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Clínico

. Exame de sangue, Exame poro verificaçã.o de concer,
Exame de urino, Exame poro verificação da gravi
dez, Exame de escorro, Exame poro verificação de
doenças do pele, boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções.
.l'utovaccinás e transfusã.o de sangue.

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

De 1- 3 30 de Abril, mês 'em que comemora -e ,6· aníversáríe fie sua funtlação"
.a Relojoaria Morilz oferece .seu variadíssimo e I mederno estoque por preços

inacreditáveis. Procurem lazer uma visita sem cemprcmísse e certíííquem-se.
Só na Relojoaria Moritz-Felipe Schmidt-Edifício Amélia Neto.

�\,t50t/Q.9J' Laboratório
e ��.;:::: .._ � RUA JOÃO PINTO, 25 - Fone: 1448

I a
-

'. � (em frente ao Tesouro do Estado

RnRTonD PATOLOGICRS Florianópolis
I

Dr. H. G. S. MediDa Farm. Narbal Alves de Souza
Farm. L. di Costa Avila

Produto da
OZALlD-BRASIL - Caixa Postal 4254 -' S. Paulo

Lazalivas, da eleita segura 8 inoleDsivas
Não viciam o organismo Rio, (Via aérea) -- A elaboração do programa, e dos,

estatutos do Piar/tido Social Democr.áJtko, que adlO'tará a· can-

S b
-

f d
---;- (' idatura do g'eneral Euritco Ga!slpar Dutra à presidência da Re

U vençoes e erals I pública, recebeu grande impulso Inestes últimos dias. Conclui

Ria (Via aérea) - O dos os dois esboços, a comissão passou a trabalhar no aparta-

,=--------------------------_.1 presid�nte da República assi- mento do gove�nador Benedit_? V�adares, que lhe .tem dado,.

Ii
nau dpcrdo c 111l".:'lendo süh- cOIm outros valIosa colaboraçao, Ja se podendo adiantar' que

I ve'uções, '110 �alor de 21.000.000 lJs. projétos fic::_rão ?on.c1uidos p�r tôda a c�ITen:te s�mana_

,. TE: gela'do de cruzeiros ás �nlstituições :as- Felrtas as I"edaçoes �ll1alS, os proJet?s _receberao a aSSll1atura

sis,te",lciais e culturais de todo dos delegados que mtegram a comlssao,' procedendo, em se-

chá . o Brasil. Pela discriminação, guidla, à convenção �)U reunião pam o lançamento oficial do

verifica-se que pa,a o D'.strito p�rtido� Não ficou ainda assentado 8'e ness� mesma conven-

chl-m'arra-'o .Federal a distribuição atingiu çao, o� em outra a _ser e�,tua�a semana� t;L�lS ta'l'd�, se. proce
I a 8.32S.000 cruzeiros, vindo cera a homologaçao pelrus forças partIdanas naCIOnaIS, por

I eUL sE'gundo lugar São Paulo, indicação de uma cOillVe.nção em .se.p�Dado, j� com os r�P!>e-

lia sauda"v'el C0111_ R.816 ..000, ,em terceÍl'o Mi- selftant'es de todos os setores paTtIdanos. Re,gIBtado o PartIdo

11 nas Gerais. com 2.221.000, e Social Democrático, este instalar-se-á no Rio, com sua s�cre
em quarto luO'ar o Rio Graude taria própria, iniciando, então, o trabalho de propaganda ,elei

do Slll, com'"1.460.000 cruzei- to)-'a1, e de, arregime.nj:ação. O diretório cel1tral será composto

__________________..;;. rcs. de figuras' de grande expressão no cenário 'político do pq;Ís.

PROVADO E APROVADO HÁ ANOS EM TODOS OS PAisES

(

\Nomeacões para as 5
dioceses vagas nos
Estados Unidos

Washington, (8. I. H.) 829
- Para cuidar" das crescentes

; .necessídades espirituais de
mais de 20.000.000 de católicos
norte-americanos, 8. 8. o Papa
'Pio XII momeou bispos que
.preencherão cinco dioceses va-,,_
zías; em . importantes cidades
dos Estados, Unidos.

A notícia das novas designa
ções foi aqui feita pelo reve

rendíssímo Arnleto Giovanni
'Cicognani, delegado apostólico
'do Va�icano nos Estados Uní
'dos.

Foram nomeados os reveren-
· díssímos-oíspos John F, O'Hara,
Ibispo titular de Mylasa e ca

pelão, militar, 'para Bispo -de
· Bufalo, no Estado de Nova

York; dr. Francis Joseph
'Schenk, vigário geral da. Ar'_

quídíecese de Bt. Paul, Estada
de Minnesota, para Bispo de
Crookston, também no mesmo

Estado; Vicent stanisla'lls Wa
ters, da Diocese de RiclImond,
em Virgínia, para Bispo de

· <Raleigh, em Carolina ·do Nor
te; dr.. John King' Mussio,
'cbanceler da Al'quidiocese de

· Cincinnati, Ohio, para primei
'ro bispo da diocese recente-

; 'mente criada de Steubenville,
em Ohio; e Edward Joseph
Hunk:eler, ngário geral da
Diocese. de Omaha, Nebraska,

· que foi nomeado bispo de
,Grand Island, Itamb.ém no Es-
, tado de Nebraska.

limpa lIals....grada mais... rende mais...

o presidente Truman pede um apoio firme
à política de boa vizinhança

Wash.i ngtun - (S. I. H.) - o de todo o coração os seus propósi- frronteiras do hemislério. Propor
presidente Harrv S. Truman assim tos e [�declaro minha fé nessa ciorsarn uma renovarha garantia de

que assumiu seu novo, cargo pro- mensagem e na politica de boa vi- que as nações americanas preten
clamou o firme propósito de co n- zinhança, de que êl e foi autor. Es- ríem 'Viver não só como bons vizi
tiriuar a polifica de Boa Vizinhan- tou cer-to que 10 laço da memória nhos entre si, mas como bons "i
ça iniciada pelo seu antecessor, querida dará nova for�'a ii amiza- z i nhos num mundo de vizinhos •

Presidente Roosevelt. O presiden- de entre :JS Américas. Sinceramen- Os governos e os povos do He
te Truman salientou êsse propósi- te - Harrv S. Tl'uIl1U1n, presi d en- m isfér io Ocidental compreendem

I to numa declaração feita à União te dos Estados Unidos.".' Na mesma que a manutenção de uma paz
Pan-Amer+cana. Essa declaração, sessão da União Pan-Americana, o duradoura nas Américas está liga-
transrnltida por intermédio do Se- Secretár io de Estado, Stettinius leu da à manutenção de uma paz du
cretárío de Estado Sttetinius.}« mensagem do Presidente

Hoose-,
radoura em todo o mundo. À

.grandiz: Estimado sr. secrctárío - Pe- velt, escrita pouco antes da sua de e dificil tarefa de organizar o

ço-lhe o obséquio de comunicar ao morte, para o Dia Pari-Americano. mundo pana ·essa paz, as Repúblí
conselho dicetor da União Pan= l A mensagem era a seguinte: "Uma cas amer-icanas trarão uma iden
Americana () meu 'profundo agra- vez as Hepúblicas al1lrricanas de- tídade de .pr-inctp ios e um rico
decirnento pela. homenagem que monstraram tanto a sua unidade de aesenal de experiê-ncias cornunsv.

prestou a Franklín D. Roosevelt propósitos como a sua capacidade que contríbuirão considecavelmen
na sessão especial do conselho de efícaz 'cooperação para manter te 'para lakançarmos êsse amplo
convocada em 'Sua memócía e o a segurança deste hemisfério con- objetivo". O Sir. Stetti nlus eoncluíw
meu prazer por não poder compa- tra a agressão e 'piara melhorar o do seguinte rnodo : "Agora, o gran
recer à reunião. O presidente bem estar do povo americano, Os de homem que f.oi o auto)' da Po
Roosevelt havia preparado, uma acôrdos decididos na Conferência Iítica da BO'a Vizinhança já não r

mensagem à União Pau-Americana Inter-Amer-icana da Cidade do Mé- existe. Mas a política c '0 progna
por ocasião da passagem do Dia xico e o sólido apôio dado a êsses

[111a aos quais êle deu tanto de sua

Pan-Arner-icano. Como era sua in- acôrdos por tüdali. as 21 r-epúhlicas vida, continuarão a existir. Fa

tenção que a mensagem fosse lida americanas tem uma significação. zem parte agona da Amérí
nesse ida, enviamo-la. Subscrevo no entanto, que transcendem' as ca". (914).

1

, . Prefira uma pam de' se.

trôeo. em "Selos' Pró Doente
Pobre do Hospital de Carida
de". e estará contribuindo para
que êle;�.tome .mals um ,ouco
de leite, tenha melhores

.medl-Icamentos, mais eonfôrto DO
·

leito de sofrimento, etc. eu •••

'(Campaha de HllmaBldd.
tio 1I0lpltal ele Carldad.).

SIJA

· êõi6ôjã&Tae�íéiíâsTgÇ&T.
:lJara 8perários

Rio, (Via aérea) - A Co-
missão do Imposto Sindical Te

solveu incumbir José Segad9.s
Viana de .fol'mular e submeter
ao. ministro do. Trabalho um

· projeto de convênio. entre a.que
la .comíssâo e o govêrno do. Rio

.
Grande do Sul, .para que fique

, a cargo·dêlilte as obras de conS

'trução da Colôn:La de FérÍias
para operário.s, tendo ,em viStla
não só as sug>('lStões contidas
em seu parecer, como também
as que foram aprovadas em

plenário.

.-.. -

Siga a/.·vez da e:xperi- . tia, contra cerlos.aofrim�n-
'enda. Faca o que têm tos, que' periódiCXJmente·
feito mHhares.de Senho- afligem- a mu:lher em

, ras..que devem SU!] sauda todal as. fases da.vidG
_

. normalizada e livre de na pu,berdade. na idade
contratempos ao grande adulta. na idade critica.
remédio A Saude da A Scnicie',da Muih•.,.·

Mulher. Hegulador, lóni· é.o Je-znédio que ua. no'
co, anli-doloroso. A Saude nome o resumo • 8UCfS;

da'�ulber é uma garilIl- virtuçJaIL
,

TENRA OS SEUS INTESTINOS
REGULADOS COMO UM RELÓGIO

Quase pronto o programa
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Produto Cientr�co paro embelezar os seioa
Honno Vivos n.· 1 para oe lIflioe pequeDOII ou flacldoe
Hoano Vi"oa D." 2 pcaa 0* seiqs grandee. volumoeoe.
Inofensivo à saúde - Fórmwa de absolqu confia�.
j_.. _ PI I "DIIII __ "IH'............._.
lla<dlu«•.. tia ", - Em BIUJDeDCl\l: /"ar.......
•nitaa e 0rIM - Baa lbiai: �lt"""'" ...t.
1'......."..

: Para fazer junção com Pallon
MOSCOU, 20 (U. P.) - Os correspondentes TUSSOS no

. front informam que patrulhas soviéticas parecem já ter feito
contacto com os batedores do 30 Exéroito norte-amerícano, no

setor de Dresen. Aorescentam eles que as fôrças rUSSaiS atra
-vessararn o Spree a sueste de Berlim, e estão avançando para
oeste, afim-de fazer junção com Patton.

,I· Fírma anti!C���ã��ia�I�. c!O�!!!s�I����. procura
representante ou viajante para todo o Estado de Santa Cata
nia. E' indispensável promover viagens regulares, Ofértal para

'1 a Caixa Postal 1468. S, Paulo.

Funcionário capturado
LONDRES, 20 CU. P.) - Fôrças do Primeiro Exército nor

te-aimBiricaI1o capturarann um funcionário do serviço do Minis
tério do Exterior do Reich quando o mesmo soe dirigia para as

montanhas de Aarz, Foi encontrado grande número de do
cumentos nazistas.

�---
I FORNITURAS E UTENSILlOS PARA IOURIVEIS E RELOJOEIROS

Balanças para oficinas - Para brilhantes - Laminadores
Tornos para relojoeiros - Banhos para dourar e pra- I

tear Cordas, vidros para relógios. etc,

IPreços e prospectos com lo

CASA MASETTr
Rua Semiriâr io , 131 - 135 - Sã" Paulo.

CART·AZES D(,) DIA
2a-feiraHOJE

(lHE
A's 7 1/2 horas:

O ORIENTE e o OCIDENT E

se encontram .. num romance tão grandioso c .no a propria vida:

auE as chuvas chegaram
com Tyrone Po wer , George Brent, My r na Loy e

Brenda Joyce
Eles se amaram com a violencia dos elementos em furia .. " no

seu amor havia o fatalismo dos velhos ritos or ient ais
TODO O FAsCINIO DA INDIA MILENARIA

-

NO PROGRAMA
.

CINE JORNAL BRASILEIRO Nac.
FOX AIRPLAN NEWS (Jornal)

Preços Cr$ 4,00. 2.00 e 1.00 Jrr oosto Incluso. Imp. 14 anos

� . �

(INE «IMPERIAL))
A's 7 1/2 horas

SESSÃO POPULAR
Uma verdadeira íâbr ica de gargalhada!

90 minutos de riso �

Aquele caréca voltou
com Leon Erroll e Lupe Vele z

Rir! Rir!-Rir!
NO PROGRAMA

DOUTRINA DAS PROPORÇÕES (Nac. Coop.)
POR FALAR EM CACHORRO (Short)

Preço único. Cr$ 1,00 Imp. até 14 anos

.'e" ... 1<'·- -.----

Amanha HU Odeon
SESSÕES PARA-TODOS

George Montgomery, Maureen O'Oara e John Sutton em:

Dez cavalheiros de Wesl Poinl
!!III---

I �:::��Od� o, �Od::.�rd::�p::�}
modernos, inclusive Sondo lias pera praia ao alcance

I dos SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros

PRECOS SEM RI'!AIS!
Não comp;em seus calçados sem vi9it�r a

«Tamancaria :Barreiros))
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41

@M;:gRmR'PZifI' M 'X.�..JrrlM! ':;3·8:;1'·" Mtfii#J "ffiD't'Wf.'JiBim _

Vida . Social
ANlVE.RSAf{I{)S :

Cônego Tomás Fontes,
Defl\1-e. hoje, o anívere!frio nata

lício do sr. C8nego Tomás Fonte••
diretor da Revi.ta de Cultura, O
ilustre prelado terá oportunidade.
nelte ensejo, de receber ai maia
inequívocas d,emon.traç5e. de lim
pa_tia de seu.' admil'<'1do,,';•.

FAZEM ANOS HOJE:
a galante menina Elizabeth. fi

lhinha do sr. Mu.si Dib Muni,
rellidente na Laguna;

o sr. Jorge Políbio Coelho. fun
cionário da Imprenlla Oficial do
Estado;

o menino Odair. filhinho do sr ,

Tamarino Silva. funcionário do
Departamento de Saúde Pública.,

• É O novo livro "Receites
com Maizena Duryea", onde
encontrará 74 receitas
variados, saborosas e poro
todos os paladares .

URGENTE A MAIZENA DURYEA 50

I Caixa Postal, 6-8 - São Paulo 101

I Peço enviar-me, GRA TIS, o livro

I "Receitas com Motzeno Duryeo"

I NOMf ___

!RUA __

��:_ .:;��__ ;J

Precisa-se, urgente, de um

I
bureau usado. Informaç<'es
nesta Redação.

-------------

CONTRIBUA
para a Caixa de Esmolas aos Indi
gentes de Florianópolis.

I

Sua namorada
poderá ser

discreta ...

••• mas sua roupa
não mentel

SE o SEU ROMANCE já não vai tão bem

quanto antes, pense neste ponto fácil

de corrigir. Ao fim do dia, faça êste teste:

sinta, em sua roupa, o que os outros

sentem em você... Se a reação não fôr

boa - use Salus! De ação ultra-ativa,
Salus limpa rigorosamente a epiderme,
remove o pó, os detritos e as impurezas
que se depositam sôbre a pele, facultando
aos poros respiração li-

(Uvre,repousante.UseSalus! :r� � �I

�#-->: t�rJ*
\r":""'rc�'�:C'& ��':: \I I'_:, .:: <:,:: � )' <; __

>

:":n_� I
� pE$o/)()/(/Z1·
._��I

I
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o ISTADO - Segund••felr., 23 ele Ablll ... '945

NADA
Chun K4lng; (SIC) - O dr. T. F.

Rio, (Via aérea) - "O Glo:bo" publica, enviado pelo Tsiang, membro chinês do Conse-
seu correspondente especial em São Paulo, o segu:húe despacho "lho <1ft FNHRA regressou recente

telegráfico: "O brtgadeíro Eduardo Gomes esteve em São Pau- mente à China, da Austrália, onde

lo, mantendo Importante conterêncía politica com o' sr. Ar- presidiu a Conferência do Comité
mando Sales, no Sanatório Esperança. O candidato das opo- do Extremo Oriente da UNRRA, na

stções avístou-se, também, com os srs. Altüno Arantes, O8Oar Sl1W capacidade de diretor do referi

Rodrigues Alves 'e com importantes membros do P. R. P., que do comité. Em sua entrevista à Irn

€stão em oposição ao situacionismo. Conquanto tívessem sido prensa ele comentou o seguinte sô

rápidas tais entrevistas, nos círculos autorízados ind'orma:ram bre essa Conferência:
ao "O Globo" que as meSIDaJS se revestiram de, símgular im- "A Conferência de Lapstone en

_llomância. O sr. Armando Sales marca o reinício de suas ati- carou nitida e realisticamente o

'.'idades políticas. Nada transpirou sôbre suas conversações, problema de assistência e de reha,

acreditando-se, porém, que Iorarn examinados. vários aspectos hilitação no Extremo Oriente e con

(Ia campanha política e assentadas, em Iprill'CÍ'pio, importantes seguiu resultados que tornarão

l}ases das oposições coligadas. mads rápida e efetiva a ação do

após '-{uerra.
"Ol�serv('i muito esforço de guer

ra da Austrália c de outros aliados
no Pacifico Sul. Estou certo de que
em Ifuturo próximo, in I'lingiremos
ao Japão derro�s alndu muito
maiores.

O i-rim i go s ube CJ ue seu império
nos mares está fadado w desapare-

o santo do dia
No auge a batalha de Berlim ���t!�����; s. Jorge·, Mártir

Y"''ililf_ '1IIJ� ....... senta, em suas A Igreja celebra hoje a festa de

Londres, CU. P.) - A situa- �,ões, também de procedência gero lojas, os novos um dali mais célebres mártires.

modelos para Não ao.bernos muitas particulari-
ção das forças nazistas está peo- mãníca, acrescentam que os l"US·

1945 dades da vida de S, Jorge; pois,
rando. Foi O que admitiram os co- sos ocuparam Templegerg, a (i os documentos mais antigos per-

mentadores militares alemães ao kms, ao sul de Mundenberg. na
•

derom·se. Mas. a constante teodí-

anunciar que a batalha pela posse direção de Strauberg. As forças soo DESPACHDMOS [ ENGRADaMOS ção nos diz que êle era descenden-
GRArullAMENTE PARA O INTERIOR te de uma nobre família de c«-

-de Berlim chegou ao auge. Nenhu- viétícas, diante da capital nazista, pad6cia. Serviu como soldado sob
ma informação de fonte alemã in- podem ver os violentos incêndios

•

o imperodor Diocleciano até que

dica que os russos tenham sido que devoram Berlim, os quais tor- S. B E C II K êste mesmo mandasse prender o

contidos. Cada hora que passa as nararn-se mais violentos em conse- jovem cristão. tentando levá-lo a

NOVO PROPRIETÁRIO· NOVA ORGftNIZACAo renegar sua. fé. Jorge, por lIua vez

forças soviéticas aproximam-se quência elo novo ataque aéreo eles-
Av. Celso Garcia, 174 convidou o imperador para con- Navl'O para o LIlI·demais de Berlim em seu ataque fechado hoje pelas forças aéreas Fone 2-8635 _ S. Paulo verter.le à religião de Cristo. Is- U

frontal sem precedentes na hístó- aliadas, para apressar o fim ela re· to valeu-lhe um dos mais cruéis Montreal, ('C. P.) .. - Cs,
ria da guerra. Atualmente segun- sístência germânica. Mais ao sul, "

martírios, sendo finalmente deco-
estaleiros da empresa canadeu-u. J. S.

pitado. S. Jorge é conhecido e

-do os próprios nazistas, os russos ligado ao movimento envolvente,
_ _"" __ ,. ,...__ _ venerado em todo o mundo. En- se "Vickers" procederam hoje:

já estão a menos de onze quilôme- os russos entraram em Calau, a II
/I S

contramos o seu nome não 116· O lançamento do vapor cac

tros dos subúrbios de Berlim, o krns. ao sul ele Berlim. As forças � emana da Juven- mente como título ,de igrejas

.elg,n.eiro "Cabedelo". de 4.50()
t 1 0\ íéticas es" 01 stã copelcrs , mas tambem um pats' I'

..
que represen a um avanço c e sov ,� n "se. z I a es ao em

t d 1111 d· I inteiro. a Ge6rgia. perpetúa a me- t?ne acas. Esse naVIO se des-
mais cinco quilômetros desde a vias de chegar à super estrada que U e IIIUB la m6ria dêste her6i chamando· se

I
tma ao Lloyd Brasileiro, sen-

manhã ele hoje. As informações ele vai diretamente para o sul ela ('(;1- Paris, (SFl) _ A Im'da que se segundo seu padroeiro. Uma as do, alils, O primeiro a ser cons

Berlim aelmitem que os russos es- pital nazista. Simultaneamente
propõe realizar a .iuYl�ntllde francc- liembléia de Oxford. em 12�2, de. tnuido no Canadá para um país

tão combatendo pela I)osSe ele com o. assalto a Berlim, os russos clarou a felita de S. Jorge dia lian
1 '

.

sa, por ocasião da semana da ju- to de guarda para tôda a Ingla- SU an1Cl'lCanO e unl dos vanos

Strauberg, ao passo que já ocupa- prosseguem em seu avanço para \'cnlllde que sc re'alizarú em todos terra. da e/ncome,nda feita à em,presa.
Tam Hangelberg e Muschenherg. Dres(len. afim·ele estábelecer con-

os paises alia!l,ls serú espcclalmen- "Vickers" por aquela compa-
"iVernueschen e Hangelberg são os tacto com as forças elo general te' a dc 10caJizar, cm colaboração nhia bra�ileira. O referido car-

pontos em que os russos mais se Patton. Meno:,; ele GO km:-::. separam com us exércitos aliados, centenas A TOSSE gueiro foi desenhado para na-

aproximam até agora de Berlim. os dois exércitos aliados, aCl'erli-
'i 'll

-

I
.

!'! \Te,g,aça- O ele cabo,tagenl, tendo(e 1111 10l'S (e 1111llaS (CIXa( as pe- " -

�

'mbas as cidades estão situadas a tanclo·se ser iminente o estabeleci·
los alemães nOf; territórios illvadi-I servido de nla.clrinha na ceri-

ze e doze kms. elos limites ela rnento ele contacto entre os mes·
dos. I

mônia do batismo a: esposa do
!.pital nazista. Outras informa· mos,

._ chefe ela Divisão ele Materiais

- Vende se do �Iinistério das Relações Ex-

I
,., I (el'iol'es do Brasil. Esteve pre-

R H BOSCO LTDA Uma Casa comercial, de óti Para bronquite. tos- sente à cerimônia a sra. Rosa
se e coqueluche. use

• • • mo ramo, situada no centro.
P E I T O R A L O E de �Tendonça Lima, esposa do

Um' motor el etrico de ministro da Vi::u::�,o do Bl'asil�
4 1/2 H. P., em ótimas condi· ANACAHUITA -;
ções de funcionamento -L

Um SItIO, em Barreiros, .,._:IJ�'. (,pmPO$!(I

I
medindo 70,QOO, m2 com 2
casas.

Um estabelizador de bôa APEKAS CrS 3,00
Com essa Ínfima quantia Você

qualidade. está auxiliando o seu prj):dmo.
Tratar na «A Servidora-, R. Contribua para a Caixa de Esmolas

_João Pinto 4, nesta c"pital. :10" Tndig-entf's de Flol'Íanópoli�;.I

Às vezes essa sonolência póde ser um habito criado.
Outras vezes resulta de perturbação estomacal que
tambem se revela pela azia, náuseas, cólicas e indispo

sição após as refeições. Magnésia Bí
surada neutraliza rapidamente a híper;
acidez estomacal que origina êsses ma

les digestivos que, descurados, podem
uet:enerar em gastrite e dispepsia
crônica. Começe hoje mesmo a tomar

'01\

j;:;;}�.;,.::.. I/�/-�-";í;;/ .d!1
�" �/�Ir'��'

cer ".

Crédito Múluo' Predial
Propríetátios - J�. M·oreira & Cia.

A mais preferida, é i�·egável.
2 sorteios mensais 4 e �

PREMJO MAIOR CA s o.�50 00

Muitas bonificações e médico gratis
Tudo isto por apenas Cr$ 1.00

---- .

Declaração da U. T. I.
Rio, 20 (Via aérea) - Na renndão de ante-ontem do Setor

çle Jornalistas ela União dos 'I'rabaãhadores Intelectuais (UTI) ..

q;gie teve a Ipre8'e'nça de avultado número de profissionais da.

j'n1j;>;rensa, foi, entre outras decisões de caráter i ruterno, apro
vada,' depois de prolongados debates, a seguínte declaração da

quele setor: "Verificada a confusão que se vem processando
em tôrmo elas fôrças de esquerda, que têm sido erroneamente

equiparadas às do totalitarismo, o Setor de Jornalistas da UTI

julga necessário manifestar a sua desaprovação a essa versão,
pots bem sabemos todos que a esquerda tem sido em todo o

mundo, inclusive 110 Brasil, fator da maior importância contra

o totalitarismo e pela democracia. E formula, nesta oportuni
dade, um apêlo a todas as fôrças democráticas nacionais para.
ativar e consolídar o movímento de redemocratízação do nosso

país" .

ITAJAi - S- CATARINA
COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE:

Transporteli Maritimos; FerrO
viários, Rodoviários, Aéreos,
Cascos, Fõgo. Acidentes do

Trabalho. Acidentes Pessoais.
Responsabilidade Civil e \Tida.

A Fábrica de
,

MÓVEIS BRaSIL
agora melhor
aparelhada

Representações
Consignações -- Conta Pr6pria

Rl1a Pedro Ferreira, 5
2' Pavimento

CAIXA POSTAL. 117

Endereço «BOSCO)

Casemiras

Teleoráfico

Pre ciza-se de uma bôa.
cozinheira, para trabalhar
no Hotel da cidade de Nova.
Trento. Informações no For
macia SÇ1nto Antônio, nes

ta canito 1. ') " 2.

COZINHEIRA

e Lãs

a(os�
Sedas,

CASA SA.�A
ORLANDO SOé\ RPELL]

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Indicador Médico
lNSTlnJTO DE DIAGNOSTICO

CUNlCO
(Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da O R DJALMAlUniversidade do Brasil), Médico por concurso do Serviço Na- ".

.cíonel de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de' Mi- . MOELLMAN Ni« .serícórdía, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assísten-
rormado pela UnJ'f'eraldade 4e a.o.bra

te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal. Com prt.Uca DOI' ho.ptta1.l eul'OJ)eUII

CLÍNICA MÉDICA - DOENÇAS NERVOSAS cumca m6cI1ca Wl prrJ. pediatria, c1oen.

_ Consultório: Edifício Amélia Ne to lU 40 m.tema n.rYOIIO, alJ'llftlho .en1to-
urin&r10 40 homem • dia mulher

- Rua Felipe Schmidt. Consultas: Das 15 ás 18 horas .....t.. T6calIlO: DL PAULO TAVABaB
::Residência: Rua Alvaro de Carvalho nv 18 - Florianópolis. Ouno � Rad101�la ClID1ca com o dr.

lIanoe1 4e Abreu Campanarl.o (Uo Pau·
�, �1ado em H1Ciene • ..44.
PdbUca, pele Un!Yerwldad. 40 RIo � ;'a.
Ileiro. - Gabblete de Raio X - �
Il&riltoanfla clln1ca - Jletabo11.lmo ba,
ta} - Sondagem DuOOenal - Gablnete
iIAt flatoterapla - LIlbont6rto de m1eroIt

copie • an6llN cUnlca. - Rua J'emand.O
1IacbaOO, I. rone 1.lH. - J'lQl".1anópolla-

A. SANTAELLADR.

DR. ARAUJO
A..!si.5tente do Prof. Sanson, do Rio de JaJle4ro

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

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

·tEsôfagoscopia. traquêoscopía, broncoscopia para retirada de corpos estranhos, etc,
CONSULTAS: das lO às 12 e das 15 àll 18 'horas

l�ua Vitor .&feireleti. 24 - }'one: 1.441

DR. SETTE GUSMÃO Dr. Newton d'Avlla

CHE.. 'E DOS SERVIÇOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE E 00 Operações -- Via. Urinaria. -- Doen-
HOSPITAL "NERl1:U RAMOS", d

. . 't<Curso de aperfeiçoamento no Hospital São Luiz Gonzaga, de S1'Io Paulo _ Ex-esta- ça. o. lz:'te.bnos, re o e anua

,giário do Instituto "Clemente Ferreira", de Bão Paulo - Ex-médico Interno do -- Hemorrolda.. Tratamento dCil
Sanatório de Santos, em Campos do Jordão, colite amebiana.

'tr::LINICA GERAL - DIAGNóSTICO PRECOCE .IIi TRA'l'A.&IENTO ESPECIALIZADO Fisioterapia __ Infra.vermelho �DAS DOENÇAS DO APARELHO RESPIRATóRIO,
. .

OPERACÃO UE JACOBOEUS I Cona�lt: VItor Melrel_, 28.
f,CONSULTAS: Diàriamente, das 3 às ti horas, CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles, 18, Atende dIariamente à.s 11,30 h•. _.,

RESIDJ1:NCIA: Rua Esteves Júnior, 135 - 1'el, 742. à tarde, das 16 h•. em diante�
R..id: Vidal Ramo.. 66.

DR. MADEIRA NEVES "01'. 1067

Clinica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Na;riz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.

I O RCONSULTóRIO - Felipe Schmidt, 8. nas 14 às 18 hor88. Fone 1251l.
RESIDENCIA - Conselheiro Mafra, 77. CLtNICA. UDICA

-

11101&>:1..... Intern&ll. de Senhor... • crt,

DR. GEBHARD HROMADA I ��;. ;�m,!er�'Ec:,o:���:�:N:;:
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

,
..ou.. 1692. II ... 12 • 14 ... 17 hor". R1C,

Hospital "Miguel Couto" ttm'flNC1Á. Largo Beniarnin
lBIRAMA (HAMONIA) - Santa Catarina "'� ... �"��+r .,

Médico especiabsta em DOENÇAS DOS OLHOS
C-'ur1lG .. At>el'fel<:oamento • Looga PrAtica DO RIo de Janell'o

VOIUIVLTAB - PeJa manhA: dlar1am_te daa 10,30às12 ha, à. tarde excepto ao.
,_ba4_, tia. Ia,IO" 111 bor.. - CONStJLTORIO: R.. J060 ....CO .. T, IIObracl. -

"'...e: 1.4.1 - a..tcl�.eta: S.. Preelcleate CoIItlaho, ,..

DR. ROLDÃO CONSONI
...c�URGIA GERAL - ALTA CIRURGIA· MOLf!:S'J'IAS in '!ENHORA8 - PARTOS

Formado pela Faculdade de Medicina da Uníversídad- -te São Paulo, onde foi
ÃSsll9tente por vários anos do Serviço 'Cirúrgico do Prof. xüpío Correia Neto,

Cirwrgia do estômago e vias biliares. intestinos (lelgad' e grosso, tlrõíde, ríns,
aw-óstata, bexlga. útero, ovários e trompas, Varicoceie, híc <.>cele, varizes e hérnia

CONSULTAS:
·das 2... li horas, à Rua Felipe Schmidt, 21 (altos ,la ( "a Paraíso) . Tel. 1,698.

RESIDltNCIA: Rua Esteves Jún:lor. 179; ""l. M764

DR. MARIO WENDHAUSEN
(Dlplomaao pela Faculdact. Nac, <1e Mea.lc1na da UnJ· e l"lIldad.. do BraBll)

._-InternQ do Senrlço 6. Cllmlca Médica do Professor Osv- '<10 Oll'f'elra. m6d1co do

�ruunento d. S_4de
ULlNlUA IIlJIiDICA - Jlol68Uaa IDtel'Jlu de _dnltoe e ,"'lanÇ&L CONSULTORJO

.. KIIl8WJl:NUIA: R.. F'eUpe 8chm1dt IJl.'SS - TeL SII. OON�'TLTA8 -- O... UI b III,

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

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
r,o_ Serviço. de Clínica Inflantil da Assistência M onicipal • Ho.,ltal

de Caridade
CUNICA MWICA DE CRIANÇAS E ADULTOS

OONSULTóRIO: Rná Nunes Machado, 7 (Edifício 8. Francl.8co). loa. l.�
Consultas das 2 às 6 horas

RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, ') Fone 78!t

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de Sifllls do Centro "'0 �údf!

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 Schmidt, 46
RES.: R. Joinvile. 47 - FONE 1648

DR. SAVAS LACERDA

EID poder dos russos
LONDRES, 20 (Uo P.) - Revelou-se em círculos bem in

formados que o couraçado de bolso alemão Gneisenau e o cru

./:ador SeidliJtz encontram-se em poder dos russos, que os teriam
eaptura.do em Dalltzig ou Gclynia.

Comp,a-," ,"�o� �o��n, � O�!,��,!'LL, ""do, do I
Brasil, paga·se os melhores preços. Ofertas para ALBER-

ITO KAUFMANN, São Paulo, CaiX3 Postal, 1427.
------

A Transocean em liquidação
LIS1BOA, 20 (D. P,) -- A agênda Transocean está em li

quidaçãçJ por fal,ta de verba. Revelou-se que todos os fUllcio-
11ários l�ortugueses da referida agência alemã serão despedidos
no dia primeiro ele maio, por falta de fl�llidos procedentes de
Berlim,

�-ARMACfA ESPERANÇA
A §UA FARMÁCIA

I•• Coaselheiro Mafra, 4 (' S - FONE' 1.642
Eltltngll Q �o�JdfiQ

Aeham-se el!l exposição em uma,
das vitrines d�u Livraria Central os i

Vermelha'"fac-simiks" fotográficos dos dois Cruz
.,eeqs re('l'Il!-editados peja Casa da leira Filial de
:\Ioeda. cOlllel!lorativos do "Décimo'

C t
'.

Congresso Brasileiro de EsperanIO"\' a afina
,

que ora se I'l'aliza na Capital Fede- H('alizou-se quarta-feira uma reu

ral. Segundo COlllllllic[l:ção direta da,lli<iu da Diretoria da Cruz Verllle
Casa d�, :\Ioeda c que aeaba de ser'lha Brasileira, filial de Santa Cata
'I'ecebida ]lclo Clllbe Esperantista Il'ina, !e,ldo, entre outrc_>s assuntus
desta Capital, a impress<io c!os refc-I �!do apr,o,:"Hla a c(!ncessa�! de, b�:le:ridos selos, dos quais Ulll e nu va- jJ('ws varJOs, destll1ados d :\ldtl,II1,t-
101' de CrS O ,10 e olllro no de CrS dade de Florianópolis, aus Hospitais
1,20, foi feil:, el1l "off-set" e I1Llll� dc Caridade d� Tijucas, Florianú
tol,d de 1,000,080 exclllplares. polis, Tubar<io, e, Ararangllú (: it ,As-

Já nflO é esla a prillleira yez que sisl;l�IH:la :\Fummpal desLa (,apJl_a1.
se faz ,i emissão de selos comemo- A esta, po]' proposta do dr. ':\Iadelra
rut ivos elos Congressos de Esperan- ;:\eves, secretúrio, foi concedi(laI Ulll

'lo n'aiizados ('Ill nosso país, o que donatii'o no valor de setenta nlll
yelll deiXaI' bem patente a simpatia c],lIzl'iro� yar�i a compra (�(' Ulll ;�(Ja
e aptJio que dispensam as aulorida-I 1'011111 HalO X e um gabll1ete' den
de.'> nacionais ii .iii vitoriosa Língua

I

tario: Foram ail1(l�. por proposta <I,H
Auxiliar Inlernaciol1al. PresHll'nle, of .. recldas lllalel::s J1Ie-

dil';ls inil'in,l1ll'ntl' c(luipadas, ús
Escol<l'i Pt'ublicas :\Illnicipais de Flo
rianúpulis, ,\nt('s de sc' encerrar a

A prisão de ·ventre é um
\ spssào foi mandado consignar elU

""1 \llIl volo de profundo pezar ]JeLr)
grande mal, perturba o fun- ,f:tll'('il1ll'lllo do grande Presidente

. Fl'anldin J)ei<ill(' Hoosl'\'clt. após ()cionamento do organIsmo em
que () Ir, Os\'<ddo Cabral renunciou

geral, mas si usardes FIDEI- :'0 C:il'�,() dc' P!,psidenle que vinha

NE BARGAMO, adquirireis IlCiIlJW:do 11<\ 3 anos, explicando os

lllilti\'<JS que D levai am a fazl"-lo.
um grande bem, o fígado vol- Pl'1os presentes foi-lhe manifestad()
ta à sua função normal, o es- I) pL'Z�ll' por este afastamento quc.

:\ "isl:! (l<s razries exposlas, foi
tômago, os intestinos, todos os i�cl'it(), e 111<lllda(io inseril' l'nI ata

or�"ãos ganharão em equilí- yotos l1e lou\'ol: pe!! lll<l:1cir:l. pela
':' , qn,d Sl' ('OIIl!UZlra 110 ('xerctc,,) da-

bno salut�r. Em sua

farm�-l q,Ul'!l.' cargo.e:
de pezar pela l'I'I1UI1-

cia ou C. Postal 1861. Sao rl:i,
. . ,, " .

DI' . .JoaqUIm iVIadeHa Neves
Paulo. SL erelúriu

Dr. LAURO BAURA
Iilspec1aJ1eta em Doençaa 4e Senho

.... - Vias Ul"�nllrlas,
Curso de especlallzaçAo de Gineco

logia (doenças de sennorae) com o

Professor Moraes de Barros, da Fa
culdade de Medicina de São Paulo.
Tratamento especializado, médico e

cirúrgico, das afecçOes do aparêlho
genital feminino (Utero, oTérlo.,
trompas, etc.) ,

Cura radicai <1... ln.i'laIInJ&çOea d_

anexos (Ovãr-íos, trompas), sem ope

ração). Tratamento de todos oa dta
türníos da men.truaçlo • da NteriU·
dad.".

Trata.mento moderno da blenorra

ela aguda f! crônica, em ambos OI

sexos. por processoI moder-nos 11Gb

contrõíe endoscópteo - Uret:l'<*lOpl•
- f! de laboratório,

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: - Dili 10,30 ... 11

horas " <lu :.I ai II.

Consultório - Rua TIra4entel 1...

Fone: 1.663,
Res1dfalc1a

(Sobrado).

COMPREM PELO RUMBôlSO POSTAL

"PERFECTA"
ANCORA 15 RUBIS

A Maravilha da" té,nlca Suíça Moderna
PARA HOMENS

Caixa folhada
Caixa ago inoxidavel

FORMATO REDONDO:
Caixa folhada
Caixa aço inQxidavel

PARA SENHORAS. Igual 'ao modelo:
Caixa folhada Cr$ SOO ,00
Caixa aço inoxidav81 Cr$ 450,00

FORMATO REDONDO:
Caixa folhada
Caixa aço inoxidavel

IMPORTANTE -- Cada rel6gio leva' certificado de garantia.
Faça hoje seu pedido pelo reembôlso postal ou contra cheque.

CASA MASETTI
A Casa dos Bons Relógios -- (Fundada em 1890)

Rua Seminário. 131 e Rua Marconí, 44 - S. Paulo.

• Igual ao modelo:
Cr$ 700,00
Cr$ 560,00

UR. ANTONIO MU�IZ
DE ARAGÃO

0Ir1U"Cla • 0J'tQtpe4Ja. ClbJea • 0InlrcUt

'0 COraL Pano. .. e_... Ce ..alloru.

CONSULTÓRIO: R. Joõo Pinto 7 Did
1a.mente <lu 111 U 17 boru, R..W;SID:a.N'

A 1"""1 .......".a .. l..,-tl'lll .. "ta. 'F'"

REMIGIO

Delegacia Regional
do Trabalho

Do SI'. dr. Haul Pereira Caldas,
Delegado Hegional do Trabajho no

Estado de Santa Catarina, recebe
mos a seguinte comunicação:

"Tenho ii hon ra de comunicar a

vossa senhoria que, em data de 2
do corrente, perante o senhor Mi
nistro do Trabalho, Indústria e Co
mércio, tomei posse do cargo de
Delegado Heginna l do Trabadho,
neste Estado, para o qual fui no

meado por decreto do exmo. senhor
Presidente da República, datado de
27 de fevereiro do corrente ano,
tendo assumido o exercício na dala
da posse.

Sirvo .. me do ensejo para apresen
tar a vossa senhoria os protestos Ide meu alto apreço e distinta con

sideração" .

o-s 520,00
Cr$ 400,00

o-s 450.00
Cr$ 380,Q(,l

o PRECEITO DO DI �
Alimentação exceHiva ou defi

ciente, regime alirnentar mono

tono, mastigação incompleta, irre

gularidade de horario nas refei
ções, abuso de guloseimas, doces,
pastelarias, tudo isao concorre para
a prisão de ventre. Esta é, pois,
na maioria dos casos, o resultado
de uma alimentaçao errada.

Livre-se da prlsão de ventre,
procurando eliminar ou corrigir as

irregularidades de lJeus hábitos
alimentares. SNES.

Camlsas, Gravatas, Pl1ame�
Meiasdall melhores, pelos me

nores preços 86 na CASA MIS
CILANEA - RuoC, Mafra, 9

Selos comemorativos
do Décimo Congresso
Brasileiro de
Esperanto

Si tem irritação retal ou hemorra

gias, cuidado t São o prenuncio de

grave doença que, não tratado em

tempo, pode trazer serias complica
ções, exigindo até uma intervenção
cirurgica. A Pomada Man Zan lhe
dará alivio imediato das dôres, gra

ças a uma substancia de reconhecido
efeito antisético·bactericida.

PARA HEMORROIDES
Um produto De Witt

Brasi••
Santa

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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&ONSELHBS DE BELEZA

PARA PROTfGER E AMACIA,R A
eens

Experimente o Leite Hinds,
preparado de fama mundial,
nascido em Nova York.

PARA ELIMINAR CRAVOS. MAN-
CHAS E ESPINHAS

Adote. o Leite Hinds que
agindo sôbre os tecidos e

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

PARA REFRESCAR E PERFUMAR
A PElE

Espalhe Leite Hinds que tem

um perfume muito delicado,
no rosto, colo e braços.
PARA FIXAR O PO DE ARROZ
O Leite Hinds fixa o pó de
arroz e faz permanecer por
maior número de horas a

beleza do "maquillage".

Prole_qe e emJ;ele(.a a cedis

Rua Deodoro, 33

·Florianópolis

Livros novos e usados,

I
em diversos idiomas.

Atende encomendas de
obras editadas no Brasil

ou no estrangeiro.

Novidades todas as

semanas

alt

SRS. DENTISTAS I

I
I

,

:·:1

;

Executo qualquer tipo de
dentaduras, pontes em

louro
ou palacril. Conserto

dentaduras em 2 horas
apenas.

I
CONSTANTINO SERRATINE

Rua Duarte Schurel 11

Móveis
Comprar, vender ou alugar

sô no

Nõo seja do "Contra"l
Faça o regime ENO -

"Sal de Fructa" ENO
laxante e antiácido
ao deitar e ao levan
tar para garantir o

�au bom humor diário I

I A SERVIDORA I

terras'Venda de

,K'ASA Compra se uma,
" no centro da ci
dade, até 25 mil cruzeiros.

Informações nesta redação.

VENDE-SE �em:it�r��i����
reiros , com casa, pasto, bôa
flgua e pequena chácara. 'I'ra
tar a Avenida Mauro Ramos, 50.

..

[o maior organização no

gênero ne.ta capital J

Rua João Pinto, 4,

Fone 775.

IIS A L DE F R U C TAII

{i,I/fifI/fifi...
COMBIITIl O CEREBRO CIlNSADO

Se V. verifica que esquece os

pontos dados em aula. se V. sente
suas energias decrescerem e se

fadiga ao mais leve esforço físíco,
Iernbve-se do seu cérebro. O

Cansélco cerebral é a causa vital
de tócias as perturbações cujos
sintomas são: insônia, perda de
rnernórta, dores de cabeça. máu
humor, esgotalnento n e I' vos o

por excesso de estudos ou de

diversões, perturbações dos or

;2;ãos das secreções. etc. Si V.
cornecar a sentir um ou todos
estes sintomas, rccotra imediata
mente aos FOSFATOS HORS
:FORD.

FOSFATOS HORSFORD contêm
em sua fÓrn111.13: sái s de Mag rie

sra, Cálcio, Soclio. Ferro e todos
os fosfatos

í ndrspensá veis ao per
feito funcionamento do cérebro
e dos nervos. FOSFATOS HO

RSFORD produzem efeitos rá

pidos e excelentes com um

vidro apenas.

STANDARD

."

Motores para máquina. de
costura

Usados, mesmo defeituosos,
otereçam à Caixa Postal 84.

10 v. - aOuro para Dentis�as
22 Quilates (Justo Título)
Envelope de 3 e 5 gramas

Gr. Cr$ 31.00 Piano
Pedido ao

DEPOSITO DEMTARIO

1\1ASETTI

Compra se um, de segunda mão.
Informações nesta redação'

Ford 1929 com

RUA SEMINARIO, 131 .- 135

RUA MARCONI, 44 - S. PAULO
que enviará lista de preços.

Vende-se uma área de ter
ras com 9.000.000 m 2. (nove
milhões de metros quadrados,
medidos e livremente desem-
baraçado de quaisquer onus e I.!"""' _

embargos, situado no muni-:
cípío de São Joaquim, Dístrí-.
to de Urubicí, Estado de San-:
ta Catarina, sendo dois mi
lhões de metros quadrados
mais ou menos de terras de

.campos e o restante terras de:
matas, contendo uma grande i
quantidade de Pinheiros para I
Industria de Serraria e diver- -. _

sas qualidades de outras ma-

deiras. As divisas dêste terreno �
estão entre dois rios que des- Dr Guerrel·ro da Isem de uma cordilheira de lés- •

te a oeste, em que têm qual-l Fonseca Iquer dêles capacidade para
montar qualquer máquina de

I
MÉDICO

.serraría e outras maquinas. Todos os dias em
Misto com êste terreno existe I Amaro
diversos também com grande Atende a qualquer hora do I-------------�-�-------------
quantidade de pinhais para I

dia e da noite

.
.serem provavelmente vendi- RESIDÊNCIA: Idos. Êste terreno distante da I Hotel do Snr. Cunha
séde de Urubicí 18 quilômetros SANTO AMARO

�lS'endo 12 [ácortado peja es-
,_

\trada de rodagem de Urubící
a São Joaquim, e Q restante

Iterreno facilmente de fazer Dr. Artur Pereira I:estrada. Na barra dos ditos
rios têm uma quéda já medi- e Oll·vet·ra Precísc-se grando quantidade de
da com 70 metros de altura. I :1·

borboletas azues, conhecidas como

Quem interessar fazer qual- Clínica Geral de Adulto. MORPHO AEGA. muito comum no

quer negócio deve ter entendi- Doença. das crianças I Brasil. Paga-se a dinheiro qualquer
Laboratório de Análise.

I
LINIMENTO SEDATIVO I qUo

antidade. Paga-se Cr$ 2,50 por
rnento com o proprietário sr. clínicas. cada borbolheta MORPHO AEGA
João Trindade Vieira de Sou- Consultório: rua Felipe Sch- em bôos condições, Respostas para:

za, residente na séde de Uru- midt, 21 [altos da Casa Po- V d Por motivo de
- Butterfly Co., 297 East 98 th

bicí. raisoJ, das 1030 á. 12 e da.

I
eu e-se viagem, um

Street, Broocklyn. New York.
15 às 18 hs. Escreva via aer,ea.

Residência: rua Visco de Ouro quarto completo (moveis de

COUPRA,.,SE Preto. 64.

I
imbúia), com 5 mêses de U!

0.\1"". Fone: 769 [manual} Ver e tratar à Travessa ---------------

qualquer tipo de maquinas de -.-----------�

RatklivffEn'N2 -DtEerr,.,eSo.E
v. 3

flllcostura, de pé ou de 'mão,
assim como: bicicletas, moto- Ioicletas e motores em geral. , POINT n JOOft IInformações com Machado

I
- JI- 19�:a limosine Chevrolet tipo

&, Veloso, à rua Trajano n. 8
_ sobrado _ Florianópolis. Uma limosine Chevrolet tipo

IAceitam-se encomendas 1939 de luxo, com gasogenio
pronpta para viagens.

BAZAR DE MODAS Uma limosine Chevrolet 1937
com gasogenio.

Uma barata

Machado & Veloso
Vendedores exclusivos das
afamadas máquinas de cos

tura marca «RENNER».
Vendas à vista e a prazo .

Rua Trajano, 7 - Sobrado
Florianópolis.

As balanças que trazem o garantia
na propria marca, tradição do parque

industrial brasileiro.

Outros afamados produtos COSMOPOLITA:
APARELHOS SANITARIOS EM FERRO ESMALTADO
FOGÕES - AQUECEDORES - VALVULASAUTO
MATICAS PARA DESCARGA - METAIS PARA AGUA

REPRESENTANTES NESTA CAPITAL
Stodieck & Cio. Ltdo.

Praça 15 de Novembro, 1 - 5' andar

MACHADO & tlA�

gasogenio em perfeito estado.
Uma barata Plimot com ga

sogenio. Tudo por preço de

ocasião, Ver e tratar com La

lau, à rua Secundino Peixoto n.

64. Estreito. 5 v. - 2

Agências e Representaçõe. um Gel'aJ
Ma triz: Floriapópo li.
Rua João Pinto, n. 5

Caixa Pcstcd , 37
Filial: Crasciúrna

Rua Floriano Peixoto, s/n (EdU.
P)!'Óprio). - Telegramas: uPR1MUS·
A!1entell no. principais municipiol

do E_tado

Santo

(onfeções -- Alta costura

Ncvidcdes

Rua Felipe Schmidt, 34

-- A

SEUS m
ú

s c u l os

doem? Pegou
um golpe de ar?

Fez esfôrço derna-

"se

CASA MISCELANEA distri
buidcra dos Rádios R. C. A.

Victor, Válvulas e Discos.
Rua Conselheiro Mafra, 9

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o eSTADo-Segunda"felre. 23,�. Abr." o.• ,:''''5 7

Notas cientificas
6..e'" não pouf't� -

tem"nao •..••

NÃO agrave seu orçamento com uma

despesa desnecessária l Reflita ...

Fazer a barba fora de casa, além de ser

uma imprudência, não oferece vantagem
prática. Só Gillette proporciona eco-

nomia real. COm suavidade, rapidez
e perfeição insuperáveis; uma só lâmina
Gillette Azul, legítima, faz tantas vêzes
a barba que o seu custo se toma insigni
Jicante, Não hesite. Adquira, hoje mes

.mo.ium aparelho Gillette.Teeh e evite o

perigo das doenças transmitidas pelas
navalhas que passam .de rosto. em rosto.

I

{GARANTIA POSITIVA: C.,,"pr. um

'PliCO"}de dez lâminas e u•• duas. S•. nao ficar sa"

tisf.lto, devolva. as' alto • -será r••",bol••dC!.

";
Inlcr-i'l",.,icáJIiol ;

.

••••••••••••••••••••••••••••� ��•• f.
:J CASA DE SAúDE E MATERNIDADE

'.'
;

•

;' '��SÃO SEBASTIAO"

" .�

autom6vela e comi nhõe.,
máquinas agrícol••, guin
chos, beton.lras, bomb.'

hidráulicas, etc.

-Material de qualidade, sistema
eficiente e 01'0 precisão de. fa·

brico, asseguram ao, Magnelos
fisemann um funcionamenlo ri·

gorosamente perfeiro. Modelos
especiais para maIores
diversos.

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS NO BRASIL

LUIZ F. BRIGA & FILHOS
RUA EVARISTO DA VEIGA, 83 8 -- RIO

Construção moderna e confortável, situada em apraZ1vel chácara com
esplêndi�Ia vista palIa o ma�.

- E não esqueça que êsle ••jo •

seu õllimo vale! O sr. deve '.1'

con'rôle, regular melhor sua vida ...

- O chefe tem razõo; Precisas·evitor'gasfos inút.ii.
Por que não pa••as a foz.r· a bi'lrba em alsa �

Sim, sanhor I GilleU. fez o minha, GoIQI;ão subir
. com o ch.fe. Agora es'ou "de cimo" e cheio do no'a /

·Gillette
« t;IIixII POstal 17!}7. -: Rio de Jlilneiro

• ri"

Sob a di.l':eçllo �ca do

DR. DJALMA :m:OELLMANN

Excelente .local para cura de repouSIl. Agtua fria e quente

APARELHAMENTO COMPI.ETO E MODE&NtSSIMO PARA TRATAMENTO
MÉDICO, CIRúRGICO E G1NE(''OLÔGICO.

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho -. Ondas curtal
- Eletricidade médica - Exames endoscópicos.

•
•
•
•

LaboratórJos para. os exames de elucidação de diagnósticos.

Apartamentos de luxo com banheiro Cr$ 50,00 diário
Apartame1ntos de la classe Cr$ 30,00 "

Quartos de 2a classe Cr$ 20,0'0 n.

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.
, O DOENTE PôDE TER MÉDICO PARTICULAR

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

,
I

�•••••D•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

FARMACIA ESPERANÇA
'8 Farmaeê.tleo NILO LA US

Boje • &IIUIID.hA .era • na :.retart..
............... aRr�" - HomeopaUU - rertluaUlolo

ArUtlCle ii. 1Iol!T......
e.raa..... • ue'" �"ela •• NNltR4J1a ..Nloa.

, -

..
-
..
- -

,.. .".,. _ ;. _._ _•••_._ .d

COMPANIDA "AUANÇA DA BAlA"
Fodada em 1870 - Séde: B A I A

L.�CENDTOS E TRANSPORTES
C1frae do bal!uÇO de 1943:

Capital e reservas Cr$

ResponS8!biUdades • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . • Cr$

�e�ta.• ::::::::::::::::::::::::: :::: ::: :::::::::: �:
Sinistros pagos nos Illtlmoe 10 anos ......•..•...••. Cr$

Responsabilidades •........•..•....•••••••••••••••• ert

DIRETO:fi<Ij)8: - Dr, Pan;IDo d·mt.ra rratn d. C81'ftlho, Dr. J'ranct.co

Resinas iônicas isolam substân- carvão tratado, por exemplo, em

etas raras Ile toneladas de ganga 1 bora não seja tão eficientemente.
_ Têm amplo emprego nas tndüs- As resinas iônicas, ·pOI· outro lado,
trtas, incluI'ive de ac:úcé�l', _,,!tami. realizam uma ação tãu completa,
Das, drogas e borracha stntétíca - que reduzem o conteudo mineral
Também purtticam materiais. da água a duas partes por milhão,

Filad,elfia - (S. J. H.) - A COI11 0,000002% de impureza.
jndúslria qrneri cana tem novas li #

importantes "ferram�ll,t�s" qni- AUXILIANDO OPf)RAÇõES QUI-
micas - produtos iplastlcos que MIGAS
apressam e simplificam o traha- A verdadeira tarefa com que se
lho de c!:.lbyraçã? de uut,ros;, pro- defrontava o químico era de obter
dutos qUlmJeO�, infor-ma (� \\ ali moléculas plásticas capazes de 1'1'
Street Journal ,

.

em
.

ar-tigo de colher' c concentrar ácidos e me

S.ildney B. Self..1?e!10n,:ll1ados "re- tais assim como. sais, de modo a
smas d� tr_oca, ](!nIca .' e�t�s.:

pro-[.que
a técnica pudesse ser aplicada

dut-os s�o I:ao úteis na IndustJ, la de a operações químicas. A pioneira
produção em !na_ss�,. como Ild� t�- no desenvolvimento das resin.a.s
retas slDgulansslmas �le J::I'�,OJ .ato- iônicas' é a "Hesinuous Products
río. Isto porque as r-esinas ronicas & Chernical Co.", subsidiária da
recolhem c cuncentr�m .traçus mi- "Holun & Haas" desta cid ade. que
croscoplCOS de sl1ibshll�('.las cm tü-I fáhr ica num,erosos tiP., os de resi
nelarlas dc ga_nga. ASSim, atendem

nas sob o nome comercial de "A.l11�.
a duas necessidades preme�te..� das

I berlites". Os amberlites são emp.re�,
, n�odernas opcraçocs ql�lIl11C�S: I gados ás toneladas para purifica"
.ajudam a pesquisa das substãn-j ção da água na maior usina de
elas extremamente raras e assegu- i/';'butadiene" (gás enipregado na

J'a�. a absoluta

pure,
za de muteríaís

.fabricação .

dai'" borracha sintética)
eXIgldo� mesmo !los processos de do mundo a "Neches Butane Pro
produção �m. maior

.

escala, onde ducts Co.", na costa elo Golfo, no
um traço ínfimo de rmpurez a, na Texas. A água necessária para este
água, por exemplo, pode COJ1lpl"O� elemento 'pssencial nas matérias
meter a produção.

. primas da borracha sintética cor-
O trabalho �!e�uado pelas resi-

re através de uma bateria cheia
nas de ,tl'(;)Iea ro lll,C a. depende

.

de de nmherl ite-X, purifieando colu
'11m fenomeno quirmco c?nrhec!do nas numa média de 4.000 galões

· há s�ssenta anos, mas, a!nda 1I11-
por minnto. A "Amer icam Cyana-

, perfeitamente . compreendido ,� � mid Co." e a "Permutit Co." são
prmcrpro da romzaçao. � 1,�eJa ,e também pr-odutoras de resinas
d� que, se -qualquer SUb.�t�ncla qui- iônieas. Os fabricantes de resinas 1mica condutora da �.le�nc)d;ad�, co-

esperam por um mercado
_ indu�

.rno um sal ou um �lc)do, e dissol- trial em constante expansao. MUI
'lido nágua, as moléculas separam- tas das mais importantes drogas
se e�. partículas carregadas .de e vitaminas, inclusive a penicili
eletricidade, denominadas lOn�os na são produzidas sob a forma de
que se revolvem em con!'tlsao. "$�is"'" de' niodo que as resinas iô
:Quando nesse estado, as molecu�as nicas são uteis para concentrá-las
tr:,oeam .

prontamente de as�oc�a- e recobrá-las. A índustria açuca
çao, unindo-se a -OlfL.ra� suhstânoias rei ra, que já empeega até certo
na soluça-o e ·eonstItmndo aSSllll

ponto as resinas, d,everá encontrar.
nov.os ,c'ompos,tos. nelas uma fünte de' maio-res Jll�

•
cros. Quando a cana é b.eneficiad�.,"

'TAREFAS INDUSTRIAIS DI- perdem-se ,consi,d�ravels quanfl-
VERSAS dades .de acucar sob a forma d�,

As resinas de troca iônica estão melaços, no> valor ·de meio cent �
sendo emp,regadas agora para ta- libra em ,comp-aração aos quatro
Tefas diversas, desde a purificação cents para o açucaro Verificou-se·

(,de ,milhõ'es de galões dágua diaria- que.os sais da ga'ra�,a eram. o",
men!e, para, gilgantescas_usínas. de pJ:incip.ais responsavels, e assim q
horr.acha, até à remoção de ,quaillti- problema de obter mais açuca·r !\
dades mic,roscúllicas de matérias menos melaços ·foí resolvido -1',€ti

.e.stranhas da ,gelatina ou pectina, rando-se esses sais por meio. das
tlue agora estão começando a ser res'Í-nas. O açucar propriamente di-

· eflllPregadas como .�needâneos ou to não se ioniza ,porque nãQ é eon_
�tr�Jementos. para as infusõe,s de dutor de eletricidllde. Julg.a�se
,plasma sanguín�o. As ,resinas reco- igualmente que as "resinas iônica§
bram minúsculos traços de ouro ou serão largame,nte emp-regadas na�

"platina das sobraiS industriais. Ex- industrias de destilaria, fornecen�
,tr{'lem. uma libra de ácidos amina- .rlo uma fon:le barata de_ agu�

· dos, no valor de us., 500; emprega- "distilada" .!para a preparaçao do
:,dos na composição da proteína do whisky. Entre outros terreno� ln

�orI>o numa1no depois de operações du.striais em que a água pura e ('S

(lU' ·ferime,ntos sérios, ,de toneladas sendal, incluem�se a fabricação d�
-, de materiad de ganga. Os fabricantes películas, onde ·as salas,;das fáhri�
,de �.pelhos ,verifkaram que estas cas ·d,evem ser umedecH:las ! oom
DQ.va.s "ferramentas" químicas água ]iv,re de traç-os de ,sáis <!uê
�onstjtl,Iem a resposta mais eficaz poderiam ,e-ontaminllr as em:dsoefí
pa,ra a solução do seu setmlal' pro- de revestimento para os ·fIlmes.
·»Jema da manipulação das delica- Da mesma forma, 'Vel'ifieou-se que

,das soluções de prata que empre-. na cromagem a'. á:gua quinücameI?--
· �m ."para rj!vestir os espelhos. Es- te ÍlJl/})ura deixa pequenas quantI
tas soluções são arruinadas por dades ele sais, <Iue causam manchas
qualquer contaminaçãlo. A indús� na supeTfície do meta·}. (795).
tria' do açucar oferece pronto mer-

cado, por que as iI'esinas de troca
iônica eontribuem paTa aumentar
;fi pl·odução. São igualmente utt'is
no re(�bro d-o valioso ácido tal''lá
rico da, ba'M'ela dos vinhos, áeirlo
:ll1álieo do mel de maçãs, e �eido
fórmico do rformalde'hido.· Prestam
se ainda a outr.os misteres na pre
paração de drogas e dI:' vitaminas.

•

COMO SE ELABORAM AS
RESIl\1AS

As resinas de troca iônica são
feitas pelos químicos que 'prepa
ram uma substância plástica iuso
Juvel e ligam suas moléculas à mo
.1écula cle um material soluvel. E a
molécula soluvel que efetua o tra
balll'O de Tecolta dos materiais de
sejados, e que os une à matéria
plásti ca insoluveL Desta fase, po
{km sr!' prontal1ll:'nte isoJarlos. 'As
resinas podem ser emprl:'g:nlas no

vamente, depois de sin1i]Jles trata
mento químico. ElIl certo sentido
as resinas iônicas p·odem cOlllpa
irar-se ao sabão. O sabão é eompos
to de molécula de matéria orgâni
ca gordurosa, e mais UIU sal de I
5órlio que se (lissolve e reage com
v.s sais de C'Úlci·o em úgua s�l.ia pn
a'a constituir 'um novo composto -

'o conhccido' anel em torl10 da ba
nheira. A porcão s.alllvel da molé
cula de resina' une-se de modo si
milar lIIas com a máxima efieiên
da: .De fato, a primeira utilidade
pnlllcn d�,s resinas ele troca iônicfI
é;�a a ele purificar a água, () quI:' fa-

• #..tr!ca.
ZIal11 de modo tão completo, qllflse AGENTE EM FLORIANóPOLIS
a. produzir o equivalente indus- C AMP O 8 L O B O &: C I ."-. _ Rua Felipe 8c�mldt. !l. '!jrial d 1 Úi-!lIa rlistilada. A obtenç:lo Caixa Postal a. 18 _ Telefone 1.081 _ End. Telegr. ALIANÇA.de U1ll3 lllolécula para fazrr ágna SUB.AGENCIAS EM LAGUNA. 'l'lTBAR.1'.O. rTAJA�, BLUME·
"dístilarla" era relativamente sim-

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SULpIes. Ali:ls, fi água pode ser purifi-
-c::cla r

"

:1UI1lC':'ÜS:ts substancias, o. _,r.�� �_..,. w _w _ ,_ &w _ _ #' #',.... .

74.617.035,30
11,978.401.755,97

84.616.216,90
129.920.006,90
86.629.898,90

76.736.401.306,20

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



As tropas brasileiras continuam o seu'
avan�o vitorioso em sólo italiano

Churchill proclama
Bristol, 22 (D. P.) - A pro- chaves da cidade, e o segundo, tem ainda diante de si a guer

clamação do fim da guerra não na universidade. Nesta alo- ra contra os japoneses, junta
deve demorar muito. Foi o que cução o dirigenlte brítâanco re- mente com seus aliados norte-
afirmou o primeiro miníctro cardou que a Grã-Bretanha americanos.
brítânico, 81'. Winston Chur- --------------

Surpresa para O ESTADO Esportivo �����ta�o, �(i:������l b;�i:â����� Laboratório de Análises Clínicas
-

d guem deve, por esse motivo Farmacêutico CiERCIHO SilVA
um aVia or A GRANDIOSA- COMPETIÇÃO descuidar de suas tarefas, a

(Chefe do Serviço de Laboratório do Assistência)
De uma base avançada de NÁU:'-'I.C:\ DO DIA. 2� DE ABRIL não ser apenas o tempo neces- E d f......... R d t d d do es xames e sangue, urina, ezes, escarro, puz e gualquer

Cacas na Itália _ (8. I. H.) elllJC�a'n: o as a IVI a es -

sárío para dar graças a Deus. d '
'""Y � porte náutico em riossa terra, ha

. .., outro necessário para esclarecimento de iagnostico.
Regressando de sua, 59a missão �anto tempo paralízadas, realizar- ChUJI'clll11 pronunciou dOIS ra- Horário: até 8.30 hre. e depois dos 14 horas.
ao norte da Itáha, o 10 tenente se-á, no próximo dia 29, uma gran- pidos discursos em Bristol. O Rua Nunes Machado 7 (SOBRADO) Edifício S. Francisco
Rui !'3arbosa Moreira Lima se

diosa competição náutica, tomando primeiro, quando aceitou as
parte nela, 7 clubes, sendo 3 da

vtu a braços com um distúrbio capital e 4 do interior do Estado. A
DO motor de seu aparelho e te- F. C. D. promotora da competição,
ve de aterrar numa base tia organizou o seguinte programa, ten

RA}!'. Ao pousar seu avariado do em vista as inscrições feitas pe-
los clubes concorrentes:

"Ttmnderbolt" no campo da 10 páreo: Estreantes _.:_ 101es a 4
RAF, O tenente Rui enviou a remos __;_ 1.000 metros. Clubes con-

ANTIGO PREPARADO INGL1i:S
última e angustiosa mensagem correntes: Hiachuelo (azul e bran-

t ·1 t d
• co), Aldo Luz (branco e encarna- PARA ATURDIMENTO E ZUM-aos ou ros PI 'o os e sua for-

do), Francisco Martinelli (preto e

mação: "Vocês não podem me encarnado), Atlântico (verde e

deixar aqui BOZiruho com todos branco), Cachoeira (vermelho e

êstes inglêses. Mal falo uma branco), Marcílio Dias (azul e en

palavra em inglês". Mas os
carnado j , América (preto e verde).

2° páreo: Ncvíssimos - Canóes
avãadores bra�iJlieiro segtdram _ 1.000 metros. Concorrentes: Aldo
seu rumo, Ouando o tenente Luz, Híachuelo e Martinelli.
Rui desceu do aparelho, correu 3° páreo: Novíssimos - Ioles a 2

.
- remos - 1.OO(t metros . Concorren-

em '.sua direção um pilolÚO da tes: Aldo Luz, Mao·ti<l1elli e Hiachue
RAF ,qU1:'! o cumprimentou em ]0.
português fluente. Bastante 4° páreo: Novissimos - Ioles a 4

admirado, O tenente Rui deu- remos - 1.000 metros. Concorreu

se a conhecer ao piloto de avíão tes: !Aldo Luz, Martinelli, Atlântico,
Cachoeira, América, Marcílio Dias

{te caça Prederíoo Tate, de, São e Riachuelo.
Paulo, que Ingressara :na RAF 5° páreo: Novíssimos - Out-ri
antes do Brasfl ter declarado gers a 4 remos. - 1.000 metros, Con

guerra. (84'9) correntes: América, Aldo Luz, Mar-
'�"""""'_""""" ••;"J""".&".&"'Jo.TJ.a."_

tineIli Riachuelo 'e Atlântico.

D R d II R
6° páreo: Classe Aberta - 'Ioles

r O O O enaol a 4 remos - 1.000 metros. Honra
•. Federação Catar inense de Despor-

Baoe.r 'tos, Concorrentes: Aldo Luz, Amé-
rica, Atlântico> Martinelli e Ria

Acompanhado de .ua uma. ea·
chuelo.

pS.a, .eguiu hoje. via a�rea. para
Páreo Extra - loles a 4 remos -

C1 Capital Federal. o di.tinto ban- 1.000 metros. Instituto Bom Jesús
queiz:o Sr. Dr. Rodolfo Renaux (Joim:il�), Eseo!a' Industrial !2
Bauer, diretor do acreditado Ban- guarnições), }n�tItut� d,e. Edncaça.o
co IndÚ8tria e Comércio de Santa de Fl.;rIa110pohs� '__'OI�glO • C1;ItarI.
Catarina. S. S. demorar-.e-á 01-1 nense. e_ Academia de Comércio (2
gun. dia. naquela Capital, em w-, guarmçoes).
peção à filiql daquela aC:teditado 2° pareo Extra: loles a 4 re�os
utobelec:imento de crédito. - 1.000 metros. çoncorr,?ntes: TIro

de GuerraJ 40 e LIra T,ellls Clube.
Aos vencedores serão conferidas

:ptedalhas de prata e bronze, para os

primeiros e se�thiJldos colocados,
respectivamente. Ao cluibe que ]e
vantar maior número de páreos fi
cará de posse definitiva de ruma ar
tística Taça.

A regata será realizada na raia
oficial, na baía sul, desta capital,
com inicio ,às 9 hOI·as. Em nossrus

próximas 'edições daremos outros
informes sôbre a importat11te pugna
náutica; denominada "Hegata Aui
lllação" .

Florianópolis 23 Abril de 1945
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iüTZ�HÕ�i.1�:f��:�
Jean Gabin .. Ellen Drew em:

O· IMPÓSTOR
Um filme que arrancará lágri
ma.... Um homem condenado a

viver uma vida perigo.a. O homem
maia perigo.o jamais amado por

uma mulher!
Um filme lneaquecivél produzido
por Julian Duvivier o realizador de
outroa grandes filmes ·Os mitltérios

da Vidao e ·Seis destino.-.
O drama de Uma nação que ras.

•urge de suas ruinaa!
No Programa: Reportagem da Fo

lha Carioca n. 48 - DFB.
A Batalha de Stalingra.do - Do

cumentário.
Noticias do Dia - Jomal
Impr6prio até 14 anoa

Preços Cr$ 5,00 e 4.00

Os jogos de outem:
Em Florianópolis

Avaí 5 x Caravana do Ar l.
Figueirense 4 x Paula Ra

mos 2

ROXY Hoje, 2a·feira, às
19,30 horas.

Cololsal Matinéa
l' Villa Velha - Nacional
2' Marlene Diatrich e John Wayne

em: ODIO E PAlxAo
3' O primeiro documentaria .obre

a vit6ria Russa
A BATALHA DE STALINGRADO

4· Tex Ritter o masculo cow-boy
em: FRUTOS DO MAL
LPreços Cr$ 2,40 e 2.00

No Aio
O Vasco da Gama levantou

o torneio inicio do Campeo
nato de 1945, abatendo na fi
nal o Botatogo por 2 a O.

o fim da guerra

r

•• -1>,,\ _,...

Nova Iorque. 23 (U.,.) - A emissora inposlava ilnUD�
cia que fôrças iugoslavas r:apluraram as ilhas de Chero:'
e Luzin que. segundo a irradiação. estavam ocupadas.;
pelo italianos.
_�It� .. ;, I I

,. j---; �'�:��

Guam,
.

23 m. ,.) - O almiraDfe Nimltz anuDcla
fuzileiros navais norle-am.ieanos- ocuparam a ilha
Taka, a leste de Okioawa.

RECORTE ULTIMA HORA
ESTE AVISO

Com os lábios ressequidos
BIDOS DOS OUVIDOS

Moscou. 23 (U.P.) - Segundo um correspondente do'

front, os soldados russos que investem sôbre Berlim na

da encontram de aproveitave] devido aos saques, [ncendi-'
os e envenenamento da agua. A sêde e o calôr ressecam 0&

labias dos soldados soviéticos.

Se v. S. conhece alguma pessõa que so

fra de congestão catarral ou aturdlmen

te, recorte este aviso e leve-lh'o.

o catarro, o aturdimento e a dificul·

dade de ouvir são provocados por uma

enfermidade constitucional. Por essa ra

zão, dedicou-se muito tempo ao estudo

de um tônico suave e eficaz para com

bater os males causados pela afecção ca

tarral. E êsse remédio, cuja fórmula estã

plenamente vitoriosa e tem proporcíona
do alfvio a muitos sofredores, é conheci

do sob o nome de PARMINT e está à

venda em todas as farmácias e drogarias.
Logo nas primeiras doses, Parmint a11·

via a cabeça, a congestão, e o aturdimen
to catarrais, enquanto o ouvido. se resta

beleoe prontamente. A perda de olfato e

a descida do -catarre para a garganta são
outros sintomas da afecção catarral que
se combate com Parmint.

Sendo muitos os males do ouvido pro
:vocados diretamente pelo catarro, pode
_ evitá-lo com Parmint.

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

Reduzidas as tarifas postais
aéreas dos EE. UU. para
a América do Sul

Washington _o. (S. I. H.)
I) Departamento dos Correios,
dos Estados Unidos anameíou

que, desce 1\) de abril se acham.
em vigor reduções substancíaís.,
de tarifas nas malas aéreas dos.:
�stados Unidos para as Amé
ricas Central e dlo Sul. As, ,tari-·
tas reduzídas 1 ambém se apli-
cam à corl'lespqn\dên�ia aérea...
d'o Alaska, Pom.o Rico, e Ilhas
Virg€·ns, para pontos nas Amé
ricas Central e do Sul. Em aI
g'Ulns oasos, as oorvas tarifas:
�ão menos da met!ide do que as;

anterior'il�ente vigorantes.

é'"(;�p;;;��--êÂSAMÍSCE.
LANEA é saber economizar •.

Companbia
Telefonica

Fogões a naz para convocamo��st�!���!!�
o após-guerra tas desta Companhia. para a

L _A ·B N S) F
_ Assembléia Geral Ordinaria,ouures, (. . .

- ogoes a

gaz 'e caixas d.e munições estão seno que se realisará no dia 30 de
do manufaturados simultaneamen- Abril corrente. às 15 horas, na
te por uma fábrica de guerra da séde da Companhia. à Praça
Inglatel'ra central como parte da
planejada reconversão da indús- 15 de Novembro n· 8, e que
tria para a sua produção de paz, terá por fim:
noticia o "Daily Express" desta ci- a) Leitura, discussão e deli-
dade. A quota total de produção b

- dI" d D·
de guerra cons,j,st.ente em 20.000 eraçaa o re atorto a Ice-

caixas de munições por semana toria ;
está sendo mantida além da fabri- b) Discussão e deliberação sô
ca1;ão de 100 fogões a gás também bre o balanço e a conta de lu-
por semania. Desta maneira, cen·

dtenas de op€rárias com cinco anos crOI e perdas; Ven . e-se
de 'exp€liência industrial estão c) Parecer do Conselho Fis-
pela primeira vez sendo aplicadas cal; Na rua Frei Conéca 118. Ca-
rra prodlução de artigos para uso d) Eleição do Conselho Fis- sa e Terreno, medindo 17xl0()Ol
civil. As que já se haviam torna- .

do altamente hábeis na soldagem ca] e �eus, Su�lentes. . .

mt. pou�o maIs ou menos .

de cai}!)as de municões declaram Flouanopohs. 17 de Abnl de AutOrizado a fazer a venda
agora p11eferir o trabalho da solda- 1945. 1 Amantino de B. Silva.
gemo de fog5e.s a gás. O presidente

I
A DIRETORIA 5V-l

•.
dia fIrma aludida, sr. vv. A. Jackson,

�ê��:s dio�eecia���eq��/ e1�����tr� Fraco Desan·lmado e trl·stef:n���f��:���ó� �off�d� ��e���� __ • .'

atingineJ,o-se a uma produção de
2.000 no espaco de um ano. Como
vesultado dos· progressos técnicos
ef,etuados no transcurso da guer
ra, os preços deverão ser muito
reduzidos em relaçã'O aos de antes
do conflito e a despeito da alta ge
raI dos preços verificados em todo
o mundo.

-,r--- ----- ----- -lO·
-- - - - ....

Viver desse modo é morrer aos poucos. ,

Tome ARRENAL! Tome LACTOFOSFATO DE CALCIO!
,

Tome NOZ DE KOLA! Experimente o milagroso GUARANA!
Mas se deleja Ular todo. eases fortificantes ao me.mo tempo"

cientificamente doaados. tome TONIFORÇA.
TONIFORÇA reune em sua formula todos essu elementos el.en-

eiai. à vida! _

Por isso TONIFORÇA é um fortificante que vale por 5.

TONIFORÇA tônico para os fracos. força para os débeis.Em São Paulo
São Paulo 1 x Palmeiras O. Camisas, Gravatas, Piismee

Meiasdas melhores. pelos me-

nores preços só na CASA MIS·
CILANEA - Ruae. Mafra. 9.S&.-Feira: A maravilha de Walt Em Curitiba

Disney Coritiba 2 x Atlético 2.
A VITÓRIA PELA FORÇA AÉREA

O Caxias venceu
O valoroso onze do Caxias,

desta Capital, abateu ontem,
em Tiiuquinhas. o clube local,
ror 3 a 1.

EVITE ABORRECDIENTOS
com pedidos que podem sei: evita
dos. Contrihua para a Caixa de E;;
molas aos Indigentes de Florianó
puas:

N. B. - Mande seu nome e endereço para o representante neste

Estado, Machado & Cio" Rua João Pinto 13 • Florianópolis, e receberá.
pela volta do cort'eio, gratuit!lmente, um exemplar completo da no

vela «TRES VIDAS» de Amaral Gurgel».

)Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


