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PARíS:���r(u.' P.) �-� o ASSALTO FINAL A ALEMANHA! ASSIM O PROCLAMA O PRóPRIO MARECHAL MONTEGOMERY,
NUMA P1\�-LAMAÇÃO DIRIGIDA AOS TRÊS EXÉRCITOS QUE SE LANÇARAM AO ATAQUE ATRAVÉS DO RENO� OU SE�

JAM O r 'EXÉRCITO DE INFANTARIA AÉREA, O 2° EXÉRCITO BRITÂNICO E o 9" NORTE-AMERICANO. TAMBÉM O SR.
�"

CHURCHIL; EM SUA PROCLAMAÇÃO ÀS TROPAS, �RESSALTA QUE UMA VEZ ROMPIDA A LINHA DO RENO E QUEBRA
DA A RESISTÊNCIA ALEMÃ, ESTARÁ ·PRóXIMA A VITóRIA DECISIVA NA EUROPA.

assalto final Alemanha

I Florianõpoli!; - Segunda-feira 26 de Março de 1945 ! H. 9344
-- ------------ - --------_:_---- ---

-:---- Grandes formações aéreas sôbre o Reich

Montgomory l'.lnçou sua grande ofensiva h9je��;�ç��.SF�fO��·i:i�enteB��::�����O�u� c:r��d��t�����
6 U coes de bombardeiros dos Estados Unidos se encontravam na

Londres, 24 -CU. P.) A do general Simpson estabele- i tes de alcançar a margem Àlemanha, na manhã de ontem.

propósito da notícia dada pe- ceram uma cabeça de ponte' oposta, afirmava a agência na-

---------------------d-los alemães de ter começado na margem do Reno auxilian- zista; mas os pequenos grupos ft 's prl·rnel·ras horas da madruga a"graride ofensiva de Montgo- do a travessia daquele rio. que tinham conseguido che- JI
mery" convem recordar que

• gar a terra, haviam silo Iíqui- Paris, 25 (U. P.) _ A pas-] norte-americano, d� �·ener�l
desde vários dias a ameaça Atravessaram em massa dados pelo fogo concentrado

sagem do Reno pelas forças Simpson, e o 2° Exército bri-.
dum movimento aliado de es� Supremo Q. G. Aliado, 25 das metralhadoras alemãs. sob o comando supremo de tãníco, sob as ordens de Demp-
cala elevadíssima vem duran- (U. P.) _ A notícia de que os Mas por causa das dúvidas o

Montgomery efetuou-se nas sey, passaram ao a.ss�lto, e:n.
do. Os acontecimentos dos úl- aliados atravessaram em mas- locutor nazista sempre achou áreas de Reir Weiler e Chan- centrando apenas ligeira reSIS

timos dias predispõem a um sa o R12no foi dado em comu- bom admitir que uma batalha tem. As primeiras horas da t�nci8; na margem op�sta do
tato dessa natureza. Até mes- nicado especial publicado pelo de grandes proporções estaria

madrugada, o 90. Exército no. Ja antes deles, a infanta-
mo as mensagens do Supremo alto comando aliado pouco de- provavelmente imiennte. É a ria aérea descera na margem
Q. G. Aliado têm falado em pois das 13 horas de ontem. batalha que, de fato, já está oriental, os comboios aéreos
articulações de tropas e ordens • travada. Sr. Joaquim compostos de aviões transpor-
do dia dos comandantes em A C. B. S. (onfirma * te com seus deslizadores a re-

ação mostram estar realmente Nova Iorque, 25 (U. P.) Churchill estaria, também, com Ribeiro baque, extendiam-se numa

chegando ao máximo a espec- A CBS afirma, em despacho b d ' I d distancia de muitos kms. sôbre
t t· a pasta militar Só a o. a noíte. na 110 a a

Ra rva.
*'

de París, que Churchill esteve Paris, 25 (U. P,) _ Confir- Ligo de Oefe"a Nacional, o erní- O ena.

no Q. G. de Montgomery, as-
ma-se a presença de Churchill �:;;.�e ;:�i::�� s:�!o:�u�:ia�i� Méêiic-õ-b-âiiiã·noa'ftU'ft-sístíndo o comeco da nova

Q G d M t conferênc!a .ôbre «I folclore na i dofensiva atravésdo R''''no.
no.. e on gomery para C a a eSCODerta de

" assistir o inicio da ofensiva. obra de EuclHell da Cunha. O
móu tempo não permitiu maior

Uma mensagem do Ministro asaistêncio. PorÊm não resta
ao 10 Grupo de Exércitos reve- dÚl1ic'a que •.S. foi escutado com

la que Churchill dirigiu-se o máximo aC'l.tamento por t.o

para lá em companhia do doa quanto ali compareceram.

Chefe do Estado Maior Geral
Pelo rnerrca , esaa foi a impres-
são que nos foi dado colher ..

do Império. O manifesto, aliás, Dentre os homen.-de-Ietras,
é assinado "Winston Chur- que, nos -últimoll tempos. têm

chill, primeiro ministro e mi- vindo a Florianópolill, nenhum

nistro da Defesa", lembrando, conquiltou maiores Bimpatias
gue o 111'. Joaquim Ribeiro. Êsse

assim, que o premier exerce, estudio8o. que herdou de seu pai
ao mesmo tempo, a Pasta Mi- o gôsto dos assuntos literários.
litar. estét.icos, linguístlCOS, hlstóricoli.,

Iolclôrtcos. etc., deu-nos a im-

pressão de ter vindo até có,
não para ministrar lições de
qualquer da5 lIuas especialida
des culturai•• porém. si�, para
incentivar o estudo de cada um

daqueles ramos, como fautor de
congraçamento nacional e, mais
que isso, universal.
Êle há de ter notado que em

bora vivarnoll no terra que ou

trora se apelidou de «ilha dos
co..os raros», não são extrema
mente raras aqui a. inteligên.
ciall que aspirem a alargar o

seu horizonte e se sintam feli
zes en entrar em contácto com

espíritos ilu"trell como o de s .•.

E, para o seu coração, deve ter
sido sumamente grato haver
encontrado aqui vários cultores
do memória de seu pai, o grano
de e inolvidávelJ)oéio Ribeiro.

.. lUAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Ano XXX

1 Numa ampla frente
Nova Iorque, 25 (U. P.)

O Primeiro Exército aliado de

paraquedístas atravessou o

Reno numa ampla frente,
anunciou a 'rádio local.

A D. H. B. deu a primeira
notícia

Londres, 25 (U. P.) - A pri
meira notícia da nova ofensiva
no Reno foi dada pela rádio
alemã, num despacho da DNB.
Dizia este que Montgomery
lançára tropas britânicas atra
vés do rio, de ambos os lados de
Wesl. A maioria das embarca
ções fora afundada mesmo an-

*

*

Conjugadas as fôrças de terra,
mar e ar

Supremo Q. G. Aliado, 25
- (U. P.) - Forças aliadas es

tão cruzando o Reno numa

ampla frente, ao norte do
"Ruhr. Elementos do Primeiro
Exército e infantaria aérea
aliada também desembarca
-ram a leste do Reno. As ope
rações estão sendo auxiliadas

pelas marinhas de guerra e

forças aéreas aliadas, após co

lossal preparação aérea
anunciou-se oficialmente on

tem.

Correspondêncill para os expedicionários I
HIO, 23 (A. ?\i.) - Procurando pat rícios que se bwtelll pela causu

esclarecer a� dúvidas snrgidas qu.m- das Nações Un.idas, no além-mar.
lo a reJJ,lessa de correspondência :Co'll tando COIll a colsboraçào do pó
para além-mar, o major chefe do blico, esta oheíia solicita apenas o
corn-eio coletor do sul do serviço' seguinte: utdlizem unicamente en

posta] do FAB, solicitou a divulga- velopes e paJ}1CI palra correspondên,
çâo do seguinte: "Tendo chegado pia aérea - escrevam bem legíveis
ao con hecimento desta chefiai vá- o endereço do destinatário e do re
rios pedidos de esclarecimentos sô- metente bem como o texto das mis
bre a limitação do número de cer- sivas. Não escrevam dos dois lados
tas para elementos da FEB. cum- do papel, Dois sendo transparente
prc informar que não partiu desta dificulta o -trabalho da censura mi�
c'hcfila nem tem caráter oficial essa Iltar. Limitam-se a assuntos de cará-j,!·e��Jll�J]daçã{),. devendo. tratar-se de te Iarni liar e de noticias que possam
micratíva particular ditada pelos de fato agradar e tnazer estimulo

I:lai�� nobr�s sentimento:; oe coope- aos comhatentes: Em .c�so de dÚVi·1I açao, porem felllto de unlforma.çoes da ou reclamaçoes, dlrJgem-se ao
de �essoas mal orrentadas. Esta serviço, onde serão prestados os
cheflla, pl'estando os ·esc],alrecimellJitos esc�al'ecimentos devidos. A chefia
ae.ima, concita os membros das fa- avisa que o serviço de correspon
llllÍlias dos Expedicionários, amigos dêoncial pana além-mar está rig'Oro
(' madrilllhas de guerra, a escreve- samente em dia, sujeito ap�nas as
rem sempre e muito para os bravos exigências de caráter militar.

•

Desembarcaram de bordo
de planadores

Nova Iorque, �5 (U. P.) -

As .írradíações norte-america
nas da frente de batalha con

firmam que as marinhas de

guerra aliadas tomaram parte
nas operações da travessia do
Reno. Acrescentam que as

tropas aliadas desembarcj.ram
de para.quedas e de bordo de

planadores a leste do Reno.
•

Churchill estava presente
Londres, 25 (U. P.) O

ÍPrimeiro ministro Churchill
estava no Q_ G. de Montgome
ry ao ser desfechado o grande
assalto para travessia do Re
no - anune.iam os despachos
de París.

Torrentes de .granadas e chuvas ,de tiros
LONDRES, 25 (U. P.) - A rádio de Berlim informou qUe

torrentes de granadas e tiros de canhões e metralhadoras ale
mãs chovem sôbre as tropas britânicals no Reno. Segundo as
úLtimas notícias essas tropas que conseguiram chegar a mar

gem direíta do rio em alguns pontos, foram varridas. Gigan
tesca batalha, todavia, é esperada, alí, imediata;mente.

•

Em otimas condições
Q. G. do man�chal Montgo

mery, 25 (U. P.) - "Nosso as

salto está se desenvolvendo, em
ótimas condições" foi o que in
fhrmou um comunicado do

próprio Montgomery.
;/:

A maior operação desde o «DiaD»
LONDRES, 25 (U. P.) - "Ê provavelmente a maior ope

r�ção de que' as tropas britânicas participaram, desde a inva
sao da Normandia". Com estas palavras, uma fonte militar ca
racterizou a envergadura da atual ofensiva aliada.

Auxiliando a traves!ia
París, 25 (U. P.) _' Tropas

As maiores de toda a 'guerra
foram vistos sôbre um só pon
to da costa. Eram milhares e

milhares de bimotores e qua-

Folkstonc, na costa inglesa, in
formam que as maiores frotas
E�éreas de toda a guerra atra
vessaram na manhã de ontem
o canal da Mancha, rumo a

frente do Reno. Em todos es

tes cinco anos e meio, nunca
tantos milhares de aparelhos
britânicos e norte-americanos

drimotores rebocado os enor

mes deslizadores apinhados de

tropas e material para refor

çar as posições aliadas na

margem oriental do Reno.

Comprar na CASA MISCE
LANEA é saber economizar •.

Agraciado o sr. gral.
Mario Ari Pires
H.io, 24 (A. N.) o presidente H.oo

se"eLt eont"eriu ao Gal. Mário Ari
Pires comandante da 5a R. Mitlitar,
:1 conciet:or�;ç·áo da Ordem dI) MérHo,
A citação p·aI'a essal alta distinção
ellcel'ra palavras que traduzem, o

excepcional lllédto do militar br,a
siJeiro como presidente dia Comissão
l\Iixta na organização de defesa do
nordeste bnllsileiro, e como sub-che
fe do Estado :\laio]' do Exército.
Enaltece mais () presidente Hoose·
ve!l, a c()opel";)çüo precisa do Gal.
:\fári() Ari Pires conlra as autorida
des dos inimigos dI) Brasil, e prole
çiio c"ficaz das tropas hrasileirms e

alJ1t'rie,rnas, (' também da segurau
ça de todo () hemisfério. O CeI. gaJ.
H�!rnes _Kroo!lci" foi especialmente
;, Curiliba, acompanhado de diver
sos uficiais, c'lllregar a condecora
ÇÜcJ J) mililar lJrasilciro.

lprocetso para a cura
da febre aftosa

I Salvador, 23 (A. N.) - o médico
bahiano dr. Jorge Bernardes, de 39
11110S d.. idade, diplomado pela nos
sa f'aculdede de Medicina em 1932.
acaba e anunciar a descoberta de
um processo pana cur-a da "aftosa".
Falando a um vespertino disse: "que
há a11'OS vem ernpreendcmlo estudos
sobre d assunto e depois de pacien
tes exper iôncias chegou a conclu
-sõcs satisfatórias não só sôbre a

hnuniznção C0ll10 sôbre a cura do
I errivel mal que dizima os nossos

I'�ba'nhos. O médico hahiuno, que
dIZ ignor-ar a vacina imunizante da
fehre aftosa recentemeute anuncia
da, bem como o processo de cura,
-unhos de; cientista or l an dês Grof'
fun. vai realizar, a partir de hoje,
no parque de Ondina, onde se rea
liza a Exposição Feira Pecuária da
Bahia, uma série de demonstrações
sôhre a sua descoberta.

.

...""..",.., ......,...--.� -

_�

No bar
-

e
w

no� lar
.

KNOT
não deve faltar

o ministro presidirá
a cerimonia
Hio, 24 (A. N.) - AfinHie presi

dir à cerimônia de decJloração de
11'O\'os aspinmtés a oficial aviador
d� I"es�rva, a realizar-se em Porto
IAlegre, o ministro dia Ae,ro'náuU,ca
viajara pana lá num avião da FAB.
(,)S aspiral1tes, em núm,<ero de 26
'consti.tuem a primeira turma que fe21
os três estádios do C. P. O. R., co�
meçando IT10 Galeão, passando por
São Paulo e conclui'ndl) em Porto
Alegre, de acôrdo C0111 o no'Vo re.

gulamento daqu-ele Centro. O mi
nistl-o Salgado Filho aproveitará
sua estada em São Paulo para efe
lua:r \'isitas de inspeçã'O às imstala
ções do s'eu ministério.

Chegou ao Rio o
bispo de Kansas
Hio, 24 (A. N.) - De avião che

gou ao Hio Dom Ed,,,in Rara, bispo
de Kansas, no .\Iissobri, E. E. Uni
dos. Ao sel! desemoarc/J.1e esliveram
presentes () Cônego Tavo.ra, qlle lhe;
�;preselltou boas vin(las em nOllle
elo arcehispo metropolitano, e 1ll0TI
senl10r Portoll1pe representante do
Xúnciq Apostólico. Dom Ed\\"in pr'
lrude \'isilaI" as principais

Cidldo Br�lsj1.

.-
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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De t: a 30 de Abril, mês em que
a Relojoaria Moritz oferece

inacreditáveis. Procurem fazer uma visita
Só na Relojoaria Moritz-:-Felipe

aniversário de sua lundaçãe,
e moderno estoque por preços

sem compromisso e certifiquem-se ..

Schmidt-Edifício Amélia Neto.

comemora o

variadíssimoseu

(POI' Edgar Anst ey) - Produtor fóra dos cinemas diversos do-
de Fi l ms Dccumcntaríos para o Mi- cumentár ios, com LIma ussist ência
nistét-io de Informações e para as de cêrca de 20.000.00(1 de pessôas,
Fôrças Armadas Britânicas. anuall1J::,n�e: () publico era formadolLONDRES, - A intenção de or·· por 0'Pcrm'IOS, camponeses, mcrn-

gun isur um programa de filmes edu- Dl'OS do exér-cito de terru l' dos Ser
(C'al i vos destinados, na maior-ia, ao viços Auxiliares, clubes da juvcn
uso das escolas, foi anunciada re- tudc, postos de dcfcsu civil c solda
('('ntelll;>nte pelo Ministério da Ins- dos em geral, que se scn

í

avam dean
trllJ(;:ão da Grã-Bretanha. Até agora te da tél'fi' nào para distr-air apenas
esse programa limita-se a alguns o cspirito. mas eOJ1l a intenção de
Jilmcs pois que o plano está ape- .admi l ir novos conhecimentos. Esse
nas irriciado. Ulümarncntc os meto- fenómeno deu ahurulaute matéria
tios de instrução começaram ai pas- para que os educadores refletissem
sar, progressivamente, das mãos ruudur-arncnl.e. Os resultados 1ll0S

acadêmicas, para o controle dos in- traruru o poder desse iuetorlo. e fi
teressa.los mais na prática, do que cou patente que a inclusão do Iil
na teoria da civi lisaçâo moderna, de Métodos Visbris, e o ::IIinistério
() 'povo, em todos os países, sofre estú preparando a produção de do
hoje mais a influência da impren- ze filmes de caráter instrutivo, sô
lia, do rádio e do filme do que pro- bre os seguintes tênias: "Estudo da
uriamcntc daquilo que aprondeu Cr-iança", "Estudo Local" "A Ca
11a escola. O cartaz de propaganda sa em que se vi vc", "A Grâ-Brctu
tem mais influência do que a pena. rha pré-romana", "A Orquestra" e
O mundo moderno necessita, entre- me entre o maaei-íal comum das
tanto, de homens cujos conheci- escolas, não poder-ia ser retardado.
mentes tenham sido adquiridos por Oualqucr que seja () ramo que os
todas as fôrças eficientes. Contanto acontecimentos possam tomar fu
(IUe 'não cheguem a dominar esse luramente, o Miuistér io da Instru
terreno, é conveniente que os Ser- ção está disposto a prestar iodo o

viços de Informações e os Dopar- seu apóio a esse sistema. Foi no
lamentos pulblicos das grandes em- .neado recentemente um Inspetor
prezas industriais auxiliem a ensi- outros, cuja exibição deverá durar, Idimmas por·
.nar ao publico. A instrução funcío- em mécJral, 20 minutos. O fato do tuguês, espa·
nal, a que é incidente, mas neces- Ministério subvencionar esses f'il- nhol, francês,
sár ia para o exercício de deterrui- mes representa um grande passo. inglês. etc.
nada função, a instrução que se re- N? .c·a�o. dos filmes _. instrutivos, o Romance. Poesia, Religião, Aviação.fere á sande, ao civismo, aos trans- l\h�lsten� da Instrução pede ao das Matemática, física, Química, Geoportes, á melhor forma de viver, Int?rmaçoes .que se ene_arregue das, logia, Mineralogia, Engenharia ciodeve desempenhar uma missão pa- pe liculas, CUJOS temas suo desenvol vil, militar e naval, Carpintaria,raléla ao trabalho das escolas e vidos j.elos pr(}d�tores _ contrat�d�s, Deaenho, Saneamento, Metalurgia,universidades, por mais eficiente que agem sob ol�lentaçn'Ü. do MUllS- ii:letricidade;' Rádio, Máquinas, Mo.que possa ser ali o ensino. Um car- t�l'JO da Ins�ruçao. As fJt�s de ca-

tore., Hidráulica, Alvenaria, Aqri':laz dando conselhos sôhre certas rater experimental destJl1ad�s a r.u)tura, Veterinária. Contabilidade.enfermidades, um folheto explica- completar O programa, os filmes Dicionário. etc etc.tivo sôbre o imposto de renda, tem auxiliares e os dedicados a um úni-
. ,

'lugar, sem desdouro, ao lado de co assunto de oportunidade, serão
"The Walter Babies", de Kingsley. produzidos Jogo depois. Os que es
O problema do momento não é tan- tão senno rodados agora são filmes
lo o de assegurar qulC a educação de 35 milimetros em bran'co e pre
"funlCÍonrul" ocupe o lugar que lhe to, porque as dificuldades oriundas
(;abe, mas? de c.o,nsiderar a melhor

I da guerra. dificultan_1 a fabricaJção
iorma de lln<pedlr que desloque o dos celulOlrles em cores. O metodo
metodo acadê�ico. As orga�i�ações de distribu.ição do primeiro grapr:
governamentals e comerCIaIS da de filmes não foi ainda resolvido.
'3rã-Bretanha, que exploram todos lUas possivelmente será conUnuado
;)S caminhos para, transmitir ae o procedente da distribuição gratis
publico suas mensagens - comer- estabelecido pelo ]\{i;n.istério das In
ciais, instrut.ivas ou moralistas formaçi'ies. É de esperaI' qu� esse
fü.I'am deslocadas palra o terreno da sistema eduoalCion-a1 atualmente el11

instrução, t:ansform�n�o-se em edu- poder de particulares, venha a ser

'cadoras, .uao por dlrelto, mas por

I incot]'Ql'ado
ao serviço público. Suas

,acidente. ConlSideremos, por exem- reIaçães futuras com o Ministério
pIo, o 01me:_ A �déia de uti!'Ízá.lo na da Instl'lllção já' estão sendo objeto
mstruçao nao e nova. Mmtos anos de discussão e de estudos.
antes da guerra, os que se ocupa-

.

_

vam de instrução n'a maioria dos
__.""'._ ;,., _

"' _ ".._ ".._ "..._ _.._ �
países, inkIaralm uma campanha
para a inclusão de projetores de
cinema no material escolar. Entre
tanto, nem os aparelhos ne.m a
enorme quantidalde de fitas neces
,sflrios eram cousas baratas. Era
uma id.'!ia nova,. mas excessivamen...

le clllstosa, o que representa uma

tlliançal faLaI, em um projeto aea·
(jêmico. Os Departamentos oficiais
tirnham necessidade de disseminar
sua propaganda e de difundir a

instrução, e as organisações comer

('iais .c industriais, tinham pessoal a
instruir e compradores a informar.
As fÔI'Ças armadas do país tinham,
por sua vez, milhões de recrutas
para tl'ei'nar. e o Ministério das In
formações precisava estimular, in
formar e instruir milhões de cida
d�os. Foi a hora propicia palra o
filme. Grande número de fitali. pas
SOUI pelo Serviço Central de Filmes,
as fôrças operaram com inúmeros
projetores, e em 1944 o Ministério
das Informações estava exibmdo -_"' _"' ...,. __ __ _"' ...,. .".....,..- - ._ - -.- .......

o
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cinema como lator eoucallvo

Sol d a do s nazista!', com os brs ço s l evantados , a t r e vesam uma rua de Guestr ich ,

n'� Alemanha, esco!tad,)s por sentinela!;" norte americanas (Fóto do S. 1. H )

NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE
•

Rebocadores norte-americanos �m
serviço no Amazonas

,

COMPANIDA "AUANÇA DA BAlA"

Washington, março - (S. 1. H. -- mais de 500 toneladas, numa média j

(14) - A aquisição de pequenos re- de 7 milhas por hora.
bocadores de 200 H. P. está revulu- Nos tributários. tais como o Rua
clonando o transporte no irncnso laga, Fcaryalu, Pachitea e outros que
rio Amazonas e seus tributários ao correm no alto Amazonas, acima de
que :t.dbnta uma noticia

d(.) ESC'I:itÓ-1 Iquitos,
transitam barcaças. de 1.

Oi}
rio do Coordenador de Assuntos In- toneladas, cujo comprimento "ai de
tcr-Americanos em Lima. Os novos sete a vinte metros. Estas barcaças.
rebocuclor-es, que são embarcações prestam excelente auxílio ao trans
doh'das de motor-es diesel, navegam porte.
em il,gllaS com profundidade ele' se- TRANSPORTE DE PETUõLEO
te a nove metros. transportando car- Atualmente os novos rebocadores
g3S compatíveis com o seu tamanho. estão transportando petróleo dos
Outros rebocadores nortc-americn..' poços de "Ganzo Azul", no Pachi
n�)s estão sendo ainda con.sLruirlos,1 tea, para Iquitos, percorrendo 65{t
visamdo ao progresso da navegação milhas sôbre o Amazonas até Mn
amazonioa. Em águas calmas -essas n áus, Outras pequenas embarcações
cmbarcnçõcs têm 'capacidade para de 100 H. P. são empregadas na co
rehocar SOO mil toneladas métricas leta de borracha, no transporte de
de eal'giá, a uma velocidade méd.ia minérios e no serviço de ca,rgas..tJ.o.
de 2. 1/2 milhas por hora; mil to, rio Beni, na Bolívia, e do Caqu..�tá·
neladas muna mérlia de 5 milhas, e e Putama10, na Colômbia.

..

F1IIldada em 1878 - Séde: B A I A
INCENDIOS E TRA.NSPORTES

Cifra do ballUJço de 11143:

Ca.p1taJ e reservas .

Resp<mI!8J�ldadefl •.••••.•••..•••.••..•••.•.•••..•

Receita .•..•....•....•........•..................

74,617.0!5,lIo
11.978.401.755.97

84.616.216,90
129.920.006,90
86.629.898,90

76.736.4.01.306,20

Ativo .•.................... ····· .. · ..•........• · .

SInIstros .pagos nos tUlt1m08 10 8Jll06 ••••••••••••••••

Responsabllidades .•....•.••..•.....••..•..........

A. LEBRE PINTO &: elA. LTDA.

Cr$
crt

DLRETOBJIl8: - Dr. P&mf!lo 4'Ultn rr.In d. c.ntlllo. Dr. J'raIIC;I.IOO

d. 81 e 4nIaIo .IIIa.orTL

.&afl:ldU • wb-qeIloClas mIl toI1o o terTltór10 oactMlAl. - Bucu:rsal DO

urugu&1. Re8UItodons da IIlYU1.. IIIIS IJMDdpa.l.l el.d&� da AIntlrb.�
� A.t:rlca.

AGICNTIIl EM·FLORIANóPOLIS
C AMP O S L O B O .. C I A. - Rua Fellpe 8ch,mh'lt, a. ..
CaIxa P08tal a. 1. - Telefone 1.881 - EncL TeJep'. -ALIANÇA
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBAMO, ITAJAt, BLUME·

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

Rua Martins Fontes. 395 - São Paulo
Firma organizada na Capital de São Paulo, com quadro
de vendedores e r;ropagandistas, com grandes conhecimen
tos. aceita representação ou distribuição por conta propria.
de Especialidades Farmaceutícas, Drogas e Acessorios para

Farmacias, Hospitaes, etc, bem como quaisquer artigos
do ramo. I�--------,---------------------------------------------

Laboratório Clínico
RUA JOÃO PINTOi 25 - fone: 1448
(em frente ao Tesouro do Estado

Flo'rianõpolis
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 escorro, Exame para verificação de
doenças da pele, boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções.
Jlutovaccinas e transfusão de sangue.

Dr. H. G.. S.

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

Sedas CaseIDiras e Lãs'
•

CASA SA.�. a(OSA.
ORLA.NDO SOA RPELL]

Roa Vonselbeiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 5t --- Eod. Teleg.: «Sc.Çlrpelli» --- Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Móveis
Comprar, vender ou alugar

só no

I fi SERVIDORA.I
lo maior organização no

qênero nesta capital I
Rua João Pinto. 4.

Fone 775.

4 r=m

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica Geral d·" Adultos
Doançns do s crianças

Laboratório de Análises
clinicas.

Consu i t ôr í

o : rua Felipe Sch
midt, 2.1 [altos da Caso Po
r'lillo I. das 10 30 ás 12 e da.

15 às 18 hs.
Residência: rua Vise. de Ouro

Preto. 64.
Fone: 769 [monuall

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

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

POINT -A -JOUft
Aceitam-se encomendas

BAZAR DE MODAS
(onfeções -- Alta costura

Novidades

Rua Felipe Schmidt. 34

j\VISO
A proprietária do "Salão
Brasil" comunica à sua dil
tintc. freguesia que mudou
aquele seu estabelecimento
para a Rua ViRconde de Ouro
Preto n. 2, onde. contando
com a mesma já conhecida
competencia da seu pessoal,
espero continuar merecendo
a preferência de sempre.

------,...-------

Dr. Guerreiro da
Fonseca
MÉDICO

Iodos os dias em Santo
Amaro

Atende a qualquer hora do.
dia e da noitt.o

RESIDÊNCIA:
Hotel do Snr. Cunha

SANTO AMARO

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

Seja seu

Próprio
Patrão

I
Cheios de em, ção os habitantes de uma e lde ia francesa cantam a <Marse lhesas

no mt'lmento em ou!" fra içada a b�m<ieira triC"l'or no edifício da Municipalidade (Fóto S.I.H,).

I .Assinodo deum pacto
39 países

Um homem de negocies mos
tra por que os próximos dez
anos oferecerão oportunidade
excepcional, e o que é preciso
para alcançar êxito. E, mais:
O médico, a espôsa e o desper
tador - A vítima dormia. ao
lado da esposa, e foi brutal
mente assassinada. Chave para
o mistério: um grito de mulher
no apartamento ao lado. Pág. 50.
Veml0 de perto a cidade proi
biela - Proeza da tripulação
dum avião - transporte ianque
sôbre uma montanha de 7.500
m., no Tibet. Leia as aventuras
desses 5 heróis que lutaram 42
dias no Himaláia, alcançando
afinal a Cidade Sagrada de
Lasa. Pág. 46.

Não deixe de ler êstes e
outros 22 notáveis artigos no
número de

SELEÇÕES de FEVEREIRO
Condensado para pOUPa1' �empo!

KOlYNOS
ILtj/!Jl!M

O SEU 50RRI50...

. -

ovroçcro por
Washington. março - (S. L H.; ferido documento os.representantes

- GOin - Os representantes de 39 da Bolívia. Chile, Equador e Gua
dos 51 países que participaram da I tr-rnala. As assinaturua dos doeu
Conl'erência Civil Iutcrnacional de mcntos, ao que se explicou, não
Aviaçâ», realiza!la em Chicago,

aiS-I C�)lls1íL�e']11 aprovação final das vá
smurum um acordo para o cstabe- nas clausulas pelos governos das
lecime n.to de uma Organização Ci- delegações. A Coofcrência cstabc
vil Inter-nacional de Aviação, segun- leceu que fosse necessária ai apro
do se anunciou nestru capital. Os re- vação final pelos governos

rcspecti-Ipresentanles da Bolí via, Chile c vos. Heceberam.so em Washington,
Guatemala foram os últimos dos até a presente data, as apr-ovações
países sul-runericanos que assina- formais de três governos das vá
ram a convenção. Anunciou-se tam- rias cláusulas da orgunização aérea
bem aqui que os representantes de internacional. A organização aérea I-12 países assinaram um acôrrlo pro- pr-ovisói-ia do mundo começará a
visório que estabelece uma Organi, funcional' logo que 2G países COoTI

zucâo Civil Internacional de Avia- cederem aprovaçfio formal das as

cão provisór-ia. Incluem-se entre os sinaturas de seus delegados ao
últimos países que assinaram () re- acôrdo provisório.

I Acaba de sair
CustaCr.$3,OO

Representante Geral no Brasil:
FERNANDO CHINAGLlA

Rua do Rosário. 55-A - 2.0 andar - RiJJ

Representantes
Precisa-se nomear repre
sentantes em todas as ci
dades do Brasil. Artigos
de consumo obrigatório.
Comissão de 10 a 20%, e

mais ordenado mensal.
Cartas para HEGODOR.
Caixa Postal, 1025, Belo
Horizonte, Minas Gerais,
com Cr$ 1,20 de selos

para resposta.
Queira citar este jornal. I
----------.,;;

SEGUROS DE:
Transporte. Marítimos; Ferra.
viários. Radoviários, Aéreoll,
Coscos. Fôqo, Acidentes do
Trabalho. Acidentes Pessoais.
Responsabilidade Civil e Vida.

�'---'íõs--sõiiedõiêS
Ora. L. GALHARDO-Ex

médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

consultório para a Rua Bue
nos Aires, 220 -' 10 andar,
Rio de Janeiro, onde passa a

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

velope selado para a res

posta.

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

A prisão de ventre é um

grande mal, perturba o fun

cionamento do organismo em

geral, mas si usardes FIDEI
NE BARGAMO, adquirireis
um grande bem, o fígado vol

ta à sua função normal, o es

tômago, os intestinos, todos os

orgãos ganharão em equilí
brio salutar. Em sua farmá
cia, ou C. Postal, 1861. São
Paulo. R. H. BOSCO LTDA.

ITAJAi - S· CATARINAMACHADO & ClAs
COMISSÁRIOS DE AVARIAS

Represen toções
Consignações •• Conta Própria

Rlla Pedro Ferreira. 5
2' Pavimento

CAIXA POSTAL, 117

Agência. e Repr."en tações em Geral
Ma triz.: Florianópolis

I
Rua João Pinto, n. 5
Caixa Postc l , 37
Filial: Cresciúmo

Rua Floriano Peixoto, s/n (Edif.
Próprio). Telegrama.: uPRIMUS· IAgente. no. principai. municipio'ldo E,todo

Teleoráfico «BOSCO»

I SRS. DENTISTAS IExecuto qualquer tipo de
dentaduras. pontes em

I
ouro ou palacril. Conserto

Identaduras em 2 horas
apenas.

II CONSTANTINO SERRATlNE
Rua Duarte Schur el 11 I. -------�--� ._----

Endereço
-

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, rnoz-íns e aviamentos
para alfai'.1tes. que recebe diretamente das

Snrs. Comerciçntes do interior no sentido da lhe fazerem uma

Florian6polis. - FILIAIS em Blumenau e Lajes.
melhores

�

fábricas.' A Casa "A CAPITAL" chama a atenção dos
visit.; antes de efetuarem suas compras. MATRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o magneto é um elemento vital
para o bom funcionamento ae um

motor! WICO - magneto de con

fiança - oferece as mais notá
veis características.

Tudo
"

sera ornpcio!

CURSO POR CORRESPONDENCI4
CURSO GINASIAL EM UM ANO (Dec-Lei ri. 4.244)

Prepara todos para Direito, Medicina, E:ngenharia, Escolc s Mil i .

tares, Escola Tecnica de Aviação etc CONCUJ:(SOS: Banco do
Brasil, DASP e outros. CURSO COMERCIAL PRATICO, Taqui
grafia, Inglês etc. Matriculas oberta$. Peçam' prospectos hoje
mesmo à CAIXA POSTAL N. 3.379 S. Poulo - CURSO DE

MADUREZA «BRASIL'), Rua Vitorino Camilo, 783.

VENDEM-SE
CASAS: na rua Uruguái, di",ersall;

r.equenall. com renda mensal de
420,00, por 37,000.00 cruzeiros.
No Estreito. por Cr$ 25.000,00.
Em Coqueiros, por Cr$ 12.000,00.
Na Avenida Rio Branco, por o-s

48.000.00.
Uma na rua Campos NOVOIO, num

terreno de 1.524m2; por 40.000,00
cruzeiros,
Tratar com A, L. Alves, no ruo;

Deodoro 35,

INPI/li/A...

Não sofra de insônia, perda de

memoria. dores de cabeça. máu

hU1TIOr, esgotamento nervoso por

excesso de trabalho ou de diver-

S62S.
Sê V. se cansa ao mais leve es

rorco r.sico ou mental. se V. sente

"as ;uas energias d�s('res('eren\ e

dorme mal, Ierubre-se que pode

ser consequf:ncla do CEREBRO

CANSADO. oo.nece a tornar

imediatamente os FOSFATOS

DE HORSFORD.

FOSFATOS DE HORSFORD

contêm em sua fórmula: sais de

Magnésia, Cálcio. Sódio. Ferro e

todos os fosfatos indispensáveis
ao perfeito funcionamento do cé

rebro e dos nervos. Com um

vidro apenas, os FOSFATOS DE

HORSFORD devolvem a saúde,

a vitalidade e o prazer de viver.

:' ,t,· '.'- ·tOS·FÂ TO"S " >,';:f.':--;,

hOR'SFoiln
STANDARD

I «Nunca rezei
tão bem-
PHESA PELA GESTAPO, como

I refém. l'll1 Fevc rciro de HH3 {' de-
1 portad:l dt' uul omó vc l para a Ale-

11 :n:il1lli:t. numa ('l(lade «u]» "1101ne

igi10rllll alt' o di:1 dE' sua lihcrt açâo,

'I:J
Sl!lJl'l'ilJra Cerni das lrmús de S:'io

Viccut c de Paulo permaneceu detl
da em cela na mais conip leta priva,

I
ção. Impedida' de receber qualquer
SDCOJ']'O religioso, não podendo CUIl-

I
f'essar-se nem cornungar, sem ler ao

mcn.os UIll I i vro, sendo-lhe ainda
vedada qua lquer espécie de truba
lho, ficou condenada ii mais rude
eolidâo ..
"Levei - disse depois de seu re

gresso - urna verdadeira existên
cia rIP carmelita. NUDca rezei 'ião
hem".

,

Após dois meses dêsse regime,
foi posta em Iiherdade sabendo eu

iii!) achar-se em Sarrcbruck. Na ce

la vizinha �I sua, Iôra encarcer-ada
uma i rmã de caridade de sua 01'

rlcm. cuja presença não ponde per
ceber durante sua detenção.
Qlhatorze irmãs de' caridade ti

nham sido levadas pela Gestapo
r-m .sinul de represália. Mais uma

vez as toucas brancas prestaram
bons serviços à França.

No bar e no lar
I(NO T

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

água e pequena chácara. T'ra
tar a Avenida Mauro Ramos, 50.

não deve faltar

Machado & V�loso
Vendedores exclusivos das
afamadas máquinas de C09-

r ura marca «RENNER�.
Venda. à vista e a prazo
Rua Trajano, 7 - Sobrado

Florianópolis.

Vend S
o predio n. 35

e- e da rua Fernan

do Machado, nesta capital.
(e: á desocupado)

Tratar à rua João Pinto n 51

,Motor Cbevrolet
Vende-se um motor completo

ChevroJet 1939 em perfeito es

tado. Tratar com Filipe Jorge
Edificio Laporta. V· 8-

Procura-se
Emprego em escritório ou casa

comercial, Moça, idônea. com

prática de dat ilograt ia , Dá ôti'
mas referências. Informações.
nesta Redação, a O. S

10 v 10

Oportunidade
Vendem-se um establlizador..

um piano em perfeito estado,
marca «Essenfelder», este por
6.000 cruzeiros, e um guarda,
livros de imbuia, Tratar na rua

Esteves Junior n. 135, com o

sr. Patrick Sullivan, Otima

oportunidade, pois trata-se de

negócio urgente �or motivo de

viagem. 7 v. 6

C .. s A\ Pessôa residente
� Pl. em casa regu

larmente grande, com boa.
estl'lloção sanitária, alu

guel mensal de Cr$ 300.00,
desejando mudar-se para.
outra menor, propõe per
muto. Informações nesta

Redação. 5 v S
)

Snoock�r BrUD\Viscki

Os oíemrístas alemães, desde e do ar e da águas dia mar po
a guerra passada, dedicaram- dem-se tjrar substâncias sólí
se ao atã de descobrir substítu- das de utilidade posítrva, cau

tos para 3JS matérias pramas sas existem prura as quais não

que não podéam obter, devido há "ersatz" possível: os valo
ao bloqueíc brdtândco, O "ersa- res morais, a verdade, a justi
tz" fez sua época, e conrínua ça, a beleza e a bondade. Os
aliás em moda, desde que o nazlstas proouraram substitu
embaixador Dímo Gmmdi, por tos para tudo Isso, com a cria
ocasião da guerra da Abissínia, ção de códigos especdaâs, e de
anunciou ter mandado cortar, novais concepções de moral,
pelo mais hábil alfaiate da Ale-I mas para isso, palra os valores
manha, um terno de Tampa ... do espírrto, não enccnrraram

feito de Ielte, A manía dos su-l recursos em seus laboratórios
bstitutos vai aos poucos se g'e- cienttttcos. Apelaram então
neraddzando, fazendo-se roupas para os laboratórios cíencíttcos.
com cascas de nóses e die amen- Apelaram então para OiS labo
doím, o que permíte uma eruor- ratóríos polítdcos que, também,
me economia de lã, embora els- inutí lmente procuraram dísse
sa matéria prima entre com rnüna.r a mea-cadorda talea. Não
um cceficíente de 75 jc, no rte.ci- tiveram melhor êxito, porque
do. Os -substitutos têm inega- essas normais são eternas, imu
veis vantagens para a econo- táveís e serão sempre a base da
mia doméstica, corno se verífí

-I
vida, tal corno a fixou a filo

ca com as meias "rayon " die sana cristã, embora, de futuro,
seda artítícíal que as elegantes nossas roupas venham a ser

exibem e que .oIS leigos não dd-. feitas de le.ite, e noE'SOS sapa
ferenciam do produto tão la-: tos de cascas de banana ou de
borlosameme obtido dos casu- \ amendoim. No terreno cíoncítí
los naauraís. Na marcha em co, o "ersatz " poderá obter al
que vamos, possivelmente, den- gum êxito, mas no político, 110

tro de dez anos tudo o que nos espiritual e no moral. talharam
(lwoa, será "eT:satz": camis3!S redOlndamente H s experif'nf'ias
de amendoim, óoulos de l,eite, I dos laboratórios nacional-so
Sta'patos de casca de áJrvore ou ciaHstas _ ,. CL. J. B.)
meias de COlUll"O dle cobirla. Não
haverá, é certo grajntd:e dif'e,ren
ça, desd.e qlue as 1'0UipaS c:olllti
n:uam a nlOS abriga,r e não se

,gastem com maLar r,ap,i:dez do
que as atulalils. Para os pr'ÜdlUttO�
res .ele matérias primrus, a cau

sa. será dtfe'l'e.nte. QrUlamdio se

.encoflltrar um subslütu,to p3Jra o

algodão, por exempLo, ou para
>os couros, qual será a sorte dos
grandes plarutadores, lli) Jlimiar Vendem-se três mesas de
de nm nov'Ü mU'Thdo, '1110 qual se- PREMIO M 110R CR $ 0.25000 "Snoocker Brunwiski." em per-
1'á feita, püssh�elrhen.te, uma feito estado de conservação e

completa rev�são de vaI1ore,s, accessórios completo. por preços
métodos e mateTiiais, um mU11- Muitas bonifico<;õa8 e médico qra i'� I de o :asião. Ver e trdtar dire
do de ciência e de l'neeâniea em Tudo isto por apenas Cr$ 1.00 tamente com o proprietário á
que o homem p,odell'á titrar do

.. .... _ .rua Jerônimo Coelho, 13 - FIo
nada, tilldo quant>o neceslsita O it -d d rianópolis 5 v S
para viver. Se isso poderá Slell' porJUDI a e -

---- .

:�!:i�� �u� �� �����e S:/��I� navrv��-i;ea �q�'r�á�a::�:a�:d4� i Comp Nacional de Papel e Celulose I
No b;rNeO �o lar

hstittuidia pela casca das nozes Informaçoes no local. S v, 2 • não deve faltar
..••••••.•.G•...••..•�.•...••..•....••..8.D......... ACC����o��eÇ!:ce��ad!SaS��!�!�!oD;o ���i�:I�I��P�::vida_ N (-) E

J

CASA DE SAúDE E MATERNIDADE dos todos os senhores subscritores para se reunirem em Assem.
O médico de seu rádio •.

"SÃO SEBASTIÃO" bléia Geral, no dia 31 do corrente mês de março, às 15 horas, . à sua distinta
à rua Marconi, 124, 30 andar, na cidade de São Pélulo, para, de I c01,mun1lca dSob a d1'l"eção cl'nl'� d f'd" I L' d S d dA' C lente o que mu ou suo,' < �a o
coo orml ade com o dlSpostr) pe a el e OCle a es nOOlmas

f" P 15 de
(Decretos Leis 2.627 de 26-9-t!-O e 5.956 de l' de novembro N° lClnabPara 016 rtaça (DR. DJALMA lllOELLMANN ovem ro n. ,arreo ao
de 1943), tratar da constituição definitiva da Companhia e

d d Dl' F' 1Consu-ução moderna e confortável, situada em aprazível chácara com outros assuntos supervenientes. la o a e egacla lS1cOav .. ('esplêndida vista par-a o lllIar.
:1

São Paulo, 15 de março de 1945
NINO CASALE - Superintendente.

..

Crédito Mútuo Predial
ProprIetários __ o J. Moreira & ela.

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

Residência
FARMACIA ESPERANÇA

.0 Fa.rmaeê.Ueo NILO LA.:JS
Boje ........... _.. .... ..-...n..

.....- .-...... a.traaceh'u - Bom_........ - ....,.__

&rIJa- C.. 1M>n'......
__ ....'" o.......... �..........__

Vende-se uma residência mo·

biliada no centro da cidade"
Construção ainda nova, solida
e grande. Não se atende inter
mediários. Tratsr na Tesoura,-

na do Banco «INCO"
Florianópoli�.

-

I j

I AIJV()G I\]�)OS
Dr, OSVALDO BULCÃO VIANNA
Dr. ]. ]. DE SOUSA CABRAL

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

lO v. L

COMPRA-SE
qualquer tipo de maquinas de

costura, de pé ou de mão.
assim como: bicicletas. moto

cicletas e motores em geral.

I
Informações com Machado

& Veloso, à rua Trajano n. l'
41 11.11 141.11 141.11.II H.II.IIH H.IN H.II.It N.IlIiI�.IMI It.".1I I!!4I.IN.II iI.N.IJ.:.:� ..

- sobrado - Florianópolis

Tenha os �seus �intestinoS
reguladOS .' I

como um reloglo .

Use para isso

PllUlAS

I
...t.

Excelent€ local para cura de repouso. Agua fria e quente

APARELHAMENTO COMPLETO E lI'IODERNíSSIlUO PAltA TRATA)J,J�N'l'O

MÉDICO, CIRúRGICO E GiNECOLóGICO.

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtas
- Eletricidade médica - Exames endoscópicos.
Laboratórios para 08 exames de elucidação 'de di"gnÓstlcQIj.

Apartamentos de luxo com banheiro Cr$ 50,00 diário
Apartamentos de la classe Cr$ 30,00
Quartos de .2a claslSe , Gr$ 20,00
Quart0s 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 ope.rações, com parteira da

Casa de Saúde Cr$ 400,00.
O DOENTE PóDE TER MÉDICO PARTICUT,AR

FLORIANÓPOLIS
Largo São Sebastião -0-- Telefone: 1.153

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'!J � V.iffl
Produto cientifico paro embelezar OI seios
Honno Vivos n.· 1 para os �!os pequenos ou f!acldo.
Hormo Vh'08 n.· 2 para o. seios qrondes, volumoso.
Inofensivo à saúde - Fórmula de absoluta confiança.
.._. _ Pledtmopolls nas "ar__". Jloder_,
"'uliY_. e d. ", - Em Blumenau: I'_maoi••
.niú. . adi.. - Bm Iiaia{: 'ar.._' ,s."u.
r......in.ha.

I NOVOS aparelhos rAt�!�!'�nO nP'!!enw.�1 H.��J�,!. p�,!� V��" !�!�!,�
.ie televl·sa-o 0ii�;�I;;:l'(Yrli]J��:�I,�c��'-i�'��ol�:o��l�l���' :;�;��� oel;:A��{�f�!�'�' �l�ln�e���ir(���h��U está agora uí ilizudo no estado (te te aos mosquitos.

Londres, (B. N. S.) _ Num São Paulo, Brasil. Vários governos Existe em São Paulo um mercado
fizeram exper-iências sôbre o seu pot encia I para o DDT norte-amerí

artigo recente do "Sunday emprego, culocaudo-se o nDT no cano, de vez que se planeja ernpre
Chronícle", O professor Low, mercado para consumo ria popula- gur o produto em larga escala as.

conhecido cientista brítãníoo, cão. r�'\.'perie.11cias preliminares, sim que o mesmo se torne disponí-
Prevê para o após guerra no-

rcal izu.Ias pelo Departamento de vcl.
Agricultura de São Paulo, prenun- ----

vos aparelhos de televisão ao ciam importante papel para o DDT r.-�!I!!II!�!!!�
preço de apenas 15 libras po- na proteção das colheitas hrasilei
rém incomparavelmente supe- raso o Departamento de Saúde PÚ

riores aos modelos existentes hlica de São Paulo vem, desde 1943,
efcluondo expcr iências com o DrDT,

em 1939 cujo preço era qua- no combate aos mosquítos. Essas
tro vezes superior. O prof. Low expericncias tiveram lugar em ,re

salienta que o imenso pro- scrvatórios dágua, poços, lagôas e

gresso realizado pela televisão em ou! ros locais geradores de mos
J quilos. Ao que se diz, (JS resultados
na Grã-Bretanha durante a (1)lído.; Ioram altumcnte satisfató
guerra, sobretudo no tocante rios.

à rádio-localização capacitará. O "Neocid ", que contêm' 5 por
a indústria de que se trata a: cent.? de _J�DT, foi }_ntroduzirl? pa

liderar o mundo no que se re-. ra
f'ins CIVIS pela Cla., ?e Amimas

, .: �

, I e Prnd.itos Químicos Gelg)' do Bra-
fere a produção de apos guer- si! S. .-\.., que importa o produto da
ra. Graças aos aperteíçoamen-] Suíça. Segundo se espera, o "Gesa

tos obtidos no decorrerdo atual rol M", contendo 10 por cento de

conflito armado, os sinais de r::"AR'·MACIA E-"S-P-ERANÇAtelevisão, por exemplo, pode- r

rão ser captados ou transmí- A SUA FARMACIA
tidos de um modo ímpraeíca- I.. C....llaelro Mdr., 4 • 5 _ fONE 1.'42
vel em 1939. Além disso, gran-
des cinemas dotados de televí- Ltr.r.......Jd1.
são, bem como a zelevísão es- "iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiíiiiii'"
tereoscópíca e colorida consti
tuem possibilidades de ordem
prática. No campo de trans
missão, o Reino Unido efetuou
notáveis progressos. O alcance
foi ampliado para cerca de 70
milhas, enquanto outros pro
gressos se verificavam na

construção das estações, tor
nando possível ligar toda a re

cepção pela televisão no Reino

IUnidos, por meio da compe
tente aparelhagem elétrica.

VIDA
----.,--------------

"N rv .fi�RS,"\R)Orol

Sra. Alvina úelbcke
A efeméride que hoje transcorre

. assinala o aniversário natalício da
-exma ara Alvina Gelbcke, espôsa
do ar Walfredo Gelbcke, do co,rnércio loca 1.

•

Acad. Ivo Silveira
Tranacorre, hoje. o aniversarIo

natalício de nosso distin to corrte

raneei. acadêmico de Direito, Ivo
Silveira. Contador da Prefeitura de
Palhoça, onde desfruta de grande
estima.

•

Srita. Silvia Noronha
Deflúe, hoje, o aniversário nata.

lício da &rito. Sílvia Noronha. fi.
lha da exrno . sra. Maria Emília

, de Freitas Noronha, vvo , de noeso

saudoso conterrâneo sr. João da
,.

Mata. de Freitalt Noronha, e atual.
mente residindo na Capital Fe
deral,

•

Sra, Filomena Rosa Uno
Nellta data transcorre o natalí-

SOCIAL I
_.._-----

cio da exrna. sra. Filomena Rosa
Lino, mui digna eapôso do sr

F'eoriscísco Silva Lino, residente
em Iornvile, onde é muitissimo
estimada.

A Fábrica de

MÓVEIS'BRaSil
agora melhor
apare.lhada
para servir aos
seus inúmeros
clientes. apre
senta. em suas

lojas. os novos
modelos para

1945
•

DESPACHAMOS E ENGRADaMOS
GRlfUlTftMENTE PARA O IHTERIOR

•

S.BEÇIlK
NOVO PROPRIHARIO • NOVA ORGANIZnc�o
Av. Celso Garcia. 174
Fone 2-8635 • S. Paulo

U.J.B.

o aceleramento dos
métodos de cons
tru(ão na- URsS
\\'as!iÍngton, nu;rço - (s. 1. n.

- 61S) - Na reconstrução da usi
na, "O'lÍubro Vermellho", cm Sta
lingrH!lo, na C. H.. S. S., o Departa
mento de Construções da fndústria
Ael'{)ll'<iuticu empregou métodos es·

pcciais, ulll'a·rá,piclos, Pi),l'u comple
taI' a cOllstrução ele um 'bairro ope
rári" de resistências de um andar,
declara a im,prensa süviética. Basta
vam 42 hOlllens e eêl'ca de 30 ho
�'as para edificar uma casa pré-fa
.bricHlda, desde o lançamento dos
ali(,l'r("�s até ao acabamento da fa
chada. Cadll casa cobre uma área
·de 50 melros quadrados e compôe·
se de Irês qUa!rtos, cozinha, banhei
ro, s�mitá]'i{)s, despensa e porão. As
casas são equip<irlas com exgotos,
água corrente e luz elétrica. Duran
te o terceiro trimestre de 1944, o

Depart<llllcnto de Constnllç'ôes fun
cionando 24 Iloras por dia, comple
tou 94.0{)O Jllel ros qu'a(Irados de es·

paço I'cside'l1ci,d, ou seja, quase tan
to eonlD dllrante o prill1riro seme
I rc do ano.

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

sm perfeito estado de fun-
cionamento. <t

Informações 'nesta getên
cio, (alt, '.p,)

*

"'fuem alHlI'l hoje.
o ar. João Baptista D'Ala.cio;

.óeio da firma Brando & Cia.;
a exrno . sra. prof. Odo.ír Marti.

nellí ;
a gentil srito. Léa Cunha, fi.

lha do sr Euclídes Cunha;
a exma. aro , Maria Evongeli.ta;
a menina Dulcin�ia Silva;
o jovem Bráulio Limo:
a menino. Felisbina Táboall;
a srita. Zulma Guimarães;
a srita. Arací Rosu.

Bebida saudável
MATE:*

fi_JanteI'
Antonino Meira

Acompanhado de sua exrna. es

pôso. d. Marina Zomer Meira. pro
cedente de Curitiba, o·nde é alto
funcionário da agência do Banco
do Bra.il, chegou o. esta capital,
em gozo de férias, o nosso dís+in

to conterrâneo, sr. Antonino Meira:
--_ ..-_.-

-

10. ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

'1'eL 1022 -- ex. postal 139

V dUma casaen ' e-se de tijolos,
no Estreíto, situada na Estra
da Geral. próxima ao Balneário.
Informações nesta redação.

A UNRRA revela' planos para
auxiliar os cativos do Reichp, ismas plásticos para

modiflcacões exa tas Washington, (8. I. H_-669) sentando os melhores dados
Londres, (B. N. 8.) - Novas Foram revelados recente- disponíveis até agora, a auto-

aplicações de matérias plástí- mente nesta capital planos ridade da UNRRA declarou
cas no campo da ótica foram destinados a enviar cerca de que as pessoas deslocadas na

aperfeiçóadas para atender a 5.000 funcionários especializa- Alemanha (excluindo os prí
necessidades urgentes de ser- dos para a Alemanha, afim de sioneiros de guerra) ascendem
Viço. Em novembro de 1943 auxiliar aproximadamente ""1 a 3.000.000 de poloneses, " .

verificou-se um grande núme- 11.000.000 de pessoas desloca- 2.000.000 de franceses, .. , .

ro de encomendas repentinas das a regressar aos seus países 2.000.00 de russos, 1.000.000 de
no sentido de serem fornecidos natais" quando o Reich entrar tchecos, 600.000 belgas, " ....

em consideraveis quantidades em colapso. A comunicação a 500.000 holandeses, 40.000 íu
prismas tetragonais especiais, respeito deste assunto veiu goslavos e 6.000 noruegueses.
para 'trabalhos de cálculos re·· por intermédio do sr. Fred K.
lacionadas com a já planejada Hoehler, da "United Nations
invasão da Europa. Pensou-se Relief and Rehabilitation Ad
logo em prismas de vidro, mas ministration" (UNRRA). O sr.
este material era insuficiente Hoehler, diretor da divisão de
ao lado do seu' equipamento pess.oas deslocadas da agência,
para permttir que as entregas declarou que de conformidade
fossem feitas de acôrdo com a com um acôrdo entre o gene�
média exigida. A única manei- ral Eisenhower e o diretor ge
ra pela qual os prismas pode- ral da UNRRA, sr. Herbert
riam ser preparados consistiu Lehman, a organização em
então no emprego de uma ma-

apreço fOTa incumbida da ta
téria plástica transparente e refa de cuidar das pessoas des
esses prismas tetragonais fo- tituidas e deslocadas, agora
ram fabricados com "Trans- virtualmente escravas do Es
pex", que constitue a qualida- tado Nazista. Para conseguir
de ótica especial da lamina de isto, a UNRRA oganizou 450
metacrilato de motila usual- equipes, de dez a doze pessoasmente conhecida sob a deno- cada para executar o traba
minação de "Perspex", O pris- lho de socorro na esteira dos
ma tetragonal é um invento exércitos aliados que arreme
ótico já usado com êxito na tem pela Alemanha. O sr.
última guerra. Trata-se de um Hoehler anunciou também
cubo cortado com precisão de

que a UNRRA vem treinando
um blóco de maJt�rial transpa- equipes motorizadas de "so
rente e de um pnsma formado

I corro de emergência" para
p�lo corte de �m dos c3lnt�s I fornecer mantimentos, remé
desse cUibo, segumdo-se o �oll- f dios e informações a cêrca de
m�nto da face cort�d�. Esse 4.400.000 pessoas que tentarão
pnsm,a tem a �ropnedade, �e regressar aos seus países sem
refletlr em s�ntIdo .

contrano aguardar transportes. Apre-
qualquer ralO lummoso que .

_

incida sobre a face cortada Prefira uma parte de seu

tendo em vista a inclinação trôco em "Selos Pró Doente
das faces em relação às ou- Pobre do Hospital de Carlda
tras. O ângulo máximo de in- de". e estará contribuindo para
cidência do qual um raio re- qne êle tome mais um pouco
fletido pode ainda ser recebi- de leite, tenha melhores medi
do depende do chamado "an- camentos, mais confôrto no

guIo critico" que é, por sua leito de sofrimento, etc. etc •••
vez determinado, pelo índice (Campaha de Humanidade
refrativo do material. do Hospital de Caridade).

ASSINATURAS
Na Capital:

Aos er. 70,00
Semestre Cr$ 40,00
Trimestre Cr$ 20,00
Mês Cr$ 7,00
Número avutso Cr$ 0.30

No Interior:

Ano Cr$ 80,00
Semestre Cr$ 45,00
Trimestre Cr$ 25.00

I Anunctos mediante contrito,

I
I (Js lJl'I�) nal!!. mesmo não pubH-

ca�l()s, não serão devolvido�.

A direção não se responsabíliza
pelos conceitos emitidoll nOll

artigos assinados

SI tem trntação retal ou hemorra
gias, cuid.:do! São o prenuncio de

grave doença que. não tratado em

tempo. pode trazer serias complica
ções, exigindo até uma intervenção
cirurg,C3 A Pomada Man Zan lhe
::Iará alivio imediato das dôres, gra
ças a uma substancia de reconhecido
efeito antisético-bactericida.

PARA HEMORROIDES
Um produto De Witt

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

•

REUMATISMO? Tor-

ceduras ? Nevral-

gias? Alivie êste

seu mal com

Pronto Alívio

Radway.
'

Pronto Alivio .

RADWAY
LINIMENTO SEDATIVO

�-----------------------

gelado
chã
chimarrão

Is a n U u � n 01
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOSI

ARSENIATO. VANADA·
TO. FOSFaROS. CALClO

ETC;
TONICO DO CEREBRO
'fONICO DOS MUSCULOS

OI Pílldo.. Dapaup.rado••
EleotlGOI, Anêmico., Mã ••
que crilm Migro., (,iança.
,.quiticI•• recebario a tonl·
ficlção garal do ofSlnbmo

co...

Sanuuaool
Llc. D.N.8.P. O' 199, de 1921

eamlsas, Gravatas, Pijame!l
Meiasdas melhores, pelos me

nores preços só na CASA MIS'
CILANEA - Ruae. Mafra, 9,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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« Tremo, mas nao tenho medo »

ER[e PETEJ:S, como todo o SCU por mim.
grupo, foi vendido por um gcstupis., Delis, maanãe. ('st:'l ii minha espe-
ta aos alemães. Essa denúncia de- ra c me estendo os braços !
terminou cinco Iuzi lamentos e IlU- Vúo vil' para mim a vida etcrua
merosas deportações. Depois de se- (' o amor infinito de Deus. VIJU cn
te meses de cativeiro, foi condena- contrur-me com rueu avô t' nós YOS
do ii morte, com falso testemunho. vrolegêl'clllOS. Mamãe qucridu, se

Levaram-no ao Mont Valemcn nu- soubesses como te .uuo lnucamento.
ma caminhonete de onde pOLI de re- Pensa em mim. Estarei freqüente
ver o bairr-o de Moutparnassc, onde mcn.te ao pé dr ti, perto ele todos
mor árn durante lôdu a suai inf'àn- vocês. Ajuda VOYÓ ;; suporí ar êste
da. Um capelão o acompanhava. Ao instante. Dize-lhe que a amo muito
seu lado puzeram o caixão cru que (' que c-o ní inué a viver e rezur por
devia ser sepultado. No dia seguiu- miJ1J. Deus é Elo horn. Pcrriôu a lo
te, pr imr-iro de Agosto, às onze [lo- dos os rvsponsúvcis 1wla minha
ras dw marrhâ, era fuzilado. mortc; Per-dou de lodo corncân:
Eis alguns trechos de sua última Delis os ju laarú.

Icarta vscri l a :'t sua mãe: Bcijn Mcz z iu n«, nossa galinha.
"1hlíll<ie quer i du. _\1, müe, uáo te desesperes. E' UIlI
Dez horas. Nada mais tenho a di, pouco penoso para III i ll1 espera r: -,

zero Tremo, mas não tenho medo, às dez horas e meia VOlY,lIIe CIIl]JO
Vou ver o padre. Falará a vocês to- ra. não posso diz cr-tn mais nada.
dos de mini. Tenho sede, muita sede.

FilJLlC' meu corpo. se possível, em Nlallliie, estaremos dentro ern brc
Brehat. com meu avô :VI>ltisse. "e na hora, beijo-te ternamente.
Reza por mim, mamãe querida, se All10 e sofro. Agradeço àqueles que

puderes -- ClI que te amo tanto. Es- procuraram salvar-rue. AC8bo de
tarei rpe�·,t,o· ele ti, dentro em breve comungar. Adeus, beijo-lhes 81l1-
minh'alrna estará perto de vocês. bos com lona fôrça. Adeus, mamãe. I

A pequena virgem aí está na mi- Viva a França!
nha f'rcnl c. Hezo por vocês todos c I Eric, teu filho" .

•

DE PESSOAS TÊM

USADO COM BOM RE·

SULTADO O POPU·

LAR DEPURATIVO

DO SANGUEMARCA REGISTRADA

,���1141;:1tJ'E
A i.flLIS ATACA TODO O ORGANISMO

O Fíg ido, O Baço, O coração
Punnões li Péle. Produz Dôres de
nos OSSOR, Reumatismo, Cegueira,
belo, Anemia, e Abortos
Inofensivo SI) organismo. Agradável como HeM.
O ELIXIR 914 está sprcvado pelo D. N. S. P,
como auxiliar no tratamento da Sífilis e Reu-
matismo da. mesma origem. _

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

base. é ótimo auxiliar do tra
lamento da Sífilis principalmen
te nos casos em que a via bo
cal é a única possivel.

(a) Dr. Benedito Talos·a.

I
o Estômago, os

rabe ce. Dôre s
Queda do Ca-

Atesto que apliquei muitas
vezes o ELIXIR «914 •• obtendo
sempre os melhores resultados
no trctamente da Sífilis.

(a) Dr. Ralael BartoleUl

A guarnição retirou-se •••
Zurique, 24 (U. P.) - A' cas, depois de "ter detido o

DNB transmitiu, ontem, um Exército Vermelho nesse pon
relatório oficial do alto co- to vital com sua heroíca re-

mando alemão segundo o qual .

tê ." A' f"
-

a guarnição da bateria naval

I
SlS encia'. 111 orrnaçao acres-

de Pfolzendorf, no porto Bál- centa que o comandante da

tico de Gdynia, retirou-se para I bateria, tenente da marinha,
as principais linhas germâní- morreu em ação.

Eooperativa de Consumo dos Funcionários
Públicos Civis de Florianópolis

EDITAL
De ordem superior ficam convidados os associados da

Cooperativa de Consumo dos Funcionários PúblICOS Civis de
Florianópolis, que se acham em atrazo com seu pagamento, a

virem liquidar seu debito dentro do prazo de dez (10) dias.
Findo o prazo acima as contas serào cobradas executiva

mente de acôrdo com a lei.
C. C. F. P. C. de Florianópolis, aos 15 março de 1945
BENTO AGUIDO VIEIRA - Pela Comis�ão Interventora

5 V. alt. 5

I
.1 Corpos de soldados norte americanos semi-sepultados na neve.', na trente oci-

I dental. onde toram fuzilados pelos nazistas depois de se haverem -rendido. (Fóto, -do S. I. H.)

I Diplome-se guarda-livros
I t (12 mezes por dcorresdP�ndd.ênlcio) d}'I' Em qualquor parte em que V. S. resi a, po era rp omcr.�e quor a lvro� em

I! j 12 mes�s, sem deixar seus afazeresp' MIensaplida.de 20 cdruzeuos't Ee�reva o indu

II
hoje. A Caixa Postal, 3717 - São ou 0_ r ecis om os e agen es, rrvspe tore s e

.,

1
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o santo do dial

em casa

S. Bráulio, Bispo

sua

Filhos do século da técnica ..

das ci�ncias p09itivos, costumamos
considerar as épocas remotas em

que a Igreja os povos du Europa
para Cri.to , como períodos priva
dos das manifestações da inteli

gência humana· En tre ton to , Eoro rn

justamente os rn irris t ros da rne s

ma Igreja que puseram 09 funda
mentos sôbre c s quo is se elevo, a

tão decantada cultura moderna.
NOII séculos 6. 7 e 8. p. ex .• o.br i

gcva a Espanha UHl grande rvú
mero de homens que cultivaram
ali ciênciali e as letras. Um dêsses
era S. Bráulio de Saragoça. Não
sabemos quando nasceu .- naque·
l es tempos pouco caso se fazia
dos aniversários natalícios. Encon
tramo-lo, prinleiramente, como

arcediago de sua cidade pátria,
onde seu irmão era Bispo. F'oIe
cendo êete, em 631. foi Bráulio
e:eito como seu sucessor Uma pro'
funda amizade ligava-o a st, Ist
doro, Arcebispo de Sevilha, um

dos escritores mais fecundos da
época Devemos a S. Bráulio a

primeira enciclopédia; pois foi por
instânciali dele qua st. Isidoro
concluiu o seu compêndio das ci

. ências. Nali liuas cartas deixou·nos
Bráulio preciosíssimas informações
sôbre a Espanha s0b o govêrno
dali Visigodos. Bráulio coroou uma

vida laboriosa com a morta dos

justos aos 26 de março de 651.

MOTORES
DE EFICIÊNCIA
COMPROVADA

*

EMPRtSIlS REUNIDIIS DE INDÚSTRID E COMÉRCIO, {
ARNO S. A.

..

DEPTO. CEMBRA CONSTRUÇÕES ELETRO-MECÂNICAS

r,. '

,
:. \
-\{; I

;;:.. ,

;"

sÃo PAULO - RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 209 ' lEL. 3.5111 - C. POSTAl217,B

*

PARANÁ - SANTA CATARINA
c. O. MUEllER, CURITIBA. Ceixe Postei, 138 •.Tel. 980'

Pt/BRASIL

Exijam l) Sabão

...._---�

(���O VIRG��) ....-G':l DA �<;�o�WETlEi INDUSTRIAL
JOINVILLE "VIRCiEM ESPECIALIDADE"

eLA. WE'rZEL INDu�'rl-lIAL-J()INVILLE rtv'lULO re�i�u

recOnlmelJda-se para roupa fina € roupa commum.

�. ')�t)P'� ylRCtA-,,I «
• .)<

.1 Esp EctAUDADE
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o ISTaDO - Segunda.'eEra, 26 d. Marco o. 1945 7

Indicador Médico

Cur�o a", Ra<.\�OI(}glll Clln.lca com o ar••
ULIN lUA MEDIIJa _ I!!olb<ttruo lnterllatO de aduJtm e crtançaa. CONSUllfORIO 11an{}!'! d .. A.breu Campanar ío (l!JI&o P�.u

• lUIJHIJ)1IlNCIA: Ru" P.. II ...... �"hmldt n. S8 - Te!. 812. f',oNSULTA8 __ Da8 111 la IS. ·00· ESpe<'.Ia.llzado "TO Higl�n .. e lluQd.

Pl1bl1ca. I�ela UnlTereld:d� do Rio d·. J •.

! aeíro.
- Gamnete d e Ralo X - l!1hlõCtro

'Il�rntogr&.fla ellnlc. - Uet...bonsmo tia

d
tU - Sondagem DUQof1�n8} -, q».hj'l':Pf.f

(Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina a

I
''II fUlot<!J'1!.ple - �borlltórlo (\4\ micro.

Universidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na- JOpta e &oáll.s<! cüníce - Rua Fernando

cíonal de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi- �&clla<io. 8. Fon.. l.1W1. - lrlor1anM,oll.

serícórdia, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assísten- OR··.--A-U·!)I(;'f EH �OT08 ,Ote do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal. IUJl.dU n lA

CLÍNICA MÉDICA DUENÇAS NERVOSAS
- Consultório: Edifício Amélia Neto

- Rua Felipe. Schmidt. Consultas: Das 15 ás 18 horas
Residência: Rua Alvaro de Carvalho n? 18 - Florianópolis.

DR. ROLDÃO CONSONI
aRURmA GERAL - AL'l'A CH�URGIA - MOLÉSTIAS DE SENHORAS - PAR'l'OS

Formado pela Faculdade de. Mroicina ,da Universidade de São Paulo, onde foi
Assistente por vários anos do SerVIço Ctrú rgíco do Prof. Al1pIO Correia N_eto.
Cirurgia rio estômago e v las uüiares, íntesunos <'elgado e gJ'C'SSO,. tírõtde. rtns,

'fI!'Ósl.ata. bexiaa, útero, ovários e uompas. Varícoceie. hídr-ocele. var-izes e hérnia
CONSULTAS:

das 2 n. 5 horas, à Rua F'elípe Sch.midt, 2,1 (altos da Casa Par-atso i. Te!. l.{'j98.
H.ESID:J;:NCIA: Rua Esteves Júnior. 179: Te1. M764

DR. MARIO WENDH'AUSEN
(Diplomado pela Faculdade Nac. de Mealclna da Uru..-enHdaeJe 10 Bracl1 I

lI:S;-tDt"l'UO do s.erTlço ". "Irolca Médlc8 do Professor O""altlo Ollv�lr... médico (lo

Depal'1.l!.mento de SBt\<ie

DR. A SANTi"ELtA

------_ .. _-

DR. ARAUJO
Assistente do Prof. Sanson, do Rio de .Ia ..etr-o

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

Cirurgia moderna da GUELA DE LOBO. do LABIO LEPORINO (Iábío e céu

da bôca rendidos de nascença)
tl)sôfagoscopia. tr-aqueoscopía, broncoscopia para retirada de corpos estranhos, etc.

CONSUL'l'AS: das 10 às 12 e das 15 às 18 horas
Rua Vitor Meireles. 24 - Fone: 1.447

DR. ARMANDO VALÉRlO DE ASSIS
Serviços de Clínica Infantil da Assistênda Municipal • Bo.pUal

de Caridade

CUNICA MWICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CONSULTóRIO: Rua Nunes Machado, 7 (Edifício S. FraucIKo), foa. I....

Conllultaa dos 2 à.s 6 horas
RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

DR. BIASE FARACO
Médlco - chefe do Serviço de Slfllds do Centro de Salld.e

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

CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmídt, 46
RES.: R. 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 às 18 horas. Fone 1259.
RESIDENCIA - Conselheiro Mafra, 77.

DR. GERHARO BROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

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

DR. SETTE GUSMAO
CHEr'E DOS SERVIçoS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE E lJO

HOSPITAL "NER�U RAMOS".
Curso de aperf'e icoamen to no Hospital São Luiz Gonzaga, de São Paulo - F·:x-esta·
giário do Instituto "Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex-médico interno do

Sanatório de Santos, em Campos do Jordão.
CI,tNICA GERAI, - DIAGNóSTICO PRECOCE h TRATAMF:NTO ESPEClALIZ.WO

DAS DOEXÇ1\S DO APAR.t;;LHO RESPIRATóRIO.
OPERACÃO DE JACOBOEUS

OON;SULTAS: Diàriamente, das 3 às 6 horas. OONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles 18.
RESID�NClA: Rua Esteves Júnior, 135 - Tel. 742.

'

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

CUrso _ Aperfel<:olllDento e Louga PrAtiCa 110 Rio de Jan.InI
tlO1UIVllrAIJ - r.... m.umA: 41.v1am_te cfu lO,3Oà.a12 la, à tard. ezcepto aoa
............a,ao .. ti bor-u - OON8tJLTóBI0: BD Joh PbltCI L 1, IIOIJra" -

_e: 1."1 - BMlcteaela: BD rre.ttleaf4J eo.Uaho, 'L

DR. REMIGIO
CLlNICA "DICA

.ol.tfilU 1Dternu, d.e Senhora • Cri·

t!DC&' em Gwal. CONSULTORIO: B...

treUpe 8clIm1dt - JJdII1c1o .&ma. Neto.
__ lln, • b li • l-l la 11 boru. am-

IlD:eNClA: I Largo Benjamin
Constante, 3

Dr. LAURO BAURA
li:apeclallata em DoeIIl)Q 4. lJea.ho

..u - Viu Urmárla•.

Cur80 de e>spec.lallzaoAo de Gineco

logia (doellÇll8 de Senhor8ll) com o

Proféssor Moraes de Barros, da Fa

culdade da Medicina de 810 Paulo.
Tratamento N'J)eC!Ia.ll2ado, mMlco •

cirúrgico, das afe<:çóes do .�lbo
genltal femlnlno (Utero, oyArlo..

trompu, etc.).
Cura radical du t.nllamaçOel doe

anexos «()YArlos, trOmpa8), sem ope

raçlio). Tratamento de todo,s os 1111-

t11rblos da meutrwaçAo e da eetertH

Cfade.

DR. ANTONIO MONIZ
DE ARAGÃO

� • Ort.o L VIaJ VInrPa
Ao t.oraL r - _

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Did
r.JameDte du 1. .. 17 bana. RIlalDaN·
�: .ümIrUI- A.W1m. ... ._• .,.,. . Tratamento m04emo da "Ieaorra-

\
J(Ja IlIr1lda e erôllica. em amboa 011

sexos, por processo_ modt!ll'1llOll ItOb
contrOhe endoscóplco - Urea-o.copla
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO
OONSULTAS: - Du 10.30 ... 12

horas e d&ll 2 A. II.
CollBUltórlo - Rua Ttradtm� a.

Fone: 1.663.

R.e�ncl. - !tua T1rad.e.nte. .,

CSobraOO) •

Dr. Newton d'Avila
Operoçõe. -. Vias Urinaria. -- Doen
çae doa intelltinos, réto e anua
- Hemorroida.. Trotamento do

coUte amebiana.
Fisioterapia -- Infra-vermelho I

COlUlult: Vitor Meirelea, 28.
Atende diariamente àa 11.30 h•.• ,

õ tarde, dos 16 M. em dianb
R..id: Vidoi Rcuno.; 86. �

FOD': 1067.
•

•

(NSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANr-J !

"ormado pela Unl..,-ersldad.. d. G<>n.brII ICom vràtj('.8 noi hospite1.JJ europeus
Jl.1nl(!a mMlca em ..ersi, pedl�trl$_. ríoen

ru do sistema nervoso, epllrelho l<"nJ1.o
urinário do nom ..eru � d.a mulher

\.-t�'.e. T6",nl<lO: D8. PAULO TAV,.l.il.E8

Médic.o - Cinar,íio - Parteiro
IAIOS X

Moderoa e possante iust.ll!aç,ão
de 200 MA.

Oiaguollltico precoce da tuberculose
pulmonar, ulceras gástr-icas e duo
denais, câncer do estômago, IIl�·

ções das via.1 biliares. rins, etc
Aplica o Pneumo-toraa artificial
para o tratamento da Tubercutose
Pulmonar - Tratamentos moder-

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

esquina Felipe Schmidt
O... b 12 hra., e du 14 ii 17 b.rl

T""on41 1 .•"

(ovocando elementos
politicos mineiros

Belo Horizonte, 23 (A, N.)
Na entrevista coletiva conce

dida ontem à imprensa o go
vernador Benedito Valadares
fez as seguintes declarações:
Tenho a anunciar-lhes que es

tamos convocando elementos
representativos do pensamen
to político de Minas para uma

reunião nesta capital, no dia
8 de abril próximo arím de ou
virem a exposição que iremos
fazer sôbre as conversações
que mantivemos com o govêr
no de São Paulo e os líderes
politicas, seu clero, suas clas
ses produtoras e seus operá
rios e de se manifestarem sô
bre a candidatura do general
Eurico Gaspar Dutra à presi
dência da R'cpública.

r
1

I'

DEPLOYÉ
PARA ESTUQUE-

Em larguras de
50, 60, 10, 80, 911 E 100 CEHTIMETROS

POR 200 E 250 CENTIMETROS DE COMPRIMENTO

)so�:MATCO:iDA.
PRAÇA DA SÉ, 371'. 2.0 ando - S. 205 • TEL. 2-3080
'l'ELEGa.: IIMATCO" - CAIXA 2624 • SÃO PAULO

.'
'

CARTAZES DO DIA

,

O QUE E O LEITE HINOS

HOJE 2a -'eira HOJE

O Leite Hinds é um

preparado de be

leza, fabricado à base de

águas finas de colônia, que
amacia e refresca a sua

pele. Pelas suas qualidades
altamente antisséticas, o

Leite Hinds age sôbre os te

cidos eliminando, gradual
mente, tôdas as imperfei
ções, como espinhas, man

chas e cravos. Leite Hinds

constitue um eficiente pro
tetor de sua cútis contra

os raios solares e queima
duras e é ainda um ótimo

fixador para pó de arroz.

Para ter uma pele real

mente bonita use-o

CIHE

Protege e em/Jele(.a a ctltis

','5 7 1/2 horas;
Uma comédia divertidissima, com muito romance. muita musica'

e muito luxo:

Sem tempo para amar
com Claudette Colbert , Fred Me Murray e Ilka Chase

NO PROGRAMA
CINE JORNAL BRASILEIRO 3xlOO

OCUPAÇÕES INUSITADAS n, 1 (Short)
FOX AIRPLAN NEWES 27x18 (Atualidades)

Preços <3r$ 4,40, 3,30 e �,OO Imposto Incluso. Imp. 14I1aoo&.
• • •

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

SESSÕES PARA·TODOS
Um filme movimentadissimo, repleto de cenas eletriaaatea;

Hora de matar
com Lloyd NolaR e Heather Angel

NO PROGRAMA
CINEDIA JORNAl:. 41x20 (Nac. CooP.)

ENTRE DOIS FOGOS (A Marcha do Tempo)
Preco: (único) 2,40. Imposto incluido. Imp. até 14 anog

verdade IEsta a
Sapatos de todos os modelos e dos tipos mais
modernos, inclusive Sonda lias para praia ao alcance

I das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros

PREÇOS SEM RIVAIS!
Não comprem seus calçados sem visitar a

«Tamancaria Barreiros))
CONSELHEIRORUA MAFRA,41
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Será adesão l'

o �l:,��nPu0�)o�E!�!�I�g!!��i!n�S!�i�e�g Courdenadas as ofensivas de Montgomery e sovié.tica
çou a grande ofensiva de tando em paraquedas ou des-

.

Londres, 25 (U. P.) -:- Acre- atacando as defesas alemãs a te �e Kuestrin, fazendo junção
Montgomery na Renanía. O cendo em deslízadores. A pró- dita-se que a, ofensiva de 4 kms. de Berlim. Unidades de em Golzow. Admite o Iocutor :

23° Grupo de Exércitos Ian- pria marinha está cooperando Montgomery ser� coo�denada eli,te .do Primeiro Exército da nazista que os soviéticos con

çou-se ao ataque numa larga no assalto, pois lanchas de de- com um� n�va mves�Id� rus- Rússia Branca lançaram-se ao seguiram romper a frente ale
frente, atravessando o Reno sembarque da esquadra norte- s�, na dll'�çao da pr?pna c�- assalto, partindo das cabeças mã, devido as grandes quantí
ao norte do Ruhr. Ao mesmo, americana estão efetuando o p:tal al�ma. �om �feIto, a ra- de ponte sôbre o Oder, em dades material bélico que em

tempo forças de infantaria aé- transporte das forças aliadas dio nazista �IZ hoje q�e pelo Manschinok.ov, 5 kms. a sueste pregam.
rea começaram a descer na através do Reno. menos 90 mIl, russos Ja estão de Kuestrin, e perto de

a 10 kms. alem do no Oder, Genschmar, 11 kms. a noroes-

111 h' gt bri dei
Por alma de

"as ln on o figa erro frei Orlando
Vasco Alves Sêcco l+io, 2� (A. X.) - A comunidade

rr�l1lcis(,'lna do Convento Santo An

Washington, (S. L H.-668) : F. A. B. adquiriram crescente �ônio fez celebrar na niauhâ d(' 011-

O B· dei d A d F I
;I.'m. solene oficio re l ig ioso por al-

,- ,nga eu'.o .

O r a 01'- vulto durante suas atividades nu. de frei Oi-Iuurio Al vnr cz da Sil-

Os alemães desenvolvem novo ça Aerea Brasileira, Vasco Al- em nosso país". Antes de va. O. F. :'I., capcão mi l i la.r da FER,
ves Secco, membro da comls-I partir dos Estados Unidos. o e também em memór-ia (!>e Iodos os

tlpo de bombe-touuete são de Defesa Brasil-Estados Brízadeíro Secco recebeu a' Le- hruvos que ·llllanr.o aos céus ou: nas
I I Unidos deixou suas atividades 'I oO·I·a-oh d M' -ít .",

. moutanhas da Itúlia, deram a vida
, '. O eu o pOI serviços pelo Brasil. O templo "prt's('lllavaNova York - (S. L H.-701) a um tremendo arco de para- n� COmISSa? e regressou ao

I
revelantes" prestados como aspecto imponente, pst'l:n.dO a eca

- Um novo tipo de V-2 ou bola a fabulosa velocidade, RlO de Janeiro. O general J. G membro da Comissão de Def'e- armada no centro, coberta pelo Pa
bomba-foguete, maior do que pela combustão de uma mís- Ord, presidente da Comissão sa. A comenda que é do grau vilhão Xacio.nal ('. encimada '_lO)' 1I1ll

tá d regada t ra de oxigênio líquido e d D f d
.

t .
'. capacete sinsbo lizanr!o o �)ol(j,alrioa que e& a sen o emp u

, . ..,
e e esa, usou as segum es de comandante, foi-lhe entre-

I Brusi lt-iro. A missa foi cantada peloatualmente pelo inimigo para' alcool etílico. O V-2 viaja mm- palavras ao referir-se aos três gue pelo general Barney M'I s:ôro cios sacerdotes de Petrópolis.bombardear Londres, foi de- to mais depressa que o som, e, anos de serviços prestados pe- Giles vice-chefe do Estado 'assistindo-H S. Excia. Hcvmo. D.
senvolvido pelos alemães. Su- assim, o ruído de sua passa- lo Brigadeiro Alves Secco à Maio{' Aéreo dos Estados Uni- i Jaime Câmara

.. arcebispo l11etrop?
põe-se que o novo foguete gí- gem não é ouvido sen�o depois Comissão: "O espírito de co- dos "

l ilono e o NunclO Apostnl ic-n n. Alui-

gante seja de cerca de 18 me-I que o foguete desce a t.e1'ra e .laboraçãio que o Brígadeíro
. zio Malsela. Dentr-e as autoridades

- . - presentes destacuvum-se o emhaixa-tros de comprimento, em com- detona. Entao, em seguida a Secco sempre demonstrou, I dor dos Estados Tuidos, o adido
paração aos 14 metros de com- violenta explo�ão, pode-se ou- aliado a sua esplêndida capa- I militar norte-americano, o rvpresen
prímento do atual foguete de vir um troar distante, algo pa-I cidade profissional, resultou O EST "DO �sportl·vo tla:nte do ;\Iinistro da Guerra, o CeI.
doze toneladas. Pesa provavel- recido com um ribombo. En-! em substancial e importante 11. Ij BJIla :''lachado, representantes cios

I - Ministros da, :'larinha. Aeronáuticamente de quinze a vinte tone- tretanto, às vezes se pode ver progresso da ação combinada
T" V'

, . e Fazenda, do DJP c outras altas
ladas. Contudo, não se acredí- o V-2, pois quando o foguete das fôrças armadas dos Esta- unonetrc sem Itona autor-idades civis e militares.
ta que sua granada explosiva desce de sua altitude máxim.a dos Unidos e Brasil, partícu- Apesar de transferida p(lra as 14

d
.

t t horos, a regata que se deveriaseja muito maior do que a o de cmquen a a sessen a mi- larmente no que se refere à real zar às 10.30, pelo mesmo moV-2 atualmente em uso, que lhas, ao passar pela camada aviação. Deixa êle um grande tivo. ausência completa de vento.
pesa cerca de uma . tonelada. mais densa da atmosfera, sua círculo de .amígos, todos certos deixou de ser efetuada. De fato.
Todavia, seu alcance seria terrível. velocidade faz com de que suas atividades no Bra- foi deveras lamentável a falta do

bIt ít melhor, poi� o gr(lnde número demaior. O foguete V-2 é levado que se torne ru 1'0 pe o ano. sil contínuarão a ser de gran- barcos (14) prcmetia um espeta'

CI
de proveito para ambos 08 cuia deveras atraente, talvez o

ínícas países. "O Brigadeiro Secco mais interessante de todos os que E eraregressa a seu país depois de havemos realizado nos nossos
.

t
� águas. Ainda não sabemos a novaserVIr quase res anos como data em que deverá ser decidida a

oficial representante da F. A. taça «Timoneiro sem Vitória»; mas
B. na Comissão de Defesa fazemos votos para que, senão
Brasil-Estados Unidos. Seu maior, o número de barcos con

prestLgio e o prestigio da correntes seja o mesmo.

Florianõpolb 26 Marco de 1945

Deixou
do ar

,Exames de sangue, urina, fezes, escorro, puz e guolquer
outro necessário para esclarecimento de diagnóstico.

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

Muralha protetora
contra as ressacas

Hós, os da vela ...

CASA MISCELANEA distri
buidcra dos Rádios R. C. A.
Victor, Válvulas e Discos.

Rua Conselheiro Mafra, \O '

Laboratório de Análises

Libério SODclni
Clube Náutico «Fran
cisco Martinelli»

CONVITE

Muitoll hão estranhado que a

regata de ontem às 10,30, por {alta:
de vento, tivesse sido transferida
para a. 14 hollOs, quando, igual
mente. as velas continuaram vo

zias. Portanto, aí vai a explicação:
é que o Rafael. entendido em

«meteorologia a olho nú», ofir·
mora que um grande cordão de
vento estava prestes a rebentar ...
O Rafael tinha razeo; só que o

tal cordão reeistiu até esta ma

drugada.,.

pobre!
Roma. 26 [U P]- O govêrno oca.·

ba de confiscar os bens que ha
viam pertencido ao conde Ciano,
que Mussolini não se cansava de
o

í i mar ser muito pobre, Entre
tanto. tão somente 114 aparta
rre n tos de sua propriedade foram
C· rifiscodos. Enes apartamento.:
estavam registrados como perten'
cend c a diversas pellsoas.
An marechal Grazziani foram

confiscados 21 apartamentos e uma..

Farmacêutico CiERCIHO SILVA
(Chefe do Serviço de Laboratório da Assistência)

Em .ua residência, na rua Alves
de Brito, faleceu hoje às 4.30 horas,
o sr. Libório Soncini, tosoureiro do Londres, (B. N. S.) - Os gi-
Teaouro do E.tado e distinto ee- gantescos blócos de CÍ!mento
portista, um doa sustentáculos do construidos na -costa da Ingla- A Diretoria do Clube Náutico
c, N. Francisco Martinelli. terra do Sul em 1940, como «Francisco Martinelhlt, profunApe.ar d� .há longos dias enfsr- defesas cont;a a possivel in-I

damente abalada com o faleci·
mo, a notIcIa de seu passamento _ � . _

.

causou surpresa e mágua a todos vasao ,germanlCa estao sendo menta do seu Pres�dente d.e
OI que o conheciam, transformados numa mura- Honra, prezado amigo sr. LI-
O entêrro se efetuará hoje às 17', lha destinada a proteger o li- bório, Soncini, vem, pelo pre' Sem adri�a ...

hora.'
to t 'd � .

- Viste o monte de barcos que
.

_, ral contora os .mares �·rossos. sen e, conV1 ar os SOClO8 em
. iria tomar parte na regata de on·

_ .".."..". w"
Os refendoS' Iblocos, cUJo peso gera] para assistirem ao seu se· tem? Nas corrida. inter-clubes isto
oscila entre oito e nove rtonela- pultamento, hoje. dia 26, às 17 não acontece!
das, estão sendo quebrados por horas, como última homenagem - Pois é. São as vantagens do
meio de "gelignite" e britados àquele que sempre trabalJ;lou individualismo irresponllável.

por máquinas compressoras pelo esporte catarinense e foi -

afim de formarem uma mura- sem dúvida �um dos seus

maia_/
Valores do Botafogo para a

lha de -três metros de altura res expoentes. temporada de 1945
capaz de 'Sulportar as ,...,,,;s fu O Botafogo F. R. fazendo algu·outros OIItros, ..' 'UJ,G.< -

PARA ALIVIARO primeiro filme nacional exibido nosas rajadas e os mares mais mo. aquisiçõe� conseg�iu oontra-

I tar os segUIntes plalers: a ala
e� .tod� a bAmérica dh Norte, udmal tempestuosos. Afim de que a OS ZUMBIO-OS canhota Tim e I�arrola, o saguei.P glno e ravura �

.

e;oi.mo os muralha seja terminada antes ro Gerson de Mmas e pretende o

-

nossoll marmhelros; � das grandes maI1és de março E A O I F ICU L conc,u.rso de Gritta zagueiro d�Açao ... Romance.; Intl'lga.... , . - A F C ecNo programa: I proxrmo, os trabalhadores e merlca .., mas por e sel'O

h
.,

DAOE OE impouivel a sua transferência. ... 800 b b d' b 'tA' tReportagens da Folha Carioca 44 engen eIros inIciaram a sua _,o om ar euos rI amcos a a-·

N t" d Di J 1 t coram os entroncamentos ferro-o lClas o a - orna arefa numa práia que ainda FALECEU . O FAMOSO viários de Münster, Osnabrück e) «Aatros e?, Revista» - Formid.ável nao- havia sI'do 111"teI"rame te OUV IRshort naCIonal. apresentando mú- . .

n JOCKEY Hannover. cidades essal que elltão
meros InHstas, entre êlelf Grande llmpa de mmas terrestres,

LOIndl'es, (D, P.) _ Na na zona que breve .erá atacada
Othelo por Montgomery.

I F ed d F E B
Se V. S. sofre de aturdimento idade de 60 anos, faleceu nnt *mpróprio até 14 an08 erl OS a . . ePreços Cr$ 5,00 e 4.00 catarral e zumbidos nos ouvidos, dos mais famosos jok�s i-ngIe- O Sétimo Exército omerican�

[Imp OlltO incluso] Ih·d H M R
compre na farmácia um frasco de ses, Esteve DoniOghue, que �a- ampliou sua área de ação nll mar-

ROXY HOjle9',3028h·feoirraas.às reRI�0,o23 I(A.ONS.) a.0Enco.n.h.'a.m-s.e PARMINT e tome·o da acôrdo com nhou s-�ils elerbies em Hephom. gem ocide"ltal do Ren�. libertando
_ Á 'LI

-aS instruções da sua bula. Parmint Esteve JlJO aJUge de sua carreira mui,toa prisioneiros" alguns dos
.

quaIS se achavam ha 5 anos em}' Cinédia Jornal. Cooperativa r('colhidos ao Hospital MilitJ3'r Re- alivia prontamente os aborrecidos durante a gue,rra passada e nos· mãoll dos alemãetl.2' Astros em Revi.ta . Short Nac. ·giOlllall 88 soldados <la FEB, feridos, zumbidos dos ouvidos. As narinas primeiros anOlS depois da paz, *3' Voando com mÚlica - Comédia que aqui chegaram sábaido último.
sintética - 5 pa .. te., com Mariprie 'Alguns dêsses Expedicionários esti-

obstruidas despejam o catarro, a quando �pareceu também em Paraquedistas britânicos captu-
Woodworth. "eram em dnerentes hospitais dos respiração se torna mais facil e várias pistas elo novo mundo. rafam 6 pontes .sôbre o rio Inel.

4' Namorados da fuzarca - com EE. Unidos antes de sua tral1sferen. cessa o desprendimento do muco
Donald O'Connor e Joan Frazze. cia para aqui. Em geral os feridos nasal na garganta. Parmint é agra- O" sr. Churchill' acompanhado do
Um filme alegria ... Piadas ... O fil- 'se mostram bem flispostos, A maior O ECE TO DO DIA marechal Montgomery e dos gene·
me mais alegre da temporada. ,paI'te deles recebeu ferime,ntos em

davel ao paladar. As pessoas que PR I rais Brooks e Simpson, atravessou
Impróprio até 14 anOI Monte CaJste]o na ação de que reslll- sofrem de aturdimento catarral, Urna das principais caulas da o rio Reno para visitar a região
Preço único Cr$ 2,40 ,ton a importante vitória brasilein•. farão bem, provando êste remédio. prisão de ventre são os erros de recém-conquistada pelos ingle.es,

alimentação, Em bom número de *

calOS, são portadores de «preguiça Com o 8' Exército eetá operando
intestinal» os que comem pouco. uma brigada judia, comandada
Mal, muitas vezes, o mal vem pelo gral. E, T, Benjamim.
exatamente do excesso, principal- e

mente do abuso de doces, gulosei
mas, pastelarias, massas e farinhas.
Num e noutro caso, cumpre cor

ng\r os erros da nutrição e só o

médico poderá fazê·lo convenien
temente.
Não escolha regimiOl de alimenta-

ção para curar a prisão de ventre, -.
pois só o médico está em condi·

I
Aviões «MosqUitos» atacaram

ções de indicar o que convem no ontem Berlird pela 348. noite con ...

seu co:o. SNES. secut1vo.

riqu íssima colia .

Buenos Aire.. 26 (U P) - A im
preT'sa foi convidada a compare·
cer, hoje às 10 horall, no Palácio
Presidencial. Segundo se acredita,
será. então, anunciada a adesã�
da Argentina à «Ata de Chapul
tepec»'

400 8ESTAPEANOS
DITZ-Hoje 2&·feiro, às
K. 19.30 horas

,

Estocolmo 26 UP -- Cêrca de 300·
a 400 membros da Gestapo resul�
taram mortos, em Copenhagem.
em consequência dos ultimas ata

ques aéreos.
A maior realização do cinema

nacional
O BRASILEIRO JOÃO· DE SOUSA
com Sandro Roberto, Zezé Pimen
tel, Lu Marival, Tulio Berti e ULTIMA HORA

As tropas do marechal Montgo
mery fizeram junção com as do·'
Nono Exército americano, forman
do uma cabeça de ponte de 48 km.
.ôbre a margem oriental do rio
Reno,

CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA-

Pilotos da 158, Fôrça Aérea aliada
com base na Itália e que atacou

Berlim na noite de sábado dizem
ter visto o resplendor dos canhões
runos. ao longe. nas margens do
rio Oder.

BELOS E DEMAIS

AfECCOES DO

COURO CABElUDO.
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