Siegfried na margem oés
te do Reno, entre Nijmegen e

Colônia, tornou-se inutil co!'
mo defesa para o Icuhr, pelo
fato de ter sido flanqueada,
Assim, parece que os nazistas'
resolveram abandonar todo
aquele trecho da margem do
Reno numa extensão superior
a cem kms.

Segunda·f( ira, 5 de Março de 1945

Sómente como último recurso será empregada
-�- a fôrca armada ---

, Serão julgadOS como
colaboracionistas

Prossegue o
Cidade do México, 4 (U. P.) ,que "quelquer ataque de um !podem contar, agora, com fôr- bombardel·o- Segundo as melhores infor- Estado a integridade ou ínvío- cas armadas dos Estados Uni-

mações a chamada "Ata de labilidade do território ou eon-Idos para protegê-las de pais Paris, 4 (U. P.) - Oficial

Chapultepec" consistirá em 3 tra a soberania ou índepen- vizinho maior e mais poderoso mente os objetivos das comu

partes. A primeira refere-se ao dêncía política de um Estado' com in t e n s õ e s agressivas. nicações e outros em Colonia
período até o fim da presente americano será considerada

I

Constitui, portanto, a maior foram bombardeados na ma

guerra, prevendo que qualquer como ato de agressão contra I modificação registada na po- nhã de ontem e, novamente, a

ataque contra a integridade os Estados que assinarem a lítica americana na História tarde, por bombardeiros pesa
territorial, a soberania ou a I declração. Durante a guerra

I
do pan-americanísmo e even- dos com escolta em grande

independência política dum i.e até depois da paz, a ata de I tualmente pode ser iguala- fôrça. Mais de 3.000 toneladas
país americano será conside-: Chapultepec poderá ser incor- '. da, em ímportâncía, à doutri-

\
de bombas foram atiradas na

rado como ataque a todos os parada a um tratado. Estabe- Ina de Monroi. área dos objetivos.
d�mais. No caso du�a agres- .Iece, ainda, que "as ameaças .,. •

�:�;{Os �:a���s��:�lC:Ônb�� e�;:��emat��st��u�;r����o o Ce����� Sob a presldencI8 / de De Gaulle
medidas a tomar, sendo que,' bélico das nações unidas e de- .

.

I.
.

• •

enquanto durar a guerra con I b tíd di t
PARIS, 4 (U. P.) - Reumu-se hoje o Conselho de MmIS-

�
,

- vem ser com a I o me ian e tr d F b idênci d . 1 D G II
siderarão essa agressão como did t

lOS a rança so a presi encia o gai. e au e e que apro-

lesiva ao esfôrco bélico das na- �e tI a� que se e��.�� r�m vou o projeto do Ministro da Guerra sôbre a creação do servi

ções unidas E- de acôrdo com I
en �� � su�s dPO�SI I I a �s ço francês na Alemanha. O comunicado não oferece maiores

isso poderã� s�r tomadas me-' g�ns 1 uCElont�IS e empod'd e detalhes sôbre este serviço, mas pressume-se que seja destina-
uerra. Il! r e essas me I as d dmí t d

-

d
' ,

didas como retirada dos diPIO-'1 encontra-se a ruptura de rela- F� a a mmIfs rar a zO��d e docURta?Aao .•,qued �?rrespon era a

matas rompimento de rela c- dí I 'tO
.

t
- lança, con arme o aCOI o os res gran es .

_ '.
-

�oes IP ama Icas, m errupçao
'

_

�oes� e, finalmente, o recurso de relações financeiras, econô- Rt.aQUl·s.·tados todos os "al·xo-es de defunto!as ,forças a�madas. A segunda'mícas e comerciais e, como úl- U U
par te c�nstltue com uma reco-

I timo recurso, o emprego das LONDRES, 4
. (U. P.) -- Foram requisitados todos os cai-

men�açao para que, logo, q�e fôrças armadas. "A declara- xões de defunto na Alemanha. Segundo a rádio de Paris, que
termme � guerra, as repúblí- ção de Chapultepec" é dírísí- divulgou a notícia, a medida não se deve a íneaavel abundân-

Nova Iorque, Março (Inter-
cas amencanas estudem I b b aliado) - Um despacho envia-
b

-

d
.

a e a- da principalmente contra um ICia de defuntos no Reich mas sim a grande escassez de madeí- do da Alemanha para o "New
oraçao �1�1 traJado basead.o possível agressor americano e ra. Doravante quem necessitar dum ataúde para enterrar o York Times", por seu corres

�o� Pl'l�?IP�OS .ta Ptal'te. Pl'l: oferece segurança às peque- próximo tem que pedir uma autorízacão especial ao prefeito
erra. ll�a. mden e �l ercerra e'l nas nacões do hemisfério que do seu distrito.

� pondente Arnold Denny, dá
uma espécie e epi ogo refe-,

� conta das atrocidades cometi-

rente � próxima conferência
I

ConfirmadO' odes. C 1
A

b
das pelos nazistas. Ainda de

das naçoes unidas em S. Fran-
I da, O onia 50 ínmterrupto acôrdo com o despacho, são os

cisco. pare( menta a próprios soldados e oficiais
* tenente-general fogo de crrtilhoría alemães feitos príeíoneíros que

Cidade do México, 4 (U. P.) Harmo" comprovam tais fatos. Assim,
- Todos os países ameríca- Pearl Harbour, 4 (U. P.) _ París,'4 (U. P.) - Depois seguiram-s� �os flanc<;>s do se- sabe-se agora, por essas fon-

nos, excepto a Argentina, esta- O desaparecimento do tenente de ocuparem 21 centros rodo- tal' de Coloma, especialmente .te�,. q�e 260 membros da alta.

beleceram hoje o sistema de general Harmon, comandante viários de ambos os lados do ao sul, onde os norte-ameríca- ofI�IalIdade holandesa foram.

segurança coletiva do hemís- das Fôrças Aéreas no Pacífico 8 5l1'B me.I'B5u'BA'B ap e 1J.IGI ot.r nos investem rápidamente na fuz ilados no decorrer do ano

fério segundo o qual seus lirní- e comandante substituto da 20a kms. numa larga frente diante direção de Bonn. A própria cí- de 1942.

tes e independência política Fôrça Aérea, acaba de ser ofi- de Colônia os norte-ameríca- dade de Colônia e as passa- I-n-t-e-r-D-a-d-o-s--m-I.I-b-a-r-e-�.serão protegidos pelo seu po- cialmente confirmado aqui. nos estão preparando o assal- gens do rio mais ao norte es- &J'
derio armado conjunto, se se Segundo diz o comunicado, to à metrópole renana. No en- tão sob o fogo incessante da
fizer necessária tal medida. A Harmon e outras altas paten- tanto os avanços maiores con- antilhar'ia norte - americana. de traidores
"Comissão sôbre os sistemas tes não regressaram dum vôo Segundo observa um corres-

inter-americanos". da confe- de rotina. A 20a Fôrça Aérea, Tóquio anuncia pendente a batalha de ceie-
rência do MéxicJ'aprovou, por como se sabe, é formada pelas nia começou de fato hoje.
unanimidade e sem modifica- super-fortalezas voadoras em- O bombardeioção, o texto da "Ata de Chapul- pregadas no bombardeio do
tepec" que foi revisada pela Japão.
delegação dos Estados Unidos. ------------

:No bar e no lar'Êsse documento entrará em

vigor tão logo seja assinado K :N O T

possivelmente nos princípio� não deve faltar

pital. Esta ata, que recebeu o IItravessam O Renonome do secular castelo no li
da próxima semana, nesta ca

qual se realiza a conferência
inter-americana sôbre os pro
blemas de guerra e paz prevê
para qualquer possível agres
sor, seja deste hemisfério ou
estranho a êle, sanções não
militares ou o emprego da fôr
ça militar para repelir tal
agressão pelo conjunto da fa
mília americana. Com efeito
a ata de Chapultepec declara

Londres, (NIB) - Segundos
despacho de Breda, o dr. van.

Heuven Goedhart, ministro da
justiça da Holanda, declarou.
por ocasião da inauguração do>
tribunal especial que julgará os.

colaboracionistas, que o núme
ro de holandeses a serem jul
gados sob acusação de terem
colaborado com o inimigo, ele-
va-se a 200.000. Em outro tre
cho de seu discurso, o ministro,
Goedhart revelou que o govêr
no holandês tinha conheci
mento de que no campo de cou- '

centração de Vught, nas pro
ximidades de Hertogenbosch e

haviam morrido 13.600 holan
deses.

Prisioneiros a'emies
comprovam atro
cidades

Eindhoven, Março (Inter
aliado) - Doze mil holandeses
estão internados na Holanda.
libertada, acusados de colabo
rar com os nazistas ou de ha
verem sido membros do parti-
do nazista holandês, depois do
dia 10 de fevereiro de 1942.

CASA MISCELANEA distri
buidora dos Rádios R. C. A,
Victor, Vávulas e Discos - Rua
C. Mafra. 9

Washington, 4 (U. P.) -- A
rádio ele Tóquio anuncia que
navios de guerra norte-ameri
canos bombardearam uma ilha
no arquipélago de Okinawa,
situado entre o extremo sul do
Japão e a ilha Formosa. O bom
bardeio, acrescentou a emis
sora amarela, durou a noite de
5a feira sendo uma continua
ção do bombardeio das ilhas
Alub efetuaelo por mais de 600
aviões com base em porta
aviões. Foi êste o único ataque
naval contra o arquipelago,
embora a própria ilha ele Oki
nawa com sua importante ba
se naval tenha sido bombar
deada várias vezes pela avia-

• ção.

Vitórias soviéticas
MOSCOU, 4 (U. P.) - O marechal Stalin, em ordem-do=

dia dirigida ao marechal Rokossovsky, acaba de informar que
as tropas soviéticas conquistaram a cidade de Rumelsburg e

Polnow, na Pomerânia.

em pequenos grupos
Londres,4 (U. P.) - Os ale

mães estão atravessando o Re
no em pequenos grupos, a noi
te. Durante o dia, pelo contrá-
1'0, pouco movimento se obser
vou nos pontos ele passagem do
grande rio de moela que a avia
ção aliada teve sua atividade
de ontem quase limitada aos

objetivos de comunicações.

Muito fraca
-

reaçaoa
Washington,5 (U. P.) - Oficialmente foi âivulgadc

que nenhum aparelho se perdeu no ataque realizado,
ontem, contra Tóquio. Aliás, segundo o mesmo comu

nicado, a reação niponica foi diminuta, iimiten do-ee têc»
sómente às baterias anti·aéreas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Os planos da Ford Motor
r

para o apus - guerra
NOVOS MODÊLOS.. CAlmos

1'0-1
necessário para a p ruduçâo ({l'

I
PULARES. PLANOS DE EXPAN- guerru. Apesar disto, aléru das
SÃO. PRIORIDADE PARA O IU�A- .alnp]i�H:õ'es ptevlxtns. a Ford, es
SIL. FALA À I:VIPRENSA, O SR. Iabelccerú pelo 1lIl'1l0S mais uma

I
KRISTIAN URBERG, GERENTE fábrica e uma linha de montagem,

DA FORD EM NOSSO PAíS nos Estados l'n id os.

Pioneiro da indústria a ul otn obi- OS CAH HOS POPl. LAHES
Iisl íca. criador dl' reformas indus- Em face dextus ínformações, foi

I
triais de repercussão mundial, é o Sr. Orberg interpelado sôbrc se

sempre interessante saber-se os a Ford Mofor Co. pretendia tam
planos de Ford para o futuro. E, bém, continuar ell1ipregand� ês
nos d ias que atravessamos, quan- ses gigantescos recursos na fabri
do o transporte assumo cada vez cacão de aviões, como ve111 fazen-

I maior importância em nosso pais, d·o" atualmente para Io ru ec im e n to
e quando a carência de veículos às Nacõcs Unidas,

I
vai se tornando cada vez mais A companhiu, rcxpoudcu S. S.,
grave, maior ainda se torna êsse n áo pretende continnar a produ-Ii ntcr êss«. São, pois, das mais opor- ção de aviôcs. depois da guerra.
tunas as informações que sôbre Nossos recursos serão devotados à
este palpitante problema prestou produçüo de carros e caminhões,
iJ imprensa o Sr. Kristian Orberg, corno também de

í

rul or-es linha
gerente da Ford Motor Co. no Bra- que a Companhia deseja incre
sil, e que se acha, há muitos :lJ10S, mental' intensamente, para coopc
radicado e111 nosso meio, cujos ra r na reconstrucão do mundo.
problemas e inter êsses conhece Faz parle tumbém dos nossos pro
in limamente. jetos o Iaucamento do carr-o popu-

lar, de baixo preço, o qual deverá
cornecur a ser I'ahr icado entre o

lancamento dos primei ros modêlos
de "após-guerra e dos "carros do
futuro", que se acham em estudo.

NOVOS MODÊLOS
Interpelado a respeito da irn

pressão geral entre os autornobi
listas brasileiros de que os próxi
mos carros a serem Iancados se

riam do último modêlo "introduzi-

I do antes da guerra, o Sr. Orberg
_______________ esclareceu que os próximos mo-

dêlos Ford serão diferentes dos
anteriores não sómente em sua

I
aparência, como também apresen
tarão mais inovações do que mui
tos novos rnodêlos Iancados no

passado apr-esentavam em compa
ração com os anteriores.
Nossa companhia, acrescentou 'o

I Sr, Orberg, já tem desenhados os

modêlos-padr ão que serão lança
dos no após-guerra. E, assim que o
Govêrno americano autorize o re-

torno das indústrias às atividades
normais, a Ford r-einiciará a pro
ducão de automóveis em tôdas as

sua's fábricas, fabricando .iá os

1110dêlos llOV-o-S. Os reeursos técni
eos de nossa Companhia, conti
nuou o <leelarante, foram duplica
dos, desde o início da guerra, a

despeito cio fato ele que o equipa
mento obtido tem sido apenas o

Móveis
Comprar, vender ou alugar

.ó no

lo maior organização no

qinero nesta capital J

Rua João Pinto, 4.
Fone 775.

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica Geral de Adulto.
Doença. dos criançCUI

Laboratório de Análise.
clínicCUl.

Con.ultório: rua Felipe Sch
midt, 21 [altos da Caso Po
raieo], das 10 30 ás 12 " da.

15 às 18 hs,
Residincia: rua Vi.c. de Ouro

Preto, 64.
Fone: 769 [manual)

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

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

I !.��a�!.:��!m�!�
BAZAR DE MODAS
(onfe�ões -- Alta costura

Novidades

Rua Felipe Sch.midt, 34

I GRATISl
Quer receber ótima surpresa?
que o fará feliz! e lhe será
de valioso utilidade! Escreva
a Soares, à Caixa Postal, 84,
Niterói, -- Estado do Rio.

I· V�!�����aD!r�!���!�a
wCORONA», por G:r .$ 600,00.
TRATAR com o sr, Heitor

I Varela à Rua Curitibano•.

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

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

por correspondência
Preparom-se candidatos às escolas Militar, Naval. de Intendên
cia, de Marinha Mercante e Especialistas de Aelonáutica. Aulas
poro candidatos aos concursos do DASP. Caixa Econômica. Banco
do Braail e Institutos. Curso de doctiJogratia. Fornecemos infor
mações referentes à.s habilitações (modêloB de documentos,
épocas de exames. chamadas. etc) Informações: ESCOLA URANIA

.- 7 de Setembro. 107 -- I andar -- Rio de Janeiro.
(Fundada ern 1941. registrada sob o n 559).

Estude

OS PLA'/I;o.S FUTUHOS DA }'OHD
A Ford 'Molor Co., informou o

Sr, Orberg, acaba de tomar, em
reunião recente de seus di retores,
decisões da maior importância
sôbre a orientação a Sl'T' seguidH
no após-guerra, constituindo. entre
elas, urna notícia digna de relevo,
a resolução de inverter, nos seus
projetos de expansão e readapta
ção, nos Estados Unidos, mais de
3 bilhões de cruzeiros, principal
mente em ampliações das fábricas,
aquisição de maquinário e equipa
menta.
Esta resolucão da Ford baseia

se, principalmente, na compreen
suo do grande mercado existente,
sendo estimado por nossos espe
cialistas que o mercado futuro se
rá representado por 40 milhões de
possuidores de automóveis, ou se

ja 10 milhões mais que em qual
quer ano anterior à

.. guerra, au
mento êste devido ao próprio au
mento do tornanho das famílias e

do número de adultos, bem como
às economias que muitos traba
lhadores fizeram nos trabalhos rle
guerra.

BALANÇAS'I
As balanças que trazem o garantia
na oroprio marca, tradição do parque

industrial brasileiro,

Cia.
Outros afamados produtos COSMOPOLITA:

APARELHOS SAN/TARIOS EM FERRO ESMALTADO
FOGÕES - AQUECEDORES -- VALVULAS AUTO_
MATICAS PARA DESCARGA - ME'TAIS PARA AGUA

Blurr eno u Arlindo Soutinho & Cio,
Ruo 15 da Novembro, 1425

___________J_o_1_·n__V_d_e
F

__e_r_n_o__n_d__e_s__
rc

__E_i_n_e_r_t & C_l_·O__, r
Ruo Cruzeiro, 55 t

Irmandade do Senhor Jesus dos Passes
e Hospital de Caridade

EDITAL

23
28
29

De ordem da Mesa Administrativa desta Irmandade e

Hospital, levo ao conhecimento de quem interessar possa que,
dentro de trinta (30) dias, írrevogaveís, a contar da presente,
data, serão abertas as carneiras abaixo mencionadas e colo
cados os despojos no ossário da referida Irmandade, em vir
tude de já haver terminado o prazo de ínhumação, sem ne

nhum direito a reclamação, decorrido o prazo acima,
N° da Data do Se-
carneira NOMES puitamento

6 Maria Fortunato de Souza '., '.,... 14-12-1921
8 Leonor de Souza Freitas " "........ 17-4-1933
9 Luiz Carlos Saldanha ."",........... 15-5-1898

11 Ana Barbosa de Oliveira , " . 14-11-1900'
13 Antônio Rocha Paiva ., .. _ , _ 13-9-1912

Maria C, de Oliveira ,.................. 23-9-1926
Rodolfo Raul da Costa Oliveira .,' ... ,. 21-11-1913
Alfredo Fernando Coelho '............. 11-3-1923·
José Gonzaga de Aguiar .. ,.,.......... 5-9-1924
Alcebiades Campos do Livramento 14-1-1920
Martinho José Calado e Silva 6-8-1914·
Maria dos Santos Gusmão .. ,.......... 5-1-1931
Francisco Vieira Cordeiro ."., _ . . 19-6-1919
Dr. Joaquim Augusto do Livramento.... 7-5-1883
Dulce G. A. C. Livramento 27-7-1878·

65 Assulina de Oliveira "., ,'. 30-3-1934
75 Candida Adelaide Teles Cidade .,....... 16-6-1933
93 José Francisco - menor , , , 22-8-1932
102 Maria Candida de Almeida' ., ,...... 18-4-1912
115 João Mariano dos Santos ... ,., .. , ,. 12-6-1929
67 - Jacinta Candida de Almeida ' .. , ,.. 28-5-188G;

Consistório, 16 de fevereiro de 1945.
Julio Pereira Vieira
Mordomo do Culto

A FOHU E O MERCADO
BHASILEIHO

Passando aos planos de sua 01'-

ganizaçãu com referência ao nos
so pais, o Sr. Orherg, depois de
traçar um pa n orama geral do
mercado bras i [eira de automóveis,
no após-guerra. e do seu desenvnl
virnento, em face das novas rodo
vias construídas e e111 construção
dentre as quais destacou a impo- 30
nente via Anchieta, salientou o

grande aumento de veículos de
transporte de que necessitará nos- 46
so pais, não só de autom oveis co- 52
mo cam i nhôes. Se por um ]ad�, es

clareceu, a parulizaçâo das impor
tacões abri u um claro no sistema
de" transportes nacional, por outro
lado, o aumento da população e

dos recursos do Brasil, tal 00'1110

sucede nos Estados Unidos, deixa
prever uma grande procura de au

tomotores, nos próximos anos. Ao
mesmo tempo, a progr-esslva exe

cução, pelo govêrno brasileiro do
plano rodoviário nacional, lig�ndo
os extremos do país numa ampla
rêde de comunicações,

aumenta-Irá, ainda mais nossas necessida- _n _ _ .. __ __ _ _

des dêsses veículos. Considerando
- __...WWW_.aF_ _ __ w •••••••••••_.

essas necessidades imper-iosas do COMPANIDA "AI1ANÇA DA BAlA"Brasil, adiantou o entrevi�tado,
faz parte dos planos imediatos da
Ford, tão cedo reinicie asna pro
d ução n orrn al, Ij)roporcioriar prio
ri dade máxima aos pedi dos dêste
país. Assim, apesar das exigências
do mercado interno americano, os

automobilistas brasilelros pode
rão estai' cer-tos de que suas ne

cessidades set-âo atendidas
pr ioridade, logo que a Ford
autorizada pelo govêrrio dos
lados Unidos a restabelecer sua

produção normal. Outrossim, con

cluiu o SI'. Orbe rg, a Cí a. Ford,
conciente do desenvolvimento dês
te país e da importância cada vez

maior do transporte automotor no

Brasil, construirú 110"3'S e comple
tas instalacões em São Paulo, com

ullla lihha" de montagem de eapa
cidade grandemente aumentada,
para atender ús necessidades fu
turas de nosso meio.

Fudada em 1870 - Séde: B A I A
[NCENTHn� E TRANSI'ORTES

Cffr811 do balanço de 1943:

74.617.005,�o
15.978.401.755,91

84.616.216,90
129.920.006,90
86.629.898,90

76.736.401.306,20

Capital e reservas , , , ..........•....

Responsabilidades ........•................ , ••..••

Receita ., , , ..............•.• '

Ativo , " , .•... , , •..

Sinistros pagos n� últimos 10 ftn08 ., ,. e ,

Responsabilid'ades ., ' , .. " , •.. ,

DIRETOftES: - Dr. Pam!1lo d'ffitra J'relire cW Carnlbo, Dr. lJ'rancIaco

d. 8A • .A.nJslo Ka!llOn'a.

.&genc1u e lIUb4gfOOlu em todo o twr1tór1o nacional. - ltucunaJ 00

UruguAi. �do:r-e. d. sftrlu nat prlnclpa1l cidade. da .A..J:n6r1oa, ICuropa
• .urD.

AGENTE EM FLORIANÓPOLIS
CAMP O S L O B O -" C I A. - Rua Felipe 8chmldt. a. •
Caixa Postal n. 1. - Telefone 1.083 - EncL Telegr. -ALIANÇA
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME

NAU, BRUSQUE, LAGES E RlP DO SUL
.•

I
__.._................- ..........__••_......-_." ._....""_...............- ..._.,_,.;J_ .. I...""........__•.,.... - ....._

.,

Sedas, Casemiras e Lãs

CASA SA.�A a(OSA.
ORLA�NI-)O SOA R_PE�LI�]

Rua Conselheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 --- End. Teleg.: «8carpelli» __- Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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;j;) � V�
Produto científico paro embelezar os seios
Honno Vivos n,· 1 pata 0S IO<Olos pequenos ou f!acido.
Hormo Vh·os n,· 2 para 0& seios qtandes. volumoso.
Inofensivo à saúde - Fórmula de absoluta confiança .

.. P'Iodcmopolls na. '.,.....ci... lIoder_.
lt"uliY"ir" ti d. " - Em Blumenou: '.,m.cia.
Sanit". • Odin - em !taia!: F,.,maoi" Sent.
r_••inh.o

.

__ -. ...,. .- _-.- .,....·_.._._- -.-..w.-.· ...

.:

�.

VIDA SOCtAL
ANIVERSARIO'"'

Menina Zélia
Completa hoje o seu 2' orrive r

.•ário de nascimento a galante
nlenina Zélia. encanto do lar do
casal sr. Francisco Vieira -- d. Eu·

, gênia Souza Vieira. re.idente. em
São José.

'"

José Augusto de Farias
A'SliIinala a efeméride que hoje

. transcorre o aniveraário natalício do
'sr. fmco. José Augusto de Faria••
'.proprietário da conceituada. "For
- macia Santo Agostinho.

'"

Dr. Afonso Wanderley Junior
Deflue hoje o aniversário nata

lício do dr. Afonso Wanderley Ju
nior. provecto advogado.

•

Alcindo Fanaya
Transcorre hoje O aniversário

natalício do sr. Alcindo Fanaya.
·agente da The Texas Moto," Oi},
",C.olTlpany no norte do país.

.
�I"uzt'm .ooe hoJel
·'0 '81' .',Manoel Cruz, alto fundo

- .nário .do Tesouro do Estado e

oOpreciado musicista;
o jovern Lucidoro Fernandes;

........., .. ..,. ...._. w _ ,____

� I

Q exrno sra. Alice Aurora da
Silva:
o ar , dr. Francisco Vieira Bou

litreau;
a galante menina Suelí May

noldi Taulois;
a exrno. sra. Dilma Taulois An

drade. e.pôsB do sr. Nerêu An
drade. Llncionário hancário.

Prestl,.. O QO�erao • u
tlasses arma.a" - o. ..ri.
·.Dl "q.IDta - eol••I.ta". (L.
D. 11.\.

I

J

3

COMPANHIA
INTERNACIONAL

DE
CAPITALIZAÇÃO

4mortizacão �e fevereiro

No ""r( ... j,' 'f'lIliZIl rlfl em 28 Ih
Fevereiro d'� 19\5 toram liIortNi
dali 'lI! segniotaM cflmbiullçÕSJI:

Z B R
X X f
Z 'e f
o A B
Y E J
A V X
M 6 � E
P Q o
Os portadores dEJ títulos em

rígôr contemplados são con
vidados a receber v reem
bôlso garantido. na séde da

Companhia,
ou com 08 Agentes Ger8l!j;
Sociedade Comercial
LIVONIUS LTDA.

BLUMENAU
Nilo Interrompam o paga

mento regular das mensalída
des dos seus títulos.

Em caso de intprrupçao, re
hlibllltpm Imediatamente 0&

�eUS título". E' suttcíente pa
gar UMi\ MRNSAI ID<\DE para
revígorar o mesmo e evitar a

perda do direito sôbre o sor-
�elo e salvar 88 suas

economias.

Noivados:
Com a gantili.sima srita. Zilá

Bragança, relliiente na Capital
Federal. ajustou nupcíos o ar.

Aliatar Tzelikis. filho do distinto
ccao l Constantino Tzelikis·' d.
Edith Coelho Tzeliki•.

flajantela
Tell. Gerdno (ierson Gomes
Procedente de Ponta Grossa.

ucho-se nesta capital o nosso di•
tinto conterrtlneo. sr. ten. Gercino
Gerson Gomes. ultimamente clas
sificado no 14 P C.

,. i't,:;;t:
Dr. MarcHo Medeiros

Em goso de {árias. acha-se eri

tre nôa , ácompanhado de sue

exma. família. o nos.o distinto
conterrâneo sr dr. Marcilio Me'
deiros. íntegro Juiz de Direito da
comarca de Campos Novos.

Falecimentos:
Faleceu sexcn- feira última. nes

ta cidade. à praça General Ozo
rio, 42, a menina Maria Angelina
Alves. filha do &r Brasilio Alves.

Dr..Guerreiro da IFonseca
MÉDICO

Clínica de Adultos e

Crianças.
Doenças da pé/e. Moles

tias do coração.
Consultas diária9 em Palhoça
Horário ,- das 10 às 4,30.
Residência: Florian6polis

Alameda Adolfo Konder. 8

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

DOENCAS DO GADO
E REMÉDIOS

j
'I

1

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

No bar e no lar
x x o r

nã o deve faltar

Indústria de algodão
Londres (B.N.S.) - Espera

se que a indústria britânica
venha a suprir com maquina
ria adequada o projeto de es

tabelecimento de uma moderna
indústria de tecidos de algodão
em duas colonías portuguesas
da África, notícia o "Manches
ter Guardian". Até agora as

colonias de que se trata, -

Angela e Moçambique, - veem

enviando à Metropole as suas

colheitas de algodão a-fim-de
serem processadas. Portugal
propos-se agora a fundar uma
indústria nativa nos territó
rios em fóco de acôrdo com os

padrões de desenvolvimento
colonial britânico. O projeto
visa preliminarmente a produ
ção de generos elementares,
ou sejam tecidos de confecção
rudimentar, que são os que
requerem pequeno trabalho
especializado. Posteriormente,
deverão ser estabelecidas as

fábricas de branqueamento,
estamparia e tinturaria.

As anedotas e pIada. aparen·
temente Ingênuas sào grande.
armas de desagregaçio mane

Jadal!! pela "quInta-colllna".v

(a')1 2 Cnlzelros em Silos PI o porle.ostal
UZlNAS CHII'1ICAS BRASILEIRAS l TOA
c,pon...... ./ABOTICAeAL n'.....uLO

�, III � t�n 110"'II I�I� II � III

I 11\ II IltlllII �� II llLlIILII�ILI "U L«U �. � � � I �

COMBATA a
TRANSPIRAÇãO

_,

'u.,c

� &;Y;. Th:'
- e desodoriza •

(�����' QUANDO O TERMOMETRO SOBE ...

cuidado! Os gelados refrescarão sua

garganta, ,_ mas não refrescarão seu

corpo! Para refrescar o corpo, use

Salus. De ação ultra-ativa, Salus limpa
rigorosamente a epiderme,
remove o pó, os detritos, as

impurezas que se depositam
sôbre a pele, facultando aos

poros respiração livre e re

pousante. Combata o calor

com Salus e fique limpo,
leve, repousado.

$til (fJilf1d ��
/fiOHlOl/fé! t(J�

, ta em sentir
te: SlU oêem .

"'aça êste teS
os' outrOS P fô!: bôa ..

·

j;.
a o que - naO .

<I
sua roUP

S 3 rea.<.;30 desodOl'll.
'

" \ e Sc3 e

eU' voce· 5"1\.15 rerresal\.lS\ li

use

l_W. T. J4,243
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I
!

Esta fotografia .tirada na Alemanha mostra como os soldados nor te-emerieerios

enfrentam os tanques nazistas- Ag'J.chados nas trincheiras deixam o tanque
se apróximar o máximo passiveI e disparam uma «Bazuga que. o ,destroi.

(Fóto do Ser v iço de Informações do Hemieterio), .

i

I
!

o Vigor e a Perfeição
do Corpo Humano

Eis o ·meio de Y. obter o vigor e a saúde do corpo

Não desanime si a super-alimentação, as gorduras e amidos que
você ingere diariamente não estiverem adiantando nada e si você
continúa magra, debilitada e nervosa. A causa é outra: falta de
iodo nas glândulas.

VIKELP, o novo concentrado de minerais iodo-vítamíníco ataca
diretamente as causas da magreza e do esgotamento. VIKELP con

tém iodo natural que nutre e regula as glândulas internas que con

trolam o metabolismo. Por êsse processo, os alimentos digeridos se

transformam em carnes rijas, em músculos e novas [orças e energias.

VIKELP contém, além disso, cobre, fosfato de
cálcio e vitamina B -1, .na dose indispensável
ao organismo, diariamente.

Tome V I K E L P durante uma semana e

.

observe que diferença enor-

/.:�-.." ' • �e!,me tara em seu orgamsmo. . '"

D?l'ante esse pe�ueno C.) (;'(:num�r? de dias, v. con-

l_'"J I
seguira aumentar o seu .

)
peso de maneira notável. \�:-1

___
J _�-

VIKELP é accessível a 1l...----�\
todos e acha-se à ven

da em tôdas as boas

Stand.rd

FARMACIA ESPERA.NÇA
A SUA FARMACIA

I.. Co...lhelro Mafra, .. e 5 - FONE 1. ,.(2

btrer. _ 401lÚcil.

CASA MISCELANEA distri·1buidor a dos Rádios R C. A,
Victor, Vavu las e Discos RualI C Mafr s . 9

/«()l'lNOS AtER:AlVjJ...-

I
1

* Ouço, no RadIo Nacional.
às 2as. feiras, às 21,';;5 o

"Rad;o Almanaque Kolynos".

Limpa mais ... agrada mais ... rende mais ...

. [

I I
I I
I

Dr. H. 6. S. Medina Farm. Narbal Alves de Souza
Farm, L. lia Costa Avila

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

Florianópolis

,�\\�O VIRG�.J �DA �<;�O�WHZfL INDUSTRIAL
JOINV/LLE

o Sabão

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

Exam� de secreções.
J1utovaccinas e transfusão de sangue

-t-

Exame químico de farinhas, bebidasr�liofé. águas, etc.
-

ENIP RE·GADA
Precisa-se de uma que saiba cosinhar bem�
Ordenado 300 cruzeiros. Rua Presidente

Coutinho. 23

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
IN Du�rl'H I AL-J()INVILI_J}� (Marca

,faltar e_ oa.. ale••a t
regtst

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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guarda-livros em sua
mezes por correspondência)

Diplome.-se
(12

casa

Em qualquer parte em que V. S. resida. poderá diplomar-se guardo livros em

12 meses, sem deixar seus c
í

oz e r-es . Mensalidade 20 cruzeiros. Escreva o
í

n d a

I
hoje. À Caixa Postal, 3717 - São Paulo Precisamos de agentes, inspetores e

'lO
representantes. Bôa comis5ão. Angariar alunos e colocar livros.

o santo do dia
4 de março

S. CASIMIRO, CONFESSOR
Êste santo era o terceiro fi

lho de Casimiro IV", rei da
Polônia. Teve êle os títulos

"príncipe da Polônia" e "Rei
eleito da Hungria". Mas, por
sua vida tornou-se merecedor
do título mais glorioso de san

to. Vivia Casimiro afastado
dos negócios do govêrno para
poder entregar-se ao serviço
dos pobres. A nota mais cara

cteristica dêste príncipe

era)sua profunda devoção a Maria
Santfssíma, devoção que o ins

pirou para a composição de
um dos poemas mais perfeitos --------------------.-----__
que produziu a arte cristã.
Não é de admirar que devoto
tão fervoroso da Virgem Ima
culada cultivasse com todo
cuidado a flôr da castidade. E

quando - segundo os precá
rios conhecimentos médicos da

época - os facultativos lhe
aconselharam precurasse res

tabelecer a saúde abalada sa

crificando a castidade, prefe
riu sacrificar. a vida. Morreu
no dia 4 de março de 1484.

Instituto Brasil-Estados Unidos
Aulas de Inglês
EDITAL

De ordem do sr- Jau Guedes da Fonseca, Diretor de Cur
sos, torno público que se acha aberta, até 15 de março próxi
mo, a matrícula pata o Cl!JRSO DE PRINCIPIANTE, a car

go do prof Cascaes e para o CURSO ADIANTADO, dirigido
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- Ia.
Secretaria do Instittto Brasil Estodo s Unidos de Floria

nópolis, 80S 16 de Fevereiro de 1945
ALTINO FLORES, (Secretário Geral).

i.Paraquedistas noruegueses encaminham-se para os

aviões transportes para entrarem' em ação.
(Fóto de Britz News Service).

. Emprêsa «4uto-Viauão Itajaí Ltda.»
Floriaoópolis-Itajaí

Em ônibus novos e confortaveis.
'Saídas de Florianópolis - diariomen te, exceto às

quintos-feira.
Horário d08 Purridus ;

:'Segundas - Terças -- Quartos e Sextos-feira às
Aos sábados às 13 horas.

ACEITAM-SE ENCOMENDAS

5 de março

.
S. JOÃO JOSÉ DA CRUZ,

I CONFESSOR
Descendente da antiga fa-

mília fidalga dos Calosirto,
IS horas. I nasceu João em 1654, na ilha

I

Ischia, perto de Nápoles. Com
16 anos de idade entrou para
a ordem do S. Francisco da re
ofrma de S. Pedro de Alcânta
ra. Desde os primeiros dias de
sua vida religiosa distinguiu
se por sua austeridade de con

duta. Não comia nem carne

Inem peixe, nunca bebeu vinho
e contentava-se com três horas
de sono. Poucos anos depois de

Iseu ingresso na ordem, foi en
carregado de construir um
convento em Alisa. Em vista Idos dons extraordínáríos com

os quais
.

Deus o agraciara, I
mandaram-lhe os superiores I

que recebesse a ordem sacerdo- I
tal. Em seguida foi mestre dos
noviços e superior. Por ordem
do médico teve, mais tarde,
que mudar de regime; mas, J
mesmo assim achava meios e

modos de tornar os pratos me

nos atraentes, afim-de satis
fazer sua inclinação para a

penitência. A avançada idade
de 80 anos que alcançou, pro
va que a mortificação não lhe

Iera prejudicial. Morreu, em

Nápoles, aos 5 de março de

I
1734.

Prefira uma parte de seu

trôco em "8el08 Pró Doente
Pobre do Hospital de Carida.
de". e estará contribuindo para
que êle tome mais um pouco I
de leite, tenha melhores medí
eamentos, mais confôrto no

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

do Hospital de Carldade).

Agentes em Florianópolis

Fiuza Lima & Irmãos
Rua Conselheiro Mafra, 35 - Fone: 1565
'l'elegromas: LUAMA - Caixa Postal 129

[
)aos seus inúmeros clientes, apresenta,

� em suas lojas, novos modelos para 1945.
m� Despachamos e engradamos grat\lit!\-

- --.:- - ._ --�� �mcnte pata o interior. Peçam catálogo.

*

EMPRtsas REUNiDaS DE INDUSTRia E COMÉRCIO
ARNO S. A.

U.J.8.

1
DEPTO. CEMBRA CONSTRUÇÕES ELETRO-MECÂNICAS

SÃO PAULO· RUA .JOSE BONIFÁCIO, 209 • TEL 3.5111 • C. POSTAL 217·8

PARANÁ -l:TA CATARINA MATE: gelado
chá
chimarrão

Bebida saudável
.

' .. �

-

,;,
melhores fábricas. A Caso

visito antes de

PllSRASIL

�---

Fabricante e distribuidores das afamados con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, rnor-ms e aviamentos
para c lfo i.o tes, que recebe diretamente das

Snrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florianópolis, - FILIAIS em Blumenau e Lajes.
"A CAPITAL" chama o atenção dos
efetuorem suas compras. MATRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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S���GTJ}1_:�( Jj
Contém oito elementos tônicos

Fósforo, Cálcio, Vanadato e

Arseniato de
Sódio, etc·

Os Pálidos, lJep,:up�rb(1oe.
Esgotados. Anêmicos,

Magrus, Mães Que Crtaru,
Crlt\oçi:Hi Rr1quillc3S rece

beràu õ iouíücação geral
(10 orgaOl�IDo corn "I

I_��.-- ��_��

PIIIV'lf6/05

o Leite Hinds que amacia,
protege e re.resca a sua

cútis, oferece lhe, agora, uma nova
{leleza através da fl'a\!rância do

eseu perfume est'mutante. que tem
<o írescõr dos dias prímaverís.
'Use-o hoje para conhecer êsse

110VO privilégio de sedução, e, diá
riamente, na limpeza de sua pele,
no elirninar dos cravos, manchas

n espinhas. e ainda como base

-para pó de arroz. O Leit« Hinâs

no seu toucador si;;IlHic.:t beleza

oe mocidade.

LE.lTElite;�.' filJl.'

HINDS
'Protege e embeleza a cútis

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar
-------

VENDEM-SE
CASAS: na rua Uruguái. diversa.

pequenas, com renda mensal d�
420,00, por 37.000.00 crUZ.3irOIl.
Na rua Felipe Schmidt, por Cr$

120000.00.
No Eatreito. par Cr$ 2.5.000.00.
Em Coqueiros. par Cr$ 12.000,00.
Na Avenida Rio Branco, por Cr$

48.000,00.
Na Praça 15 de N�vembro por

Cr$ 130.000,00. .

Uma na rua CampolI Novo., num
terre�o de 1.524m2; por' 40.000,00
cruzeIros.

Tratar com A. L. Alve5l, na ruo

Deodoro 35.

VENDE SE uma Serraria
--

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

cavalo, e correame novo.

Informações nesta redação
uo na rua Deodoro 93 - Estreito

fENDE-SE �;:it�r�:i���-
reiros , com casa, pasto. bôa
.âgua e pequena chácara. Tra-

.�;reanAdv�niSdaeM:U�Or::�O:: 5:� I;, �
-

da rua Fernan-
do Machado, nesta capital.

(e: á desocupado).
'Tratar à rua João Pinto n 51

Negócio de ocasião
Por motivo de mudança, ven

de-se a casa da rua Joinville
.n , 48. Negócio sem interme
diários. Tratar com Adriano
Schaefer I na mesma. 5 v, 1

I p��!��S!�!�n!��e_
I sentantes em todas as ci

dades do Brasil Artigos
de consumo obrigatório.
Comissão de : O a 20%, e

rnars ordenado mensal
Car tas para HEGODOR
Cr ix « Pú"t:ll, 1025 Be!o

HOrizonte, Min s s Gerais,
com Cr$ 1,20 de selos

NOVOSelCARTAZES DO
USADOS 1

__"_O_JE 2_8_.fei_ra H_O_J_E_
COMPRA e

VENDE

40s sofredores
Dl'a. L. GALHARDO -Ex

médica do Centro Espírito
Luz, Caridade e Amor. co

munica a mudança do seu

consultório paro a Rua Bu e

nos Aires, 220 - I" andar,
RIO de Janeiro, onde possa o

oferecer os seus préstimos.

I
Escreva d�talhadamente -

nome, idade, endereço e err

'velope se 1 Qd Q pQ.rg a rea I
posta. I

MACHADO & ClA. '!
Agência. e Repr••entaçõ•• em Geral

•

Ma triz: Florian6poli.
Rua João Pinto, n. 5
Caixa Pa.tal. 37
Filial: Cresciúma

Ruo Floriano Peixoto, '/n (EdU.
Pr6prio). Telegrama.: ·PRIMUS·
Agente. no. principai. municipio.

do E.tado

Lactífero. Tônico estimulan
te do .Ieíte. O benefício que o

Lactífero tem prestado ás sras.

mães, quer no período de alei
tamento quer no de gravidez I
é incalculável. O Lactífero é
um poderoso galactagogo e re

generador orgânico de maior

eficácia até hoje conhecido.
Em sua farmácia, ou C. Pos

tal 1861, São Paulo

nEMORROIDIS
EJt, fj.p,cifitt1
Alivi", ed dbte$

.

f evit« �S

iufeCfileJ. ,

- �

DIA

ii.

o; t RJtS·.A'
DUÂDEODORO;33

" 'nOl2itll1oPOLlS"

(lHE
•

pena envenenada

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

roides, é imediata, alivia
_.,...,..",_ as dôres e 08 pruridos,

acalma e evita as eornpli
/' cações infecciosas das ul

cerações e varizes hernor
roidais. A venda em t ..das
as Farmactas em bisnagas
com canúla especial para
facilitar a aplicação,

f.'s 7 1/2 horas:
A gigantesca realização do cinema nacional!

Boa rr.ú srca e ótimo r mance!
Deslumbrantes e- luxuosas rnc.nragens !

Ricas toillettes:

Romance

i

1li
.�

)I:
,:.1..
"

1;1
� x�
,I, /"

:i.

I

MAN ZAN
PARA HEMORROIOts
Um produto De W1U

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

Camisas, Gravatas, Pijames
Meiasdas melhores, pelos me

Dores preços sô na CASA MIS
CILANEA - Ruae. Mafra, 9

Idi"'mall por

tuguês, espa
nhol, francê.,
inglêa, etc.

Romance. Poearo , Religião, Aviação.
Matemática, Física. Ouímica, Geo·
logia. Mineralogia, Engenharia ci

vil, militar e naval, Carpintaria.
Desenho, Saneamento, Metalurgia,
Eletricidade; Rádio, Máquina., Mo

tore., Hidráulico, Alvenaria, Agri'
<.:ultura, Veterinária. Contabilidade.

Dicionário.. etc, etc.

proibido
com Lucia Lamur, Nilsa M.)grassi, Milton Marinho, Grande

Othelo Jararaca e Eros Volusia
NO PROGRAMA

NOTICIAS DA SEMANA 45x5 iNec. DFB.)
FOX AIRPLAN NEWS (Jornal)

A ARMADA E A NAÇÃO (Marcha do Tempo)
Preços Cr$ 4,00, 3.00 e 1.00, Imposto incluido , ·Imp. 14 8008._

(INE «IMPERIAL')
Leilão

No dia (l do corrente, terea-feira,
às 19 horas. no prédio da Praça
15 11. 10, andar terrco, será veu

d ido em leilão o seguinte:
1 mobi] i a de sala, Penteadeiras

com espelho, Porta chapéus com

espelho, Mesa redonda, Cantonei
ras, �lrfllÚri() cn v.id racado para li
vros, cadeira de balanço, Bidet,

I escrivaninha, poria livros, 1 Sof'á,
I � Poltronas, Mesas. redond�s e.Me-!' ,sa com gaveta, Guarda Comidas,
I Hádio Er is o n , Eslabilizador, espe
lho grande, guarda-roupas, Camas
de solte iro , diversas miudezas,
mesa elástica. Cristaleira. balcão
e cadeiras estufadas.

.

A's 7 1/2 horas
Sessões Para Todos

Um filme forte, impressionante e misterioso !
Si é forte não perca! Si é fraco não assista!

A
com Robert Newton (O Dr, Broddie de -O Castelo do

Homem sem Atma») e Anna Todd
NO PROGRAMA

OPERARIOS DA ILUSÃO (Nac, Coop.)
A ARMADA E A NAÇÃO (Marcha do Tempo)

Preço: Z 60 (Ú111co) "Rigorosamente proíbido até 18 anos

..�e�uen;noéque
'�e \O�����inl��

�(
'0Os jovens precisam de orien

tação 'e conselho. Transmita-

lhes, como um' patrimônio, os

benefícios de sua experiência.
incutindo-lhes o hábito salutar

de fazer a barba em casa. Uma

Gillette é um presente que

causa orgulho a qualquer rapaz.
Além de constituir uma garan

tia contra as doenças da pele,
transmitidas pelo contágio de

navalhas que passam de rosto

em rosto, Gillette assegura

prazer, higiene e economia real.

- Estós vendo como é

também saberás fazer o

Quando cresceres,

em cosa, nõo é?

- Todos
a barba,

nós, alto e bom som, proclamamos: para

só Gillett ..-' Gillefte e nada maisl
�, .I�
,

fócil?
barba

BARBELlNO

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

tisfeito, devolva as oito e ser-ã reem bolsado.

Gillette
Caixa Postal 1797 - Rio de Janeiro fnter-Amerfc«nJl

G ·153

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ISTADO-Segunda.telra. 5 de Marco �. '945 7

Indicador �Iédico
1�!<.AU�!.RO'���

\.�\ln;o ..... V<"rfelc06mf'nIO • l,onll" Prétle.. no RIO o... Jan.t.n>

I R A lOS Ã
4.)Ul"",Ul,1 A,. - ".,Ia manh.ll: dIariamente daa 10.30,:.12 h •• à tOlde eltCeplO 00. "ri'.otlN·U. ,.•",.,.-,,;ult :lh, .. I ..1Ç'n,

..b "... du 11.311 .a 18 bor•• - OON8Ul..Tó8IO, Rua JoAo PI.to ... ,. _rado - Óto :WIJ MI\.

I..o : 1. ...111 - H_tdl\nel.: R ... PN!Idd_'''' eoatlt,bo. ".. UI>lfo!nüstlCu precoct' <.la tul:lt�rl'uh)!!..,

,JulJucHI>ir, ulceras ",asl rl(:ulI � 11th'"

leu ars. câncer do estomagu, .de' I
;ôes das VIII!! biuares, nll�, de

\pltCIl l) l'ueltlllu-lOfllX ItrntlclaJ
para o tratamento da Tullt<TCUiuSt
Pulmonar - Trutame.ntos uro.Ier-

nu� e efle-1lzc;!I dest s H1"H�SIIIf

Completo gamnerc ue BletrldJ'llle

Imédica; OUÚlU curtas e unrs-cur-

111.", lillWIl Intru-Yertueíboe e rll.llll�
I. .-s •• I!!Ultra Violeta. Infrazun-Terupr»

Consultório: nua Deodor-o, 3
esquma Felipe Schnndt

O... la 12 hrs., fi das H ... ' ; .. ,-,

T..I ..�.r." .. ! J""

4
-

àrté 'da-------_N
camuflagem
Londres, (BNS) - "A rJll'twaf

Municipal e HupU_1 fe ficou recentemente de tal modo
confusa pelo (lrenal1lenlo de um

lago uas proximidarles de um im

'oa. I.... "portante objetivo militar levado a

efeito por peri tos britânicos em

camuflagem, que lanç'ou suas bOlll
bas 15 milhas distante do alvo, re-I'petindo o engano pouco depois
num "raid" - noticia mn corres-

Méd1co - chefe do ServIço de S1filils do Centro de Saüde pondente d-o "Times". Este exem-

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS OE pIo da 3Jplieação da camuflagem
AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS �fensiva, serve para ilustrar um

CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmidt, 46 dos mais' brilbantes aperfeiçoa-
RES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648 mentos nesla guerra. Serve üão só

ocultar. das vistas inimigas os com

batentes, como tambélll para ra
ze-lo tomar uma dire<:iio errada.
Para a câmara fotogr[lrica de um

avião de observacão, a é\rea em

que se encontra [Im exército não
é a paisagem que () ('l'rca, lllas

sim o terreno em que ele se encon

tra.. \ssim não "ale a pena pintar
um minueÍoso disfarce nos tel11a- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••_•••••••••••••dos de um grupo de casas, se estas
estiverem agrupadas elll formaçiio
num campo aberto, o que dará nu

ma fotografia aérea Ullla aparen
cia suspeita. A camuflagem mo

derna começa pOI' faz'el" com que
as casas fiquem tào dispersas que
as sombras de objetos naturais in
cidam dirétalllente sôbre elas, evi
tando assim toda e quulquer per
turbação no padrão de tempo de
paz na área que se procura escon

,der. A a'Plicação da camuflagem
ofensiva consiste e111 fazer o ini
migo tomar Ullla direção errada, e

nisto os peritos bri tânic'os já ob
tiveram grandes sucessos. A orga
nizaeão de enormes fôreas neces

sárias pa'ra um ataque
•

moderno
constitue talvez () períodü de lllaior
r i sco, e todos os in ven tos conheci
dos para serem aplicados pelos pe
ritos em call1uflagem, que vão des
de o enegrecimento dus faces dos
"comandos", a planos llIais ambi
ciosos, tais COlHO lleródrul110s fal
sos e o drenalllento de lagos, de
sempenha1ll UIl1 papel vital na se

gurança da operação. A escola pa
ra o treinamento c aperfeicoamen
to dos metodüs da e<1ll11iflagem,
não só treina conselheiros-técni
cos nessa arte, C0l110 também se

encontra coninualnente empenha
da no exame e aperfeiçoamento de
novos métodos e de materÜlis para
frente às necessidades de ll1udal1ca ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
de cada fasf' em todos os teatros
ele guerra. "Sahendll-se que os pe
ritos em camuflagem resolveram
os problel1las da l1('Vl', da areia. da
lama e rIa selY<l elll todo os teatros
de opera(:ão, pode-SI' Llzel' uma

justa aprcciaciio dos sucessos al
cançados pela tl'cnica dn Exércij()
Britânico que faz de cada soldado
lim IlIcstrc ·elll call1uflagcll1''.

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRUJWIA Gi<mAl. - Aur.>\ CIRURGI,\ - MOLl1:STIAS DE SI!JNHORAS - PARTOS

Formado pela Faculàade de Medicina da Universidade fie São Paulo, ond.. foi
Assistente por vár-ios a110S do Serviço Ci.r1ÍJrglco do Prof. Alípio Correia Neto.
Cirurgia do estômago e vias biliares, intestinos .-\",lgadD € grosso, tiróide, rins

prósLata. bex íga, útero. ovár+os e trompas. Var-icocete. híd...rocelf'. var izes e hérnia'
, l'ONSlILl'AS:

(\aS 2 ê.. 5 fioras, a !-tua ��elipe S(·hmidt. 21 (alto' na Casa Par-a lso I , Tel 1.598.
RESIDlCNClA: Rua Esteve.s Júnior, 179; Te!. M764

MARIODR. WENDHAUSEN
(Diplomado pela F})culdad.. Nac. l1e M1!I11c1n.a da Unh'erstdade do Brasil)

()t.'n:.�rVFn"'nto fi .. S80d,�

CI,J:\ ,e", IHtIJJ(;4 -- *,0I#l8t"'8 IntE'l"Ila� de adultOlo e er1.nç..... CONSULTORJll
• IUCHlIlItNI'I": Roa 1'>1'111>" ","hmldl n. :IS - Tel. 812. CONSUL'fAl< - II.... 111 ia III.

l)R. A.
(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 � ERVOSAS

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

Residência: Rua Álvaro de Carvalho nv J.8 - Florianópolis.

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

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

Cirurgia moderna da GUELA DE LOBO, do LÁBIO LEPORINO (lábio e céu
da bôca fendidos de nascença)

Esôfagoscopia, u-aqueoscopía, broncoscopia para retirada de corpos estranhos, etc.

CONSULTAS: das 10 às 12 e das 15 às 18 horas
Rua Vitor J\lelJ:eles. 24 - Fone: 1.447

DR. ARMANDO VAURlO DE ASSIS
Ooe � .. rvtço8 de Clínica Inhntil da Assistência

de Caridade .

CUNICA MtDlCA DE CRIANÇAS E ADULTOS
(10NSUl,TóRI0: Rua NllD"'" )lachado, 1 (Ed!ffclo 8. Franclaco).

Consultaa das 2 às 6 horas
RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

DR. BIASE FARACO

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

DR. GEBHARD HROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

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

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

HOSPITAL "NERl1:U RAMOS".
Curso de aperfeiçoamento no Hospital São Luiz G<:lnzaga, de S110 Paulo - Ex-esta·
glário do Instituto "Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex-médico Interno do

Sanatório de Santos, em Campos do Jordão.
«;UNICA GERAL - DIAGNóSTICO PRECOCE )j; TRATAMENTO ESPilCIALIZADO

DAS DOENÇAS DO APAR1i:LHO RESPIRATóRIO.
OPERAÇÃO DE JACOBOEUS '

OONSULTAS: Diàriamente, das 3 às 6 horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles, 18.
RESIDJ\':NCIA: Rua Esteves Júnior, 135 - Te!. 742.

IJ'_- -.••-_ _._-.._..,.
-

•...-.-.,-.'_ _-.-.-.-...-_·.- ._,..fIII___..-_-_......

DR. REMIGIO Dr. LAURO DAURA
CLíNICA M&DICA.

IIOlútiU 1nternU. de Senhora. e CrI·

a.nçal em Geral. CONSULTORI«a,RUII
�el1pe Schm1dt - Edl:tlc10 Am� "'et.o.
ro:me 11192, II U 12 • 14 à. 17 hora. llJl-

aID:IlNCl.4: , Largo Benjamin
COIUltante. 3

ISoLruc. l.

iJ8peclallata em DoenÇU d. Senho
ras - Vias Ur!JDárlas,
CUrso de especlalizaç110 de Gineco

logia (doençllJS de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da Fa.
culdade de Medicina de SAo Paulo.
Tratamento especializado, médico •

cIrúrgico, das afeeções do aparêlho
genital feminino (Utero, O"kiOB,DR. ANTôNIO MONIZ

DE ARAGAO trompas, etc.).
CUTll radical das 1.nll:� doa

anexos (Ovãrios, trompas), sem ope
ração). Tratamento de todos os dis
t11rbios da meD8truaçlo e da Nterlll
dade.

CIrtu'cf.a • OrtopeéUa. CtiJl1ca e OIr1IrWIa
Co tor� PIU'UIe e floea.ÇAII C. ....or...

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Did'
r1amento du 1. U 17 bor RESIDU·

f'T.t.., t..lml:I"UI." .l.I..-tm. ... .. 'fIf.I, Tratamento moderno lia blenorra
!PA aJrUda e crOnica. em ambos os

sexos, por proceSSaR mod,el"lIlos IIOb
contrOle endoscl)plco - Uretroscopla
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO

Dr. Newton d'Avila
Operaçõeiõ! -. Vias Urinarias -- Doen

çao dos intestinos, réto e onu.

-- Hemorrnidol'l. Tratamento da
colite' amebiana.

Fillioterapia -- Infra-vermelho I

Conault: Vitor Meireles, 28.
Atende diariamente à. 11.30 h•. e,

à tarde, da. 16 M. em diante
Reli-!: VidaI Ramal; 61,

Fone: 1067,

CONsm.TAS: - Das 10.30 l• .10.2
horas e das 2 la 15.
Consultórlo _ Rua Tlradentel 14.

Fone: 1.663.
Restdêncbl

Comer bem o que lhe agradou e ter de sofrer com a

azia, gazes, as dores e as náuseas, parecerá uma pu-
nícão severa a um gozo natural e

.

inocente. E, no entanto. comer bem ...-:�'--...

não é pe-ado l O que ba é que o

excesso de acidez não raro perturba
a digestão, ocasionando êsses sin
tomas. Neutralize-o com Magnésia
Bisurada, o eficaz alcalinizador do
aparelho gastro-Intestlnal. A sua di
gestão deixará de ser "um castigo".

rorIlUld.o pela Unl".,ersld".d. d. O'....,,.nTO

rnm prAtica noi hospitais "uropeu. I

CHn1aa m6d.1ca em lferaJ.. pediatria ;10"" II... do at.tema nenolO, aparelho g"njt.1)
urtn6rlo do homem _ d8 mutb.. ,

....te. T6cmlco: DR. PAULO TAV,llR�

I0Ur11O de Radiolo«1a CII:ru� com o nr

ftlanoel d. Abreu C&mpanario (Sio P'Iu·
�. �Jalizado em HiJllene • SaÜ..'lo

Pdbll<l*, pela Un1yeraidac:le do ruo d. J *

oelro. - Gabmete d. Ralo :x - lG.l�tr()o

�I()IfrI.tla cl1nica - M.et.anolt�T"O h.

osl - Sondagem [)uOO&lS) - GIlbln"t.
Ú n.1oterapla - Laboratório (1. mtero«

:opia • a·náL1t.e clímce. - Ru.. P'en-dUl,j()
Iilacbado. 8. rone 1.1IM. - rlorlanópolla

Muitos honif cccõ es e médico gralis
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

Crédito Mútuo Predial
Proprietários -- J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO M,t,IOR CR s 6.25000

..............a.am � �

o Mucus da Asma
Dissolvido Rapidamente
Desde a descoberta da nova lórmula mões. 3) promove o víeor do corpo e

chamada Mendaco, não há mais ne- estimula a renovação do sangue.
eessidade d� solrer de ataques de asma Anos sem Ataques de Asmaou bronquite. Tudo o que V.' tem a ..

lazer é 1011181' 2 pastilhas ás refeições Me.nda�o nao traz somente resulta-
e logo após Mendacc, começa a circular dos Imediatos, faCilIdade �m respIrar,
no sangue. Em muito pouco tl'llIpO V sono tranquIlo e cOlDo<lldade, mas

sente que o Il1UCUS qu� o sufocava co. tambem prepara o orgamsmo para re·

meça � diswl"ü}"·se. Em consequ;'ncia, sIstlr aos !lleques (jue possam apl'esen.
V ('ornrçnrii a l'ef:-;pil'8I' lin'C' e CO!IlO. tar�se no tutUl'?, l\lUitas pess_oas que
dUlllente, seus nervos descansal'ão. seus passaram as nOites Bcm dorllllr e que
pulmões ('ecehet'ão 1\(' fresco e pUl'U c &e �ent18m sufocadas com os .sucessivos
o \ jgor retornal'â. nt�ques de aSlll�J ou bronqUIte, desco·

lmram �lIe MElndaco "cubava com 08

Dorma Como uma Criança acessos desde a primeira uoHe e mui
tos, já flá anos, não voltaram l�i<.:.is a
sufrer de asma.

.

Sinta Alívio Imediato
�lilhare� de pacientes que solriam de

asma ou bronquite. em muitos países
dü mundo, acharam que H pl"hneirR
dMe de Mendaco lhes lt'ol1xe descanso
e tt'anqujJjoade e que puderum dormir
hern,Iw8de a priml'il'a noite . .lo: por isso
)'(;'ctJpel'aralTI seu vigor e começaram fi
f;(�nt;/"-Re an08 r\Juis fortes e de 5 fi
10 ""OS muis juvens. A razão é que
f�el'ldaco atira de forma inteiramenle
DlIlllmt para diminuir os efeitos da
"sro);1. 1) Di"solve e remove o mucus: 2)
pi", em descanso milhares de músculos
d'minulos tlos tubos bronquiais de modo
que o aI' pode eulrar e suir dos pulo

A pt'imeil'lI dose de Me"àaco 00me·

ça li trabalhar no s"ngue e. ajuda a
natureza ii lhT<Jr-se dos (�feiiw, du O!"lU,l
e bronquite. Em muilo pOIl�1) tempo
faz com que se sinta flllOS mals 10l'te
e mais jovem. Adqui,," Mendaca, hoje
mesmo, em qualquer farmáeia; expel'i·
mente-o e veja COIJ](1 dormirá hem esta
noite e como se senllrá melhor amanhã.
Nossa garantia é fi sua maior proteção.

Mendaeo A:aZ:n::....
Agora lambem a

CASA DE SAúDE E MATERNIDADE
"SÃO SEBASTIÃO"

Sob a direção clin.Íca do

DR.DJALMAMOELLMANN
Construção moderna e confortável, situada em aprazível chácara com

esplêndida vista p3il"a o IlJair.

Excelente local para cur.a de reipOuso. Água fria e quente

APARELBAlI.lENTO COlUPLETO E �IODERNtSSnIO PARA TRATAMEN1.'O
Mi1:DICO, CIRúRGICO E GiNECOLóGICO.

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtas
- Eletricidade médica - Exames endoscópicos.
Laboratórios para o� exames de elucidação de diagnósticos.

Apartamentos de iuxo com banheiro Cr$ 50,00 diário
Apartamentos de la classe Cr$ 30,00 "

Quartos de 2a classe '...... Cr$ 20,00 "

Quart-Js com duas camas Cr$ 15,00 p/pessoa

SECÇÃO DE MATERNIDADE
Partos com permanência de 10 dias em Apartamento de
1a classe, inclusive sala de operações, com parteira da

Casa de Saúde Cr$ 400,00.
° DOEXTE PôDE TER lIIÉDICO PARTICULAR

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

ESPERANÇA
�o Farmaeêlltico NILO LAUS

FARMACIA

_...... ,.<I14Jada fi esfrlUll;e'irall - HOIIleopadu - �

4.rt1e0ll c. r.orraclua.

•
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Retirada a popula�ão civil de Colônia
LONDRES, 5 (U ..P.) -- As forças aliadas continuam seu irresistivel avanço sêbre
Colônia, cuja população civil foi totalmente retirada da cidade, segundo a rádio nazista..

O ESTADO

Laboratório de Análises Clínicas

Florianõpoll� 5 Marco de 1945

De um aerodromo aliado do
Continente - (NIB) - Uma
esquadrilha holandesa de apa
relhos de bombardeio efetuou
mas de 70 operações, no de
correr da semana passada em

apoio da ofensiva do Primeiro
Exército canadense. Durante
essás operações morreram 6
aviadores holandeses, em con

sequência de terem-se choca
do em pleno vôo dois apare
lhos da esquadrilha.

níutérto da Educação e Saúde

I'
Clube de .xadrez do Rio de Ja- -

um crédito especial de neiro Cr� 6.000,00; 11 - Je-
Cr$ 20.000.000,00 (vinte mi- quíá Esporte Clube .

Na sua simplicidade. a home- lhões ele cruzeiros), para apli-I Cr$ 10.000,00; 12 - Mavilis
nagem ontem prestada p.io quo- cação em obras e equipamen- Futebol Clube Cr$ 12.000,00;dro social do «Veleiros da Ilha» a tos, de acôrdo com os progra- 13 - Olaria Atlético Clube "

seu comodoro Manoel Gonçalves.
foi coisa comum; mas pela ani- mas aprovados pelo presiden- 1 Cr$ 20.000,00; 14 - Pau Fer-·

mação reinante e a cordialidade te da República. 1'0 Futebol Clube Cr$ 12.000,00;
demonstrada. constituiu espetáculo Art. 4° - O crédito a que se 15 - River Futebol Clube ...

extraordinário. refere o artigo anterior terá a Cr$ 15.000,00; 16 - EsporteAo c Irncço, coube a Orlando Fi- ,

lomeno saudar o comodoro o rri- vigência de 3 (tres) anos, fi- Clube Cocotá Cr$ 10.000,00.
venariante em nome da família cará no Banco do Brasil à dís- São Paulo - 17 - Associa
do clube da Prainha; Raulino Horn posição do diretor da Divisão

I ção
Atlética Riopardense ....

Fer�o fê·lo .tombém pelo novel

C�-I de Obras do Departamento de Cr$ 10.000,00; 18 - Associa
querros Pr�la Club e Arnoldo C�- Adruin ist.racâo do Ministério' ção Esportiva Jundiaiense d;,:�..neo cumprImentou pela Federaçao _'. ' ,. ,

'
_ ....

de Vela e Motor e Iate Clube de

I
da Educaçao e Saude e sera Judiá Cr$ 6.000,00; 19 - Sac,"

Florâcnôpol is. Agradecendo. em curo movimentado segundo o regi- Joaquim Futebol Clube, de S�,'
ta oração, que nem por isso dei· me análogo ao estabelecido pe- Joaquim Cr$ 6.000,00.
xou de ter seus pontos altos, Ma- lo decreto-lei n. 6.144, de 20 de Paraná - 20 - Associação
:ec:lg;:!�d�a�::gr:=:ç�u fr���!e �� de�ell1��'o de 1943, que inst�i Espor�i:ra de Jacarázinho, de
«Veleiros» e a confiança que de· tuíu O Plano de Obras e EqUI- Jacarezmho Cr$ 10.000,00; 21
palitava em todos, para a ccnse- pamentos". - Britania Esporte Clube, de(Chefe do Serviço de Laborat6rio da Assistência) cução de .seu objetivo. sendo mui- Art. 50 - O presente decre- Curitiba Cr$ 10.000,00; 22

Exames de sangue, urina, fezes, escorro, puz e gualquer tocaplaudldo. b d f
to-lei entrará em vigor na da- Clube Atlético Primavera de

outro necessário para esclarecimento de diagn6stico. reg�:� Ii:nt:�e, rea��:da�ra::;,::� ta da sua publicação, revoga- Curitiba Cr$ 10.000,00; 23
Horário: até 8.30 hrs. e depois das 14 horas parte do programa de homenagem elas as disposições em contrá- Coritiba Futebol Clube, de'

Rua Nunes Machado 7 (SOBRADO) Edifício S. Francisco o Manoel Gonçalves. Na primeira, rio. Curitiba Cr$ 12.000,00; 24-

';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;:;:========-'1 de. no�ía.i.m�s. receberam o. prê- - Esporte Clube Brasil, de Curi-
mlOS msbtuldos pelo homenageado O AIUERICA VENCEU O CER. t'J C � 10 000 . 25 G

TRES VIDAS
os timoneiro. Osvaldo Nune. (1' I)a. r", . ,00, - ua-

CC
).... lugar), Dorivol S. Lino (2') e Edmir TAME PERNA·MBUCANO rarn Esporte Clube, de Ponta
., • III. AIaujo (3'). A surpra.a do tarde Grossa Cr$ 10.000,00.

fcfi proporcionado pela regata dos Recife, (V. A.) - O Rio Grande do Sul _ 26A famosa novela· de Amaral Gurgel ve�erano., pois não só foram pre- América, que acaba ele se con-
Esporte Clube Paladino deAcabo de ler editada pelo Laboratório Nuama a novela mladoll os comandante. colocados sagrar campeão de 1944, teve ' 1..

«Três Vida.» que lIerá remetida, gratuitamente, a qualquer até o 3' lugar como também leus uma bela atuação na tarde de
Gravatal Cr$ 10.000,00; 27 -�.,

do. leitores, bastando juntar ao nome e endereço, uma bula p-roeirol. que' foram: Rafael Li· Gremio Esportivo Gaucho d')l#,:'
F R 1 T V d h J [] domingo, muito embora seudEI TONI O ÇA. Nco .ó receberão a nove a« rêl i o.», co- n arei e oã.o Guimãe� l ' lugar, Alrredo Chaves Cr$ 10.000,0 �

mo todos os outra. que o Laborotorio Nuamo publicar. Além Gualter Baixo e Almir. Adernar clube esteja desfalcado de al-
Minas Gerais _ 28 _ Es-.

dilllo concorrerão ao próximo concurso NUlma. Endereço do Nunes Pire. e Stavrol Kotzias. guns elementos titulares. Cl b J' 1Loboratorio NUlma: - Rua Jurupari, 44 .- Rio. cujos prêmio. foram também ins- Granele foram as manifesta- porte u e UIZ (e Fora, de

Representante pera S. Catarina: Machado & Cia.-Fpolis. tituidos por Manoel Golçolves. - .

I' d
Juiz de Fora Cr$ 10.000,00; 29'

b Quando da entrega desses últimos çoes recebidas pe os Joga ores
- Esporte Clube Mariano Pro-10nl'forta: to�nl'co para os fracos, forta para os de eis! e a diretor-ia do clube por esta, , prêmios. por intermédio de Manoel cópia, de Juiz de Fora .

Gonçalves,. foi entregue a. C?r�a�do façanha. Convem assinalar Cr$ 10.00000' 30 _ Tipi Fu-Coelho. oh presente, por inICiativa aqui que a equipe alví-rubra l ."," ,.
.

de Benito Araujo, uma bonita me- há muitos anos já não lograva
tebol Clube, de JUIZ de �ora

dolha. levantar um campeonato.
Cr$ 10.000,00; 31 - Vargínha

• Tenis Clube, de Varginha ...

SURVEN{'-ES CONCEDID \.S Cr$ 6.000,00; 32 - Vasco da
. "o ' J: ,

l'
Gama Futebol Clube, de JuizA 31 ('LUBES ESPOR'l'IVOS de Fora o-s 10.000,00. Num toO presidente da República

assinou um elecreto-Iei conce-
tal de Cr$ 355.000,00.

dendo as seguintes subvenções Atlético e Bocaiuva empatarama entidades esportivas:
Amazonas - 1 Atlético

Rio Negro Clube, de Manaus
Cr$ 10.000,00.
Pernambuco - 2 - Esporte

Clube de Recife, de Recife ..

o-s 20.000,00. DITZ Hoje 2".feira às
Sergipe - 3 - América Fu- K ] 9.30 horas

tebol Clube, de Proprlá Gory Grant e John, Garfield em-]Cr$ 10.000,00. RUMO A TOQUIO • '

Bahia - 4 - Associação O oceano é ;,menso! O tufão sop: •.

·

Atlética da Bahia, de Salvador violento! O s\.tbmarino navega qur ':..h-_
si se arrastando sobre o fundo '7::'0;

Cr$ 10.000,00; 5 - Esporte mar... rumo à Tóquio, embora sob
Clube Vitória, de Salvador ... uma chuva de bombas!

Cr$ 10.000,00. Um epilodio que é verdadeiro

Espírito Santo - 6 _ Es- «explosivo» para os nervolI!
Intrépida tripulação. navegandotrela do Norte Futebol Clube, sob um chuveiro de bombas de

de Cachoeira do Itapemirim . '/, profundidade. sempre respondendo·
Cr$ 10.000,00. ,�, com animo forte à ação brutal do'

r

Rio de Janeiro - 7 - Pe-. . inimigo!
tropolitano Futebol CI b d

VIolenta como � furla da tempe.�
, .

u e, e tade, fOI a batalha
Petropohs Cr$ 20.000,00. RUMO À TÓQUIO
• Distrito Federal - 8 - An- No programa:
daraí Atlético Clube ..... . . . . Reportagem do Folha Cariocà
Cr$ 20.000,00; 9 - Associação ..

n. 41 -. DFB

ele Cronistas ESI)Ortivos do Ri NotICIas �o DIa, - Jornal
•.'

O ImproprIo ate 14 anos
de Janell o Cr$ 10.000,00; 10 -

Preços Cr$ 5,00 e 4,00

ROXY Hoje, 2a-feira à�
19.30 horas. i

Franchot Tone. Ella Raines. Au'
rora Miranda e Allan Gurtiss ,ern�

DAMA FANTASMA"
O misterio mais empolgante e in'

tenso do ano!
No programa; Sal e Açucar • Nac.

I RKO Pathé Atualidades - Jornal.

r
Todos Marinheiros - Short
A Sentinella - desenho

I
Noticias do Dia - Jornal
Impróprio até 14 anoa

I Preço único Cr:;l 2,40

As finalidades do
novo Gabinete A festinha de ontem
holaftdês no «Veleiros"

Montevídeo, (NIB) - Infor-
mam de Londres que o "Lori
don Times", referindo-se à or

ganização do gabinete holan
dês, escreveu em editorial: "A
finalidade da reconstituição
do gabinete holandês é o esta
belecimento de um novo go
vêrno, provavelmente sob a

chefia do dr. Gerbrandy, em
completa harmonia com tôdas
as tendências ela opinião públi
ca e com a confiança do movi
mento de resistência holan-

Lamentável
"" -

ecorrencia

dês".

Farmacêutico CiERCIHO SILVA

o CATARRO
PODE CAUSAR
ZUMBIDOS E

SURDEZ
UM REMEDIO QUE ELIMINA o
CATARRO NASAL E ALIVIA O
ATURD�ENTO CATARRAL

São poucas as pessoas que dão
importância e tratam a afecção ca

tarral. Entretanto, a afecção catar
ral não é um mal passageiro. Se
não for tratada em tempo, ela pode
degenerar numa grave enfermida
de, destruindo o olfato, o paladar e,
paulatinamente, minar a saude ge
ral.

Se V. S. padece de catarro, não se

descuide. Compre um frasco de
PARMINT e tome-o de acordo com

as instruções da sua bula.
Parmint tem demonstrado sua efi

cácia em muitos casos, porque sua

ação se exerce diretamente sobre o

sangue e sobre as membranas mu
cosas.
A volta da respiração facil. da

agudeza de ouvido, o restabeieci
mento do olfato e do paladar e le
vantar-se. pela manhã, com novas

energias e a garganta livre de ca
tarro - eis o que lhe proporciona
rá o tratamento com Parmint. Tor·
ne sua vida mais apraziyel, mais
alegr('. Para seu próprio bem -

se s )f�(' de catarro - comece, hoJe.
() tratal'lento com Parmint.

OS RECURSOS DESTINADOS
AO ES'rADIO NACIONAL
Rio, 3 (E.) - Dando nova

aplicação aos recursos desti
nados ao Estadio Nacional, o

AV IRO presidente da República assí-
__ nau o seguinte decreto-lei:

O Departamento de Estatís- Art. 10 - Fica extinto o f'un-
tica avisa que foi adiado, em do criado em benefício do Es
caráter improrrogável, até ao tadio Nacional e decorrente do
dia ::1.5 de março, o prazo para art. 5, do decreto-lei n. 2.803,
a devolução do questionário I de 21 de novembro de 1940.
relativo ao Registo Industrial Art. 2° - O saldo do funelo
do ano de 1945. A partir dessa de que trata o artigo prece
data os estabelecimentos que dente será recolhido ao Te
não fizeram a entrega do alu- souro Nacional, como receita
dido instrumento de coleta ao extraordinária, acrescido dos
Departamento Estadual de Es- juros contados até a data do
tatística, estarão sujeitos às recolhimento.
multas estabelecidas em lei. Art. 3° - Fica aberto ao Mi-

Conforme informação chegada a

no••o conhecimento. moços da 'no.'
110 terra farão realizar hoje, àl
19.30 horas, um comício, em frente
ao «Democrata Clube», o respeito
da candidatura Brigadeiro Edu
ardo Gome. e que .erá abrilhan
tado pela banda de música «Amór
à Arte».

•

Na partida amistoso, ontem
realizado. no campo do F C. D.,
o Atlético e Bocaiuva empataram
por 3 a 3.

Amanhã daremos pormenores·
deua partida.

Comício

Sem adri�a ...
Loló, você que entende

tanto de «aves», poderá ex

plicar porque meu «marreco')
que era «branco» ficou com

o fundo azul?
- Influência da água

intervem o Mendes - que,
aliás, entende bastante da
matéria e parece ter caso

idêntico!

Os alemães execulam
prisioneiros de
guerra
Londres, Março (Interalí

do) - Segundo notícías re

cebidas em Londres de Eind
hoven, os alemães executaram

algumas dezenas de prisionei
ros holandeses na prisão de
Wateringschane, como repre
sália pela destruição dos es

critórios nazistas destinados,
ao recrutamento de holandeses
para trabalhos na Alemanha.

Continua o avanço
na RenaDia
Paris, 4 (U. P.) - Continua

o avanço dos exércitos aliados
na Renania. Fôrças norte-
americanas conseguiram, ago
ra, mais êxitos.

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


