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Ritler entrega a Silésia à sua própri�sorte
LONDRES� 19 (U. P.) �.. HITl.ER ENTREGOU A DEFESA DA SILÉSIA AOS CH4MADOS EXÉRCITOS POPULA-RES. É O QUE
INFORMA A D. N. B. ADMITINDO AO MESMO TEMPO, QUE A .-'RONTEIRA ALEMÃ ESTÁ SENDO RUDEM��TE ATACAD�
PELAS FORMAÇõES BLINDADAS DO MARECHAL KONIEV. SEGUNDO A MESMA EMISSORA5 O EX'ÉRCITff POPULAR m

SILÉSIA ESTÁ RESISTINDO BRAVAMENTE AOS GOLPES SOVIÉTICOS.
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A ação conjunta' dos
poloneses continua

Londres, 19 (SIP) - Contí- gando, com sua vida, o preço
nua�, � chegarA notícias do ;tão buscado da liber?ade. Interrrtórío polones, descrevendo condicionalmente, nao procu
as lutas titânicas que os bra- Irando demonstrar virtudes ou
vos soldados do Movimento ser alvo de elogios, os polone
Subterrâneo, estão mantendo' ses Iutarrsem vários campos de

I
com as brigadas de assaltos batalha, desde o Oriente, onde

Ano XXX Florianópolis - S€Xta·fei�a, 19 C!.! Janeiro de 1945 I N. 9299 germânicas especialmente para se encontram aviadores de na-

I êste fim. Em várias localidades cionalidade polonesa, até o
_-- '-------- ----- --- -- ---

da Polónia Oriental, principal- Ocidente; do extremo norte ao

TREME A WEHRMACHI , I J\ sl·tua�a-o nal- mente das zonas onde os ale-'extremo sul, encontramos sem-
a �) II< mães encontram fortificados pre um representante dessa

'l.t· melhorando �����c�,imtsetop���::e�ça��n��= ��:��a��ção�ã� ��t:��,e cg��
Moscou 19 (U P ) - A Berlim. Os mesmos mi 1 ares ,
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_. " Londres, 19, (SIH) Se- nnam atacando sem cessar, tambem dos outros povos, COl1-

Wel.macht treme diante d?s soviéticos prevem 'pa�a breve
gundo despacho de Maastri- desbaratando os comboios de tríbuíndo para a felicidade de

profu�dos golpes ��e lhe estao �, p,erda. tot.al ?a Sllé�la .su�e- I
cht, a contínua melhora da si- reforços alemães, que tentam todos. A recompensa, por cer

as��s�ando os três pod�rosos no;: cujas pZI,da�. CaIbOl�I�e\�S :tuação alimentar da Holanda a aventurar-se para o "front", to, de tantos sacrifícios, logoexei cites de Zu.kov, Koniev e
I
e gr an.des mlustr Ia� �elxarao; libertada tornou possível às afim de socorrer seus cornpa- virá'Rokossovski. ,DIze.m �s despa-

I �e ,�llment�r a m,aq�ll�a de i autoridades holandesas au-I nheiros. Muito embora pesem .,."......�.r..........&.................u-............---..........&..,&....<p......

cl;o.s, que fOla,m interceptadas guerra alem,a.. A��edltam os
mental' as rações diárias dos sôbre os poloneses que ínte- V

- -

vanas menst1:gens dos .c?man-Itecmcos mIllt�les dlSSOS que o Iminérios desta zona carboní- gram as tôrcas de revolução ao servir
�ant�s n�zIs�as solicitando

)m�rechal l1aZIS�a, VOl1_ Mane�� I fera das províncias do Lim- na Polónia interior, não dei- fEBímedíatos reforços
__

antes �e! teím, tou GUdella�, .s,o poderá burgo. Como se sabe, os operá- xam os mesmos de lutar com na
q�e o recuo alemao na Polõ- !l�vanvar �ma barreira ��f�n-Irios que trabalham nas gale- denôdo, afim de dar seu ím- São Paulo, 18 (A. N.) _ Se
ma se t:'ansforn:e em de�aba-Islva CO:r:tI� o ava�ço sovIetIc� irias recebem rações de 3 millprescindivel auxílio às armas guiram hoje, para o Rio, 80
l�da fuga; I�ustI�nd? a sl�ua-Inuma ll�ha de BI.eslau a Paz

e 49 calorias e os que labutam I aliadas. Centenas, talvez mi- sargentos formados pela Esco
çao, a pr?pna agen�Ia, nazIs,ta n.an, apoiada �arcmlmente ;-ono na superfície recebem de 2,lhares, de corajosos cidadãos la Técnica de Aviação, queDNB informou, hOJ�, � taro.e,' ln,? Oder. De lesto, os a,lemaes mil a 497 calorias. poloneses morrem diáriarnen- vão servir em várias unidades
que os tanques SOVI�tICOS ja ?ao es�ond.em que ess� e a. sua I --- te no campo de batalha, pa- da FAB.

.

estão avançando na area com-Imtençao,dlzendoque _nalmhalUm total de 37 ..,.., _

preendída entre o Vistula e a Ido Oder os russos verao o que milhões de C
·

Scidade de Lo�z �onsiderada,é a Werm�cht., ,". Exatamen- .. I d ruzaram O rIO ure
pela sua i::�portancIa a segun-Ite o que disseram os porta-vo- Il.o�e a as

,. " . . .

da cidade da Polônia. Já admí- .zes nazistas pouco antes de se- RI?, 18 (A. N.) .- O SI. Ber- Com o Terceiro Exército nor- sul da zona de Diekírchen, a

tiram, também, os alemães que !l'em seus exércitos engulidos inardmo de M�tos mforn::ou ao te-americano de Robert Ri-Ino�e de Luxemburgo..A �po
Lodz foi contornada pelo sul ipelos soviéticos nas linhas do :Consell�o. Nacional �e Minas e chards, 18. (U. P.) - Elem��- siç�o,. segund� a� primeiras
e norte. na róta diréta para Dníester. do Dnieper e do Bug. jMetalUlgm que as reservas �e tos da quinta e quarta dIVI- notícias, tem sido forte empre-
.

_ ,Araruan1� ---" uma .�as mais sões inciaram um ataque, às gando os nazistas morteiros,

Churchl·11 faz novas' declaraçoes I�elas lagôas da regiao d.as, la- 4 horas da manhã de hoje, metralhadora:s e nutrido fogo
i ges fluminenses - atingem tendo cruzado o rio Sure pelo de armas leves.
ium total de trinta e sete mi- ----

'

_

Londres, 19 (U. P.) - Fa- itânicos �or�os, Depois de lhões de toneladas, },

lando na Câmara dos Comuns, falar do VItOrIOSO avanço de I
• "

Churchill disse que as unida- Mac �rthur nas ,Fm�:)Ínas,! A 400 qUllometrosdes britânicas que lutam na Churchíll passou a frente
•

área do Mediterr,âneo são três i oriental, .diz�ndo .que o mare- de Berlim
vezes superiores as forças nor- chal Stalm e muito pontual. N I

'

18 U P
te-americanas naquele setor. 'Prefere chegar adiantado em

S-
ova orq_ue{ (

d·· t') .-
Mas pelo contrário as forcas Isuas combinacões com os alia- ao as dse.gum e� aSB 1�. anciasbritânicas na frent� ocidental li' dos. Depois de advertir que a ,qd�e:ue eIafm etn red ebr tl�lle as�--

t d itóri ilit talvea ai d rversas ren es e a a la .

na? perfazemtnem ID;e ade �� I�I.or�8: �I � ar� �e�.�tnd'�' e.s- frente oriental 400 kms., frenteumdades nor e-amencanas a I, ela IS a�te, UIIC 1
_ 1ll�1U i ocidental 476 kms, e frente ita

empenhadas, Em toda frent.e I
novo conVI e aos a embaeds e ]a-! liana 853 kms.

oeste, as tropas norte-amen- 'poneses para que a an onem

1 _

canas perfazem mais do dobro I
a luta, sem condições. Termi- O primeirO seguro

das forças bri�ânicas e_ cana- nau pedindo concórdi� entre I marítimo
denses, e as baI__xas estao na o� .allados e senso de lespo�sa- Nova Yotk 19 (SIH) _ Se
m�sma pro?orç��, se bem q�.e bI:.I�a�e de parte dos partldos gundo despa�ho' de Londres,
seja em proporçao dos bll- blltamcos.

foi anunciado, na capital bl'i-
- tânica, a primeira tarifa de

L b t"· CI'· seguros marítimos para os

A.�-�\��SOllq�cf
A a ora orlo InlCO embarques destinados à Ho-

'-,�' �_.;.
landa libertada, desde a inva-

fi ,�. DUA JOA-O PI uTO" 25 _ Fone: 1448 ,são, e subsequente ocupação

I
r- • � n 11 r germânica. Para os embarques
�, _ �� � (em frente ao Tesouro do Estado entre a Holanda e Londres, as-

rtnRTOnO pnTOLOGICnS FI
- ,

1- sinala-se uma variacão de 5 a
ti I orlanopo IS '20 shillings, por cem libras

I e_sterlinas.Dr. H. 6. S_ Medina Farm. Narbal Alves de Souza

Exame de sangu:�r;���:apC::: :eV:��icação de cancer, ii DReIçi,Slã8O(}rNH.)balhoiSc!n3se_Exame de urina, Exame para verificação da gravi '-I

dez, Exame de escarro, Exame para verificaçã.o de I lho Regional do Trabalho de

doenças da pele. boca e cabelos, Exame de fézes, ! cidiu que "os contratos dos ar-

Exame de secreções. I
tistas em teatros e congêneres

JS.utovaccinas e transfusão de sangue
'não se aplica o artigo 452, da

. Consolidação, que transforma
Exame químico de farinha.s, bebidas, café. águas, etc. :em contratos, por tempo inde-

II������������������������ 'terminado, os contratos por
:=

--
tempo determinado que 80-

PrOSsegue a ofensiva britânica trem prorrogações".__
ha'Paris, 18 (U. P.) - Tropas Echt e, em seguida, voltaram- Qual seria Não esperanças 1

britânicas, vindas da Holanda, se para a direita colhendo pela
Q m041-VO?_ Londres, 18 (U. P.) - O co- quais serão essas medidas. O

atravessaram a fronteira ale- retaguarda a cidade de Suste-.R mentarista da DNB,. Martin, próprip jornal de Hitler, "Voel-
mão Alcançou, assim, um novo. .

,

Buenos Aires, 18 (U. P.) - adv·erte o povo alemão franca- kischel' Beobachter" chega a

êxito a ofensiva lançada ha ler:, sItuad� �ns 8 kms. ao O Cabildo não saiu a rua, ho- mente de que não há qualquer adotar idêntico tom pessimis
dois dias pelos britânicos e que I nm.te A de. SIttar d, venc�ndo � je, sendo ignorados os motivos esperança de deter a invasão

I
ta. Não é possivel esmagar a

, gredindo com grandes resIstenCla dos canhoes �1I que determinaram sua saída russa mediante uma resistên- ofensiva soviética com as for
�r����des. Vencendo tenaz I postados. Logo, essa coluna fez í

de circulação. Em troca, saíu cia frontal, tal a superiorida- ças que terão de ser levada
resistência da divisão de infan- junção com outras forças bri-Ium novo semanário, "Allian- de do inimigo em homens e duma longiqua região para o

taria alemã número 176, os tânicas e investiu para o sul,lza", que é publicad_o pela Al- material. Por isso, outras me- fronte - proclama o órgão do
britânicos ocuparam as aldeias pe_?etrando em território ale-/liant;a Houventure Naciona,lis- didas terão que ser tomadas. fuehrer com uma franqueza
Çl.e Haverreid, Op-F.{even e mao, li �este de Susteren, ta, Mas não diz o comentarista de espantar, J:\ealm�nte. ,�..;

o

DR. SAULO RAMOS

o lUAIS AN'I'WO llUHlO IIE sx�r'l'A ('.\_'l'.\Hl.:\'A

Proprietário e Diretor-gerente _, ALTINO FLORES

de regresso da Capital Federal avisa que reabriu deí i
nithamente a sua clínica, dando consultas. diàriamente,

das 14 às .18 horas.

Especialista em moléstias de Senhoras, partos, alta cio
rurgia abdominal e plástica.

Praça Pereira e Oliveira, 10· Telefone 1.009. Opera nos

hospitais de Florianópolis.

y--------------�--------------------------------�

Desorganizando a última linha defensiva
Londres, (BNS) ___: "A fôrça fero carnpo de fogo de artilha-

8:él'ea do deserto que opera .na ria afim de que seja estabele

Itá.lia desfechou uma ofensiva cida uma linha de frente defi
em larga escala contra a últi- llida, A melhor maneira de
ma linha defensiva alemã" - alcançar os alemães que aH se

E'screye o eorrespondente do cneontram é através do telha

"Daily Herald" na Itália. "De- do, e é justamente o que a RAF
colando de aerodromos cober- está fazen.do com bombas e fo
tos de neve e laJi_1a, os apare- go c'e seus canhões" conclui
lhos ela RAF estão illcessante- o eorrespolnidente.
mente bombardeando e desor-

ganizando as posições inimi- Admilida a evacuacão
gas a despeito das péssimas de várias cidades
condições de vôo. Todo o peso
elo a1taque está sendo lançado Londres, 18 (U. P.) - A
eontra a linha de defesa, toda DNB admite a evacuação de
especial, que os alemães cons- Ciechanow, Censtochowa e To
tl'uiram, fortificando centenas mazow, na Polónia, mas alega
de pequenas casas de fazelndas que na batalha da Prussia
espalhadas por toda a região. Oriental as forças alemãs 1'e-'
l\S easas foram reforçadas sistiram a todas as investidas
com concreto e são utilizadas russas durante o dia de on

para a formação ele U111 mortí-: tem.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Delacio dos médicos, dentistas etc.
fornecida pelo D. 8. P.

Hr-laçâo dos médicos. dentistas ro Antunes Hamos, Ilse Kre i ling,
prá li cos, í'armacõuti cos, farrnacêu- Gusta vo Bíttencourt Silveira, Or
í i cus pr'úl icos licenciados, proté ti- lando Filomeno, Ari Bittencourt
(',os e rpa'l'teiras residentes no 1° Machado, Mário Fernandes rl'Acam
Distrito Sanitário, com sede nesta pnra - Estreito; Protétlcos : Otá
Capital, l' que se acham devida- vio Francisco da Silva, "Valdemar
ru en lc legalizados no Deparlatucn- SeU, Artur Antônio :NIempgôlto,
to de Saúde Pública elo Estado, Antônio Manoel Barcelos - Es
lJlll' mun icip i os.

'

I rei tu; Parteiras: Elv ira M . Maza-
FLOIUAl'i(lPOL[S: -,- Xléd icos : rukis, Helena Almer inda Rodr-igues

dr. Beno ni Laurindo Ribas. dr. Chaves, Leonor Deucher ; Farrua

Agr ipa de Castro Faria, dr .•Alvaro cêutí cos : Luiz Osvaldo rl'Acampo
Hemi gi o de Oliveira, dr. Aurélio ra, Jose Augusto de Faria, Sa lv i o
Rótnlo. dr. Artur Pereira e Ol í- Gu ilhon Gonzaga, Eduardo Jasó
ve iru, dr. ,\:Uredo Porf'ir io de dos Santos, J oáo Di Bernardi, XeJ
Aruu]o. dr. Armando Valér io de sou Di Ber-nardi, Xil o Laus, Lau
Assis, dr. Antônio Muniz de rentino ria Cosia .i vila. Hannlf'o J.
.vrurâo, dr. Autón io Santaella, dr. de Souza Sobrinho, Rauliuo HO'J'Jl
Biuxe Agnc's i no Faraco, dr. Carlos Ferro. Henr-ique H'rüggmailJ1. Gcr-
José da Mota de Azevedo Corr êa, ci no Silva, OSl]\' Pinto da Luz;
dr. Donato Fcr rr-ir a de Mé lo, dr. Furmacêutlcos - licenciados: Luiz
Dja lma :\Ioclllllann, dr. Fernando rl'Acumpora --- Estreito, José Cay
Emi lio Wendhausen, dr. Ylmar de r('s Pinto - Eslrcito, Ir-má Elfr i d a
.\l'jl)('ida Corrêa. dr . Juaquim )la- SI1'[lIe]': B!G'LACC: --- De ntivlas :

,t!('Í!'as _;';;evcs. dr. J oão de Araujo. Jú li o Agostinho Vicirn : Parteiras:
dr . José Hosár io Araujo. dr. Mi- Apolonin Eilipp«. Mar ia Pereirn riu
gUf'! Salles Cavalcanti, dr. Mário I Silva: PAU-IOCA: -- Méd icos : dr.
H:1I110S Vi'cndhilllsen, dr. Newton Alfrerlo Cinielli; Dentistas: Joâo
Linliarcs dAvil a. dr. Osvaldo Hn- Moysés Jorae ; . Proté ticns ; Evaldo
rlrigues Cabr-al. dr. Paulo Tavares Sneck - Silo Bnni f'ác io ; Far111a

<1:1, Cunha \Iélo, dr, Panlo de Ta,J'SO I
('('l1ticos: l1'111a Cllnegun,' d es Fleigl,'da Luz Fun I e s, dr. Saulo Saul Ra- _ Santo Amaro, António Pilar -,

m'I'S. dr. Sílvio Ferraro, dr. Savas Hancho Queimado: SAO JOSÉ:: -

Laor-rrla. dr. Znlmar de Lins Ne- Mé dicos : dr. Adalberto Toleniínn

YPS. ri!'. Augusto Ferreira de Paula, de Carvalho -- Col, S. Teresa. dI'

dr. Lauro Dam-a, dr. Poivdoro Er- Homero de Miraridu Gomes - (:0-
nanl de S. Thiago. dr. José Sette lôní a S. Teresa. dr. Alberto Gué
(;ll.'>I11UO. dr. Antônio Modesto Prl- des Pinto -_ Colônia Sant'Ana:
]1'(1, dr, Holdão Consoni, dru. Jose- Farmacêuticos: Xarbal Alves de
fina Flaks Scbwcldson, dr, Heitor ISousa; TIJ1JCAS: - Mé df cos : dr.
St'g'llnc]o Guilherme 11ediua, dr. r Sizenan do Teixeira Xe10; Dentis
_\nlúnio Campos Pereira; Dentís-!tas: Gaudencio A,ntônio ele CaJ1J
lfls: Edllurrl �Ioennich. Autenor

IDOS, Teoelor Weber; PartC'iras:
}[Ill'UeS, Arnoldo Suarez Cúneo, Emília da Sil"u Ramos; Fal'maci"u
Bellto Calado, Zoraide Silveira, Pe- ticos-licenciaclos: Gcraldo Rebelo,
111'0 :NIcJ1.des de Souza, ZoraiclD Manoel Barreto Primo. Joaquim
Cunha das Xe\'(;,s. :VIada Passeriuo Gel'a],clo -- São João; _;';;OVA TREX
\Yildi. Alcides Olh'eh-a, OctaciJio TO: Farmacêuticos: Antônio
de Ar:1lljo. Lniz ela Costa Freyes- Marti,nho Walmor Ribas.
l('b(,l1, José Cândido de Borba, Alva-

refugiadOS
ESTOCOLNIO, (Via aérea) - O número de eSll'all;;eí:'()t',

flue no momento se enoontram na Suécia é de 180.000. Súm{'Il
te 7,000 entraram no país por meios normais, Os r('úlp;ia�l()s
são ele vários países de acôrdo com a seguinte d ist rtbu i C.1 o :

F'inlandeses 88.500, Noruegueses :30.000, Diua.marquese s J G',OOO
r aíses bálticos 31.000, Dos refugiados da F'mlandín :ri.SOO 10··
ra111 evacuados ele várias partes do país, enquanto que 400
são internados em campos especiais. Nada menos de 45.000.
ou seja maj,s do que a metade do total, são crianças, As restan
tes 5.300 pessôas sã.o refugiados adultos. Dos refugiados hál ri-
cos 6.500 são Estonia,nos de origem suéea.

'

CURSO PARTICULAR

10 ,. Congresso
de Escritores
São Paulo, 18 (A. N,) �- Os

meios culturais de São Paulo
estão aguardando com viva es

pectatíva a realização do Pri
meiro Congresso Brasileiro de
Escritores que se reunirá, nes

ta capital, de 22 a 27 do cor

rente, Numerosas teses já f'o
ram entregues à comissào 01'

ganizadora, versando todas
elas sôbre questões de funda
mental importância para a

produção intelectual e artísti
ca no Brasil.
....__.. aa �.

IALVARO RAMOS

Ensino teórico e prático dos disciplinas neces

sárias a quaisquer concursos e admissão a escolas
secundárias.

A-o.llas diurnas e noturnas po:ra candidatos de
ambos os sexos.

Ua'qUI-nas
Curso especial dos línguas portuguesa e fran"

l� cesa, sob a direção do professor Manuel Luiz da IVendem"se urgente um bene Sil'vo,
ficiador de arroz para 10 8 IS Mensalidades -- Cr$ 100,00, pagos adiontada· Isacos diários, uma instalação mente. -- Rua Saldanha Marinho, 3.

completa para fabricação de .... -.!
"lleo, e outras máquinas para

"S
·

fins industriais, Ioformsçõe, li ,UéCIH deve permanecer fóra da guerra
-

oesta redação. V. 15 ESTOCOL..\IO (\'ia arrca) --- () reJ)rl�sl'nla1l1l' do jOI'n:tI "1I�('(l "Stuck-
t!

PREMIO MA IOR CR S 6.250.00

Compra se
Um bangalô It1011llS-Tidningcll",s('Il.1 ,l.ontire.s. Sr.t.,HUg(jl BiiJl'k. info!õllla (JlIl' a IlJgla-

'I ,.. _

I
erra ([uer que a ueClil eOnlll1lH' ora (a gU('rl'<l, porque desta forma

J M"t b °f'
- ,

d"'
novo e nao I t' t'l' J :i d

'

�1, UI as onl; caçoe.!' e me ICO gi a 19 '

d '1' t
e a sera ,(' maJOr ti ( J( ue P, l'stan {) aSSLJl1 em condições de contribuir

mUito longe- o centro. . ra ar .

l'
.. - .

I 1 d d FI
• , I' I j)2t'a

n rceOnSII'I1ç'110 (a I"uropa, () Sr. B.I()l'k lambem úecl:-lroll que os

;.) Tudo l"sta por a penas Cr$ 1 00 na nsta a ora e .oflanoJ:o IS. A l' d
-

l'
. - T

'I
'

"
T' 11 5 3" Ia os nao ent'lOll:Bll uma lIlY:lsao sPJlar;�'da da );u!'lle�a. A Norllega

:, a rua rBJano. v,-

I" I' 'j'b t 1 I' \ l'
'

['
so PO( ('ra ser I l'r a,( a (('pOIS que a / lem:lllla esteJa clllnplclalllenie

rIIll -

n. I liquidada; por isso o lTIo\'imento Slléc() clt' yoluntÚrios é prl'l1latLl:l'o (' a

q�oo II·tros d'a'gua por pesso"a 'I�reclsa ... s� CaB�:�restaU�a ;llberlaç:l() final

ser�, prOYil/Vel'l1lente, [iÚ UI1Ia ê:çilo da polícia.
'

I.J ' .1 p tal, que tenha 2 ou mau I ASSOCIAÇAO COMERCIAL DE FLORIANÓPOLIS
VITÓRIA, (Via aérea) - Foi inraugurado o f;erviço de I quartos. _ " 'Imposto Sintlieal dos Industriais

- .

lá d
. ,.

d S- -,.,� b I 200 I
Ioformaçoes ná Aven:da Her-

UJlastecrmento c gua o l1lllilllClplO e ao lYl.wteus, ca ene o
'1' L 2 J A Associaçiio Comercial de Florianópolis, na sua qualida�Cl10 UZ, n

'

com o snr. an,

li Lros por pessoa, para uma }wplllH.çã.o de 12,000 habitantes. As
I

.

8 v. alt, 3 de de representante da Confederação Nacional da Indústria,
obra,s ficanam em 874 mil {Tuzeh'os. O inte.rventor esteve

pre-I
p1'evine aos srs. industriais, que niio forem sindicalizados, que

se.nte às soleil1idades. C���rá no
o imposto sindical do exercício de 1945, deve ser Tecolhido, em

KOU favor daquela Confederação, durante o corrente mês de janei-

Exposicão de Arte Norte-Americana próximo outono ;o�n��lfJ��:� ���L�i;�� �:.�g�l�o�rtigO 591, parágrafo ln, da

rONVITE
Hollywood, 18 (U. P. - A Na secretaria da Associação, diáTia.mente, das 9 ás 12 e

'" 'atriz e cantora de canções po- das 14 ás 17 horas pódem ser p1'Ocumdas as guias de recolhi-

O Instituto Brasil Estados Unídos tem o prazer de convi- p�lares, Judy �a�land, a�un- menta.

dar os seus associados e o público em geral para visitarem a
ClOU .que, no proXdl�Ot °vu. ano Florianópolis, 4 de janeiro de 1945.

EXPOSIÇÃO DE ARTE NORTE-AMERICANA, que estará I�as�:set
com o ue ar lCen�

aberta em seus salões do dia 19 a 27 do corrente.
e l�,� .

Trata-se de uma pequel:18 mas bem expressiva exposlçac Fáb· d ·dsóbre a história da arte nos Estados Unidos, em seu triplice rIca· e VI ros
aspecto: pintura. escultura e arquitetura.

Apesar do pequeno número de quadros, os visitantes po
derão fazer uma ligeira idéia da arte americana, admirando.
etravés de belíssimas reproduções -fotográficas, algumas ,das
obras· primas de Sl'US maiores representantes, tais como: Bir.

gham, Whistler, Cassatt, RoebJing, Sullivan. Richardson e

muitos outros. 3v 3

�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,""••""I""""""-:
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CréditoMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

E AGORA. MEU FUEHRER. PODERÁ DIZER AOS NOS
SOS OUVINTES PARA ONDE VAL. ?" (British News Service)

VENDEfVl-SE

CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meirelfs, 18

CASAS: na ruo Uruguái, d ive rsus,
ce qu eno s, cc rn renda rn ensu l de

120,00, por 37.000,LO cruzeiros,
Na rua Felipe Schrn idt , por Cr$

12000000.
No Estreito, por Cr$ 25000,00.
Em Coqueiros. por Cr$ 12.000,00,
No rua Presidente Coutinho por

c-s 45.000.00.
No Balneario, por Cr$ 60.000,00.
Na Avenida RlO Branco, por Cr$

48.000,00.
Na Praça IS de Novembro por

Cr$ 130000,00.
Na rua Conselheiro Mafto, por

Cr$ 300,000 00.
Uma na rua Campos Nevo!', num

terreno de 1.5Z4m2; poz' 40,000,00
cruzeiros.
TERRENOS: na rua Nerêll R:l'

m09; por Cr$ 30.000.00.
Na Avenida Mauro Ramo., por

10.000.00.
Tratar com A. L. Alve5l, na rua

Deodcro 3S.

na Suécia

Campos, 18 (E.) �--,. O enge-l
Dr . .oSVALDO BULCÃO VIANNA

nheiro Milton Francisconi, dos Dr, J. J. DE SOUSA CABRAL
'11

Seryiços Industriais do. Estado. I
j ESCRITÓRIO: Rua Alvaro de Carvalho, 8 (esquino

,Iesta estudando a posslbilidade ;

da montagem em Campos de
I

Felipe Schmidt). C. PosrrAL; 140.

uma grande fábrica de vidros.
_

A I)V()(} 4\ '1�)()S
-

Sedas, Case:miras e Lãs

CASA SA.'. a(OSA
(" 'R 1- , 'Nl"') (')_) _-A j� ,&. ,_

Rua Conselheiro Mafra, 36 � loja e sobreloja --- Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 --- End. Teleg.:

"'1 $ I iW _li fJ _I ,SUl.) . __ ."S.W_MlikiM1ll1' U 24,. lli! ?t.l4!L!!!t !1IU.... J a.. UI_'.S t lU ttUlil!!Z!!J!!S." Id. 1M . a '21M.saea :wacS_._1. a sw_t i SU.!. pj I ,Bt ., II lJ. 1!4UJS

«�carpelli» ..... Florianópolis

I
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o '945 3ESl'ADO-Sexta.feEra� 19 de-Janeiro -: ele
,

Lira T. Clube-amanhã, dia 20-ludição da notável cantora Maria Kareska,
com a colaboração do consagrado maestro Ernani Braga, às 20,30 hs.

o
Ss. Mário e Companheiros,

Mártires
Mário, um nobre persa. foi para

Roma com sua espôso Marta e os

dois filhos Audifaz e Abaco, para
nenerarem os sepúlcros dos márti
res. Foi isto no tempo do impera
dor Cláudia. Na Cidade Eterna,

VESTIDOS 1\I0LYNECX ajudou aos cristãos presos por ccu-

Esse' nome nuunco Hum vestido de mul lu-r, numa capa de pé les, sa de sua fé, fornecendo lhes ali

num vidro de perflilll,' ou no canlo de Ili11 dl'senllo numa loja de modus, mentos e roupas, e sepultava os

significa que o artigo foi criado pelo cnpi l âo :\loIYJlcux. um dos nuris ra- que haviam falecido. Por ê.te mo

llWSOS desenhistas de trajes feminirios que existem no 11l11n<]o. tivo, os quatro discípulos de Cristo

() cnpitâo )Iolyneux é sempre fotogrlxfado de perfi I. pois perdeu um foram detidos e convidados a pre�
olho lutando cont rn os alemães na f'rcntc ocidvn ta l durante a gllerra �ar culto aos falsos deuses. Nao

passada, quando foi ferido nada 111CI10.' de sele vezes.
'cedendo às ímpia.) insinuações, fo-

Sua carreira não foi in ici arla allsjlicios:Jllll"l1te. ,JUH')11 oficial brilâ- ram cruelmente torturados. F'ícc.n

nico dcsmohil izarlo, Molvncux estudou com
.. Luci l le ", Ladv Uuff Gnr- do os máus tratos sem efeito, cor'

dr-ri, e em seguida decidiu começar nur sU:J própríu conta. COIll cnurmc taram.}hes as mãos e levaram· nos

ousad'ia abriu uma Jnjf1 «le modus cm Par!s. A princípio. o iovcm ex- para fora do cidade onde foram

soldado viu-se posto (te lado por torlus as casas de vestidos '(' atacudis- mortos. A primeira Q c(;ür sob os

1:.15. Mcsm« os fabricantes lentaram I)(;i('ot�'l-I() c recusnrruu-Ihc Sl'US golpes do macha:io foi Morto;

1,1('Ih�I'l's uratcr-iais.
.

pOis: ela não cessava de e��:tar i
Em resultado de IN1} desses gü[llPS da sort«. Lord Nor+hcliff'«, Iaruo- marido e filhos e ficarem benl 01

so propr ietút-io de jornais na Grã-Brelanba, nhnoçuvu c-crtu ocasião com Cristo,

uma conhcr-ida no Ritz, quando, roparuudo em seu vestido, disse: "Belo

;. Jestido esse que você está usando". Ela contou-lhe então onde () hu viu Horário das Santas Missas
1"[Jl1lprarlo e :\folynellx se tomou rapidamente conhecido. D

.

Vários anos mais íande, uma jO\'L'111 princesa, tão adorável quanto para omlngo

D cabeça retratada numa velha mocdu grega. exilada em Paris. foi oca-
Catedral: 6, 7, 8 e 10 horas,

sionall1lcnlP aos salões da Rua Boyle n. ii e, ex.uuinan do cu idudosame.i- Noveno: às 19 horas.

te o preço, cornproi» um ou dois vestidos. Certo .dia, mais tarde. o rctrn- Em dias da semana: Missa: às

tI' da jovem princesa apareceu cm todos os jornais. 7,30horas.

Ela se havia casado com o filho do rei da Inglater-ra. Mas essa pr in- Igreja de S. Francisco: 7 e 9 horas.

�esa.de contos de fada, que Iôrn pobr e c cxi ladu, mio se esqueceu do Hospital de Caridade: 6,30 e 8 hc

que lhe acontecera. A duquesa de Kenl voltou a Molvncux para com-
raso

JJ I' H,)' lod()s. (�S vestidos de sel� guarda-roima real..
.

. I Puríssimo Coração de Maria (Par-
O capitão Molyueux abriu agora um cstabelechuen!o ('II] 1.011111'('<;

I
to}: 8 horas.

'11Ias durante os anos de ocupação da França'. muitas vezes ele roi \'ist� Igreja de St. Antênio: 7 e 8 horas.

lamentando o d.estino das joy.ens que traba lhavam par-a ele ('m Paris. Igre!a de S. Sebast�ão: 6,30 horas,

Ao lhe periircm para definir a clegànciu dos vext idos f'crui ninos.] IgreJa de Sta. Teresmha: 8 horas;

�t()lyJlel1x respondeu imediatamente: "Siruplicidadc. em primeiro 111�ar I Asilo Irmão Joaquim: 6 horas.

{'1lJ
ú

ltimo c sempre. O "chie" - acreS('el:toll - não reside tanto no I S�c� �os Limões: 8 horas

que a mulher veste, mas em como o vcste ". I Giridaio : 6, 6, 7,30 e 8,30 horas.

IAtualmente e:11. Londres lÇW mulher precisa facilmente gastar seis I Capela de S. �uiz: 6,30 e 8 horas·

meses para adquir-ir um modelo de :\lolynl'lIx. mesmo que tenha () di- Capela do Abngo de Menares: 1

nhci 1'0 c os coupons de raclonamcnto. horas. {todos os dias}. I
'" .� .;; Trindade: Matriz: 7,30 horas

Trindade: Chácara dos Podres: 8
horas.

Estreito: 7.30 e 9.30 horas.
Sã.o José: 7.30 e 9.30 horas.

Agenfes ,. Vendedores
A REPRINTER LTDA" novel organização de vendas
por sistema moderno e prático, deseja nomear agentes em

t?das as cidades do país. Bôas comissões e produtos de fa
cd colocação, Cartas para CX. Postal, 735 - em São Paulo.

VIDA SOCIAL
Para você, garota bonita

'i Fazem anos hoJe,
i
o sr. Oemcr Sebastião da Fon

� J fii1ca;
a exma. ara. Froncrscc Julio Cor

doso;
a exmo- sra. Alayde Bittencourt

da Silveira;
o gentil srita. Joan ina Barcellos;
o sr. José Nepomuceno da Silvo;
a graciosa menina Mariza, fi-

lhinha querida do sr. Clonildes
Ligock;
o sr. José Grumiché de Sou Ili a.

auxili.ar de redação do «Diário da
Tardlel> ;
o jovem Pedro Fernandes;
o sr. José Manchein, operário

da firma Carla. Hoepck S. A,.
Comercio e Indústria.

•

o jovem Luiz Alves;
a gentil srita EH Santos;
o menino Sebastião Espindola,

filho do sr. Vítor Esp irrdc lo, p ro

p1'Íetário do Caso Elétrico.
*

Nascimen tos:
Acha·se em fest':19 o lar do sr

Luiz Flôre" e de sua exma espêsa
Otilia Flôres pelc nascimento de seu

filhinho. que no pia batismal re
ceberá o nome de Luiz.

'"

Está de parabens o casal Zoro
asto Barreto e d. Celia K. Barreto
com o nascimento do seu primo
gênita ocorrido sábado último,
que recebeu o nome de Soveral.

Fazem anos amanhã: Féita---iTe--SaôuPed-rõ
Dr. (arlos Loureiro da Luz Paro as festividades em louvêr

Transcorrerá. amanbã, o nata' a S. Pedro. padroeiro dos peecado
Hcia do dr. Carlos Loureiro da res, que serão realiaada!! nos dias

Luz, advol1ado. Peslôa largamente 28 e 29 de junho do corrente ano

estimada. o dr. Loureiro receberá. na Igreja de Ponta de Baixo, e�
por certo, muitas felicitações por São José, foram escolhidas as se

tão grata efeméride. guinteli pessôas paro fazerem o

• I referido festa:

D (I
.

A Ci Juizes: Valdir da Luz Macuco
r. OVIS yres ama Moacyr Iguatemy da Silveira, Pau�

Assinalará, o data de amat'lhã,

\
líno Acácio Leite João Otávio Pam·

0. transcurso nataHcio d� sr. 01,;,- plana, Raulino' João da Silva e

j,V11 Ayres Gamo, M_M. JU1Z de Dl- Alvaro Leite.
"'ito do comarca de Timbó, Juizos: Sras. Delcides CHmaco

• da Silveira, Orlandino Silveira Pam·

Sr. Juvenal Fiuza Lima plona, Olívio Leite e Ondina eH,
maca Macuco.

Ford anos, amanhã, o sr. Ju
venal Fiuza Lima, destacado ele
mente no. meios industriai II so

cial da progressista cidade de Ita.
iaí.

DIAo PRECEITO DO

'"

O dedo no boca, o mado de se

aproximar de estranhofl, o chora
mingar enquanto não vai pnra o

,.colo, o reCUllar a alimentação e

somente consentir em tomá-lo
após urna série de promessas, - são
Coisas que não devem sor permi
tidos à criança para que não Slll

transformem om maus hábitos,
Contribua para o boa formação

do personalidade do seu filho. evi·
tando que. no inf&ncia, êle adqui'
Ta maus hábitos. SNES.

Sr. João Cascais
Transcorrerá. amanhã, o nata

lício do sr. João Caaçais, proprie
tário da In.taladora de Florianó

paU. e pellsôa geralmente e.ti

mada.

Sra. Herondina Neves
A efemeride de amanha assina·

larei o tranlcurso natalício da

íf'lma. na. d. Herondina Neves,
�pôsa do sr. Estelita Neves. alto
fúncioncírio do D. R. do. Correio.
II Telegrafo•.

Sra. Maria S. leai

santo do dia

'«0 ESTADO)
Dando folga aos seus ope

rários, o «O ESTADO» não dr
culará iimanhã, dia santtfcõdo,
voltando a aparecer na próxi
ma segunda.feira.
Comprar na CASA MISCE

LANEA é saber economízar ..

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica Geral de Adultos
Doenças dali crianças

Laboratório de Análille.
clínicas.

Consultório: ruo Felipe Sch
midt, 21 [altos da Casa Pa
raiso], das 10 30 á. 12 li das

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

.

Preto, 64.
Fone: 169 [manual}

,------------------------

Dr. Guerreiro da
Fonseca

Avisa a seus clientes e

amigos de Sto. A.maro
e Palhoça que reiniciará
a clínica en1 Fevereiro de
1945 e fixará residência

em Sto. Amaro.

Defluirá, amanha. a dato nata-

!icio da elema. ua, Maria Sebos- ... !
tiana Leal, mui digna espeSso de>

i--------------------------,sr. Gualherto Nunes Leal, farma- ,
----

céutico. residênte em Porto Belo.
.;o

A graciosa srita. Rozires Lopes,
filha do sr. Euclides Lopes, dedi
cqdo funcionário do Serviço de
Filcalizaçã.o dos Portol;

Ij<

o ar. 10s6 Pereira,
.r, Q,vQ.ldq Oorrao. i

LAVOURA. DO LINHO
DESFIBRADEíRA «BUGRE"

De construção especial.
FUNDIÇÃO DO SUGRE LTDA,

_1_A_v_.':l"'.D_,_P_e_d_ro_I_,_1_2_19_-.-_T_e_1._3_._07_7_7__S_Ã....0_ PAUL�

Vença a intensidade do calor.

.

sem quebrar a linha da elegância! 1
..

t�rf.;;!1\
E grave êrro Você admitir que (I calor ex- �

cessivo possa justificá-lo por cruzar as ruas da
cidade em desalinho, descuidadamente trajado.

Você esquece que o verão não é inimigo
do decoro ou da elegância.

Lspecialrnente agora, quando a ALfAIA·
TA RIA BRITO, recentemente aberta, está exe

cutaudo, com notável perfeição, ternos leves,
cômodos, distintos.

e,

o comandante da t7a. divisão
Q. (i. do sétimo exército amel'Íe.ano, (Via aérea) - AtnlUn

cia-se que o general Hans Lingel', eomandtanrte da 17a Divisão
ele Gramadeiros SS foi captur,ado pelo Sétimo Exército AmerI
cano. Acre.dita-se que seja e9te o primeiro comandant� de c1i
vi,são SS captUlrado na frente ,oci den1tal.

CARTAZES lJQ DIA
6a.feira HOJEHOJE

CIHE
A '8 7 3/4 horas:

O máximo espetáculo romantico musical:

Aconteceu em Havana
(Técnicolor)

com Carmen Miranda, John Payne, Alice Faye
e Cesar Romero

Musicas! Dansas 1 Amor!
COMBOIOS (Nac. Coop.�

PATRIOTISMO CANINO (Desenho Colorido)
A VOZ DO MUNDO (Jornal)

Preços Cr$ 3,00. 2.00 e 1,00 ·Imp. 14 aoos»,
• • •

CIHE «(IMPERIAL)

Dennis O'Keefe em:

Juventude de hoje
Amor! Aventuras 1

CINEDIA JORNAL 4xlS (Nac. Coop.)
TOMANDO FERIAS (Short)

Cr$ 2,00 (único). Imp. até 14 anos

Amanhã.

A's 7 3/4 horas
ULTIMA EXIBIÇÕES

A creação máxima de Dave Fleischer

No mundo da carochinha
Desenho colorido em �rande metragem

C! '"

Odeon e Imperial •simultaneamente. no

Hugo Del Carril

dos
em:

bairrosA
-

cançao
Musicas de FRANCISCO CANARO

Direção de LUIZ CESAR AMADORI, que nos deu «Porta
Fech�d,,� e �Mi\druelvalt
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INDICADOR

o ESTADO-- Sexla-felra. 19 de Janeiro :I. '945

M�_DICO

DR. ROLDÃO CONSONI
i IHURGJA GEltAl, - AJ,TA CIRURGIA - 1\I0MilSTIAS DE SENHORAS - PARTOS

Formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. onde fol
Ass,stente por vários anos do Serviço Cl,rúrgico do Prof. Al1pio Correia Neto.
Cirurgia do estômago e vias biliares. íntestínos delgado e gTGSSO. tírõíde, rins.

('I"óstata. bex�a. útero. ovários e trompas. Var-ícocele, hidr-ocele, varizes e hérnia.
CONSULTAS:

das 2 às 5 horas. à Rua Felipe Schrnidt, 21 (altos da Casa Paraíso) , Te!. 1.598.
RESID:I;)NCIA: Rua Esteves Júnior. 179; Tel. M764

A PARTll>A DE DOlÚINGO EM
BLll}lEXAl: m-ira (IS seus dirigl'I111's l' lol'l'i(]:]s.

Sensacional (j prélio mareado para que nâo acrcditam -l'JlJ derrota.
(Diplomado pela Faculdade Nac. de Ml!(1iclna da Unl ....ersídade do BrasU) domingo. e111 Blu.uenau, entre as S('g(wdo ini'onlla(:ões prestadas

'��'lIlterno <10 ServlCO d. ClJJnlca Médica do Professor' Osvaldo Ollyelra. médico do valorosas equipes representativas do por pr-ssoas chegudus de Blurucnau,
Departamento de sance Avai F. C. (desta Capital) e Palmei- soubemos que n Palmeiras possue

IJLINIL-\ M.eDlCA - Moléstias Internas de adulto• e cr!ançu. CONSULTORIO ras F. C. (local), cm disputa do 11J1l quadr-o horncgcueo ; UI sua linha
• �iIIl!!Jl)J!:,'IIClA: ROB ",...!lpe 8chmldt n. SR - Tel. 812. CON8UJ.TAS - DlllI li' l. 18. Campeonato Estadual de Futebol de l muito agressiva, o trio final bastun

.
H),}-[ e determinada pela FCderaçã011

te sólido e a in tertucdiária cntcn-
I Catar-uensc d,e Desportos. de udo-se bem (' apoiando de ina nei- Inaugurou-se ôntem

A partida, dado o valo!' dos inte- ra, adulirú\'t'1 o ataque. dun do-Ihe Santiago do Chile, 18 D.P .Inau
grados dos qnarlr-os, promete ser «rc.lencíuis para uma vitór-ia. gurou-se, hoje, na séde do Insti
gig:'lnLse," . 1.-, ". . ;

, "

.. .,., ,.
tuto de Engenheiros do Chile,

_

I euros d� :lllJ l.:'d� () �\v�n; C?Jll
to,

.. p,:r'dn!>l, ,Jl1:tIfJL1�fa_ a (X�H'-I Congresso Sul-Americano de F'ute

I �'llll._A�lolfJllIl(). Fatéco, llao, Bl'all-I ta,;I\a .. (,a_�SI.erldd( do J!,l:l1do.CSl.O:.-,bol.
110, Fe life e outros Bill completa for- li vo -C.ltdl.J11CnSe, elJ1.torJlo ;'-<1 dcci

u-aquõoscouía, broncoscopia para retirada de COI'[JOS estranhos. etc,
ma. podendo-se afirmar', estar o qua-

"ao da prunerra part iua da 2" r:)(!:.l- RCO.'i'Sl'"J,T.'\S: das 10 às 12 e das 15 às 18 horas
I dr» "('_111 uonto dc' bala". tendo os I, u a, qu.: ÍJ(em, pode apnnt ar (I Caiu- eternou ao (hl'e

nua VHoi' :\Ieil'e1es, 24 - Fone: l.447 ,i.... -

d 19'1I últimos treinos agrada·fI(l sobrcma- [Jean e ,H.
,

Montevideu. 18 D.P .. Ontem

I'
.\ va lorusa turma elo A\aJ segui- noite ret!i)rnou com destino ao Chi

I rú. :'IS 14 hnras de sábado. ('1]) ôn i- le o seleção uruguaia. quo dispu
I)". 1o!uviços de Clínica Infantil da Assistência Municipal _ Hospital

I
bus especial.

.' _

torá O Campeonato SuI-american
de Caridade l)0Ji11n.b,'f)

1)('];" ma(lrUlga,d:,1 parn rao de Futebol.

NIC M"'DIC DE (RIAN�AS E ADULTOS
\-;':ri()� ônibus u-ansportando torce- Acredito-se que, amanhã. os uruCLJ A r. A d:!!'('s que inccn tivarãn os "uzurras" guo.ios estarão em Santiago.

COt�!'II!L1'(JRIO: Rua Nunes l\tachado, 7 (E ificio S. Francisco). tone

'_4441Ocnaultcs das 2 às 6 horas
.----

H�;��IA�;�S�' �:'R��"078> I 4n��i�
.''''0 - chefe do S,�I" 0' rui,. do Centro de "Od, I'

" �����!,�e ,!o� d��!,!e�
DOENÇAS nA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE i • legítimo óleo de fígado de bacalhau EST "OAMBOS OS SEXOS - flAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS' I 11

CONSULTAS: das 3 às fi b. - R. Felipe Schmídt, 46
RES.: a. Joinvile, -47 - FONE 1648 liW,i)j;;TOI:{�'T��EOYEÍCLTLOS AUXILIAR DE GIJARDA-Ll'VRO

DR SAVAS LACERDA _Cons_idl'l'all(,li�-se os abusos que Pr ocu r o-as um, com conhecimentos de escrituraça
•

.'.
s� e',�ta() vcr if ic an do -- ,U1obsel'.- e que Escreva à màquina. Tratar na '.Organizaçã

CliDi,ea m,�dico-C_il:úl'g!ca
de Olhe,)s - Ouv.ldos. Naniz - Garganta. vancJa,

e fl:�lI,](:,o d(�Srespert,o -- a

,comerCial Catarinense» rua João Pinto riv, 18
Diploma de habIlItara? do, Con.�elho NaclOn�1 de Oftalmologia. tabela prO\'1�O��H de preços, clabo- "1
CONSULTúmo - Felipe Schrn idt , 8. Das 14 as 18 horas. Fone 1259, I rad a pela Ln ião Beneficente dns a t. v. 1

HESJDI�NcrA - Conselheiro Mafra, 77.

I ��ll�(:�!!�I�-Sp�\�1 SI��i�e�();��ia:;i�l�tÍ� I

Pasteu'l" e o prOblema da carneDR GEBHARD HROMADA culos e II'iHlS1tO PublIco em 9-;)-44.
•

I a fill1 de ser obsf'narla pelos mo- .

•• f,

Especialista em alta cirúrgia e ginecologia i
j()l'i�tas dos automóveis de aluguel . 9L1'�nd,), Pasteur �ew)jl1ci(moll a atuaJ 1',adona;]lJellto, ('la se IOl'll(l�

Hospital "Mil.1,uel Couto" ! que {\�lacionam llesta Capital, pu- CWI1CIH. fazellCJo I'lllr por terra a lwrtic!l1]arme-ntl' predosa. T::'TIIe
" ,blico (I seguinte: I \'('lha t('(Il'ia di! geraçãu e'l.[loniâ- lllO,S. por ex(·mplo. o probleuna <12

fBIH.AMA (HAMONIA) - Santa Catarina I 1 __ A I)artir do dia 22 do COI'- 1l(';1, llwdiante a indiseujÍI'pl ])l'OYU carne - ..em dúYi<!a ,-tos que JlIai,

OR. SETTE' GUSMA-O ,rente mcs, clllnprindo o disposto cI� SlI:IS p,xperi['J1cias na COl1sen'u- aifJigBm as donas d,e casa. Gr:_\<:"a�
I naquela tabela, serão vistoriado's, I çao de allll1entos, lall1�'Oll a sel11('n- a PalS;leur as s'enhoras expe(/ital

';HE1<'E DOS SEHVT OS DE TJSTOLOCJA DO CENTRO DE SAúDE E DO \periodicàl!lel1le, lodos os, m�toIl1Ó- t�(' da 1:1l.i(: flClrl1l�idúyrl indústr,ia d,e não lwee1sam Sllf�-cr a !'(I'I',tllr;mtr
, - ÇHOSPITAL "NEJ:Il:U RAMOS". :\'e1s de aluguel que eSlacwnalll �1),m,eslt1V'('l.s �nl;,_,lad()s. J)e,�de u S-l'n eS1>era na long1i-) fJla cJo a{;oll>'�lT

C1�I',�O oe aper�fei�oaJ:�ento no H�spi!aJ ,�!.(J Luiz_GDnzaga.�e S:i� P'!ulo -:- �x-esta 'nesla Capital a fill1_de se consto- 111lC�I(), e�ta.lndústria yel1l p:'cslan- .�\oI'ed�amte ltnJ ,simpl,c,s l�I,('.rO'I1t1I{�'i
gldllO do Jnsdtu,o CleJ.nente Ferremo, • ele Sao Paulo Ex méOlco rnte,no do Í'll' se (JS l11eSllIOS sao :r)ortaclores do inesllJl1aVCI'S serv1ços 1<1V01"(,- ao seLl eU]inOrlO eeOl\tOlllLZam lem

Sanatol'lO ele SahêGS, em Campos do Jordão. i' "

. .
> " ,

I
. ".'.' " .'�'

'
.

!�LfNICL\ {lER.n, - lIlAG.'i'óSTJCO J>REC'()('E b

1'RA'l'.�]I..IE,'N'l'O
ESPECIALIZADO, em

,ll1,g,a,r
bem

\'1SJ\'l,'l.,
da tabela rle ('en( (J (I

.l11Le,reamb,'10,'
1'11[('!'118 ('.1'[1- pu e dmhelfll)-

en,CllTIJ,el,1dandU
lllll

DAS DOESÇAS DO_AJ>ARrU,HO RESPIRATóRIO,

jPrel:ns ('111 I'eferénc_ia:, nal, (le alJ.lllentos, ennqllece�riy as1rlos bons prndlltns S\I:i1f,t que l'e

OPERACAO DE JACOBOEUS ' 11 - () d('sl'eSDl'lto ao Item I 11les·a,s com nO\'as p dtolteloso'S presentam ca,rnr supcnor, selll sr

cn"SVLTAS: Djàriament�-', das 3 às 6 horas. C_ONSULT_?RIO:.Rua Vital' Melreles. 18,
I to ii tahela c1e j)rec()s, de acôrrlu manjares, j)ossibiJ,i,t8n(h a pene- bn e sem \IS.SO, snh()I'os,a l' nlllri1i

RESlD:€NLIA: Rua Esteves JunlOr, 13:> - 1 el. 742. .
,.

.. '1'
- > ;]' -

f
" J

,

'COI1l [) que deterllllna a 11.'1, lmpor- ') açwo (lo(' expeulçoes em zonals VCl, aCJlltanel", () preparo de llln�1

DR MAOE ft RA NEVES Ila]'� ell1: suspensão da q.un1a de ga- inexp.J?l"adas e perl:;i>1indo a ('011- rica '\'ar!t.!dtItle clp pl'nlos dC'li.ei-oj
•• I solma ria semana segUInte, 1ll111ta servaçao das colhella's, Mas, no s.o� !

M 'd-
.

li DOENÇAS DOS OLHOS II
e, em ce!'los casos, apreensão íla .. iR_i';. .iiiiiiiiíiiiüiiiiiirje lCO espeCl8 st. em carteira de habilitacão;

!!!l

Curso 'If' Apertelcoamento � Longa PrAtica no Rio di! JanefJ!O . CU --- Roga-se. a" todos quantos
1)I,I1V811LTAS - Pela mlUlbl: dlarlll.lllem� <1... 1O.30à.12 h•• à. tarde exceptQaOI, se sentirem lesados, entenderem-sr A t

- 1 M ' · {

�".dOtl. flu 111,30 b 18 boru - CONsmirORIO: Rwa Joio Pblto .. 1. tIOb...do - I direta e imediatalllente com o lns- "ençao o ovalS
!'....e' 1.4111 _ I{.esldêncl.: 8us Prellldeut.e Co.Unho, 'L petor Geral, trazendo consigo os �

dados !1('('essúrios à identi.fici)eào
nào só do motorista transgressor
'<:e1110 lal1lbem do antol11óyel.

Inspetoria de VeÍl'ulos e Trânsi-
to Público, em Florianópolis, 1 i
de janeiro rle 1H45.

Lecian Slovínski
j nspetor Geral

DR. MARIO WENDHAUSEN

DR. ARAUJO
Asstsreute do Pvof, Sanson, do Rio <1e Janeiro

ESPECIALISTA
Doenças e operações (lOS OLHOS. OUVIDOS, ",AHIZ e GARGANTA

Cil'll-l'gia moderna ela GUELA DE LOBO, do LABTO Ll�PORTtNO (lábio e céu

Es{,f<1goscopia
ela bôca fendielos de nascença)

DR. ARMANDO VALÉRJO DE ASSIS

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO I
CUNICO I

DR. DJALMA I
MOELLMANN

I'Qrmado pela Un1yersld:ade de Genebra

Com prAtica nos hospitais europeu.

CUnica m6dlca em geraI. pediatria. dOM·

,U do II1Itema nerYolO. aparelhO genlto-
urillArto do homem e da mulher II........ae. T6cnioo: D& PAULO TAVARJIl!I

Oureo de }tad101ogla CUn1ca com o cir,

Manoel de Abreu campanarlo (81\0 Pau

{("), Especlallzado em H!gli!me e 8allde

P'ibllca, pela Unlyersldade do Rio d. Ja·

nelro, - GatMnete de Ralo X - Electro

carullografla c11n1c. - MetabolUmo ba·

.a! - S'G:ndagem Duodenal - Gabinete

d. flllloterapla - Lab<>rató:rlo de mICro.

copia fi anállse cUnlca - Rua Fernan<1o

M7ichado. 8, Fone 1.1911 - rlorlanópolla,

DR. REMIGIO
CLtNICA ••DICA

MolNilAII I.nternaa, <11! Senhora. a CrI

mçu em Geral. CONSULTORlO: Rua

"eJ1pe Schmldt - Edlflcio A..m� Neto.

'one 11192. II AI 12 • 1-l la 17 horu. RE-

IlTD'llNcu': J Largo Benjamin
Constante. 3

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

ças dos intelltinos. réto e anus

-- Hemorroidas. Tratamento do
colite amebiana.

Fi.i.oterapia -- Infra-vermelho,
Consult: Vitor Meirelel, 28,

Atende diariamente à. 11.30 hll, e.

à tarde, da. 16 ruo em diante
Reaid: Vidal Ramos. 66.

Fon.. 1067.

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

l'tnnrt. e OrtopecHL C1balea • Oll'1Irpa
t.. ro.-a1t_ ...rtoa 1\ doe.ou •• MIlboru.

CONSULTÓRIO: R. Joõo Pinto 7 Diu
rllC.IlI"'Otl! ds,. 11.' !ui 17 borQ. RESIDl1N·

ou.. ��'''' "i��. '", '01:14'1 11' I

Dr. LAURO DAURA
E�peclalliltJl em Doeoçll8 de 8eIlbO

ras - Vias Ur�nàrlas.

Curse ae especiallZaça.o de Gineco

logla (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de BarrGS. da Fa

culdade de Medicina de Sil.o Paulo,

Tratamento especializado. médico e

clrúTl!'i�O, das afecções d,o aparêlho
genital feminino (Utero. OVAr�OB.

trompas, etc.) .

Cura radical <1!1I1 InflllIlll&ÇÔel dOI

anexos (Ovarlo!. trompas). sem ope

ração), "l'ratamento de todO>'! os dis

t.úrbiGs da melUltruaçAo e da eIIterlll·

o ESTADO

dacte.
Tratamento mooerno d.a blenorra

!(ta apeia e crÔnica, em ambos o�

sexos. por processos mooeN1!Qe sob

contrOle endosCúpiCo - Uretroaoo:pta
-- e de laborat6rio.

FISIOTERAPIA -- DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO
CONSULTAS: - Das 10.30 lU I.

noras e das 2 às 5.
CGnsultório R\UI Tlradenta. 14

Fone: 1,(16:1.
Residência

<Sobrado).
RUI TlTadentelt 7

Compra e venda seu imo"
velo mas [&Ç2-0 com van

tagem, p'1f in termédio da
firma A. L. ALVES
Rua Deodoro, 35

<l lcvnrcm a me-lhor sMIl'e os seu
leais :Id\'l'rsúrius.
"\} Estado Es.p() 1'1 ivo

"

f'ormul
votos ii luzida lYl'Ieg;lç'úO Avuiar;
de lima I'eliz viagem (' deseja Clt
sejam os vencedores, pai-a g-Iória' d
futebol ilhéo.

'

Comprar, vender ou alugar
só no

ft SERVIDORA

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

ORo AURtUO ROTOLO
Médico - Cirar,ião - Parteiro

IA 10 S X
Moderna e possante instaJaçãü

de 200 MA.
i)ia�nó3tico precoce da tubercolol{l;
pulmonar, úlceras gástrica! e duo·
denais, câncer do estômago. Rf!'

';ões das vias biliares, rins, etc

\plica o Pneumo-torax artiríciaJ
para o tr3tamento da Tubercu1o"t'
::lulmonar - TratamEnto!! moder-

no!! e efiC!lzes desta moléstia
:omph>to gabinete de Eletrícidadf'
nédica: Oudas curta� e ultra-cur·
'�s. Raios Infra-Vermelho! e Raies
Ultra Violeta_ Infrozon-Terapia
I,ommltório: Rua Deodoro, 8

e8<rnina Felipe Schmidt
nu ,: lia 12 hn" e das H h 11 tu-,

r4Ü�,tm. t.7_
"

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

SEJA SUA PROPRIA

r o maior organização no

gênero ne.ta capital I

Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

--j�,-

CASA
Precisa se a Jugs r uma, no

centro da cidade, que le

nha 3 ou máis q lilU tos

Dão·se referências.

Informações nesta redação.

Quer vestir-se com 1confOrto
e elegância?

Procure Q

AlFaIATAftIA·I�
MELLO I

& e.colho t) .eu figurino,
Ruo Tirodente 24

tstabilizador e transformado

Ha �olrlmer1tos que s;ldélo pala suas vitimas,
talem envelhecer. E a8 Delúnda-se contra esses So'

SenI10ri1S, que d61cs pa·
decem. o sabem muito bem,

Taes são as irrcgltlaridat'-�s
(lO funCionamento do [Ieii,
cada organismo feminino.
como excessos. laltas, pe
fiados dOlorosos. que tornam

cértas fases do mes um pu-

ffllMerltos, que silo eVltaveis,

U1é A S,\UDE DA MULHER.
R�gulad;)r. tônico. álliti·doIO·
rc::�o, t) pOderoso remedia
traz no nome o resumo d"

S'J�S vlftudes A SAUDE DA
MULHER e uma g2rar.tia de

�aude c bem-esta.r. Vende se um, de 1 kilo watt, :n

radação do W STADO.
��V",.,.

CASA MISCELANEA distri
b1lídoí9 dos Rádios R, C ..A

Victor, VávuJas e Discol - Ru
C . M�fr�, Q

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Romance, Poesia, Religião, Aviação,
3v.3 Matemático, Física, Química, Geo-

_ , �_________ logia, Mineralogia, Engonharia cí-

._-_....... - ............_..... .......-_......�.......""..".......- ....... ....... vil, militar e naval, Corp ín'tciríc,

i ! I Desenhe,
Saneamento, Motalurgia,

COMPANIDA "ALIANÇA DA BAlA" Eletrici�ad�; �ádio, Máqui,:·II.lli M�.
I tore., Hídndul íco, Alvenaria, Agrl'

Fundada em 1810 - Séde: B A f A culturc, �e
..
terin�ria. Cont�bilidade,

L�CF.NTHOS E TRANSPORTES � D1c10nário •• etc, et .

�. CtIl'a.s do balanço de 1943: A carne verde
� Capltal e reservas.". " , , ,.... Cr$ 74.617,035,:'10 na BE!hia

Responsabilidades "....................... CrS 5.978.·101.7õ5.91
B' h' 18 (A N) A SReceita ...................•.. ,.. . •• •. Cfl$ 84.616.216,9;) a la, ..

- u-

Ativo ,.
.. . . . .. • ,. Cr$ 129,920.006,9� pel'intendência do Abasteci-

Sinistros pagos n03 últimoB 10 ano:! .....•.. '" CrS 86.629.898,90 mento, nesta capital, visando
Responsabilidades , . . .. .. Cr$ 76.736.401.306,20

I
a solução do problema do abas-

DIRET<:.rl.E8: - Dr Pa.mfUo <1'Ultn rr>llLi'<& a ... earYIl!ho. Dr. Fnu!c!Bco ltecimento de carne verde para
<1e SA e An1Bl0 Ma8llOrrll. a população bahiana, iniciou

.lgencl.. e wb-qênc12l.. em to1ll Q terrl'tóI1o mtclo!!4l. - 8ucurttaJ Il<l 10 serviço de emergência para
Ur.J,!!;uàl. Reguladorea 4. "''f'ar� nas pr-tnc1p1l1,a cl<1adea <ta .unérica. Iilurope

I
abatimento de gado, na vizi-

• .url<Ja.

AGENTE EM FLORIANóPOLIS
nha cidade de Feira de Santa-

c A !\I P O R L O B o &. C J A. - Rua Felipe Scbmh1t. li. 8. na sendo a carne transpOl'ta
Calxà POl'ltaJ d. 19 - Telefone t.083 - End. Teiegr. "ALIANÇA- Ida, em caminhões apropriados.
SUB·AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO,' ITAJA!, BLUME- para esta capital, onde vem

NAU. BRUSQUE. LAGES E RIO DO SUL sendo distribuida aos açou-
r"'twWllli' .........,.,.....,...........,..,., IJfIV'W,Twk."...",.-r.,r..·A�.:v-�W....bW......,.'fQ'...........",..". glues�

o. ����D�'�a��!!�'!_�acr�'t���d.�tt����!�ºI� I
quatro destroyers italianos, detidos nas Baleares desde o al'-Irnístício i,taliallll0, em setembro de 1943, e liberados pelo govêr
no espamh ol, de acôrdo com a decisão dos árbitros, partiram
para portos aliados.

MADRID, (Via aérea) - A aoeítação da Espanha da deci
são dos árbitros 1!rovocou enérgico protesto do encarregado de
negócios do Reich, Hans von Libra, que viu liquidada a última
questão importante, ainda pendente da -relaçâo de um acôrdo
anglo-americano com a Espanha. Esses Cill1rCO navios permiti
nL11l a retirada de vasos de guerra angto-amerícanos, agora no

Mediterrâneo, para o serviço do Pacífico. contra os japoneses,
que já levantaram ferros, com 'a maioria de sua guarnição orí
gfmal. Todos esses navios italiamos ao que se acredita, encon
tram-se já agora em portos aliados.

DE PESSOAS TÊM

USADO COM BOM RE

SULTADO O POPU

LAR

DO

DEPURATIVO

SANGUEMAIiCA REGISTRADA

II� "EU<:&;-]13
I A SIFILlS ATACA TOnO o ORGANISMO

.

o Fígudo. o Baço, o coração o Estômago, n�

PUlmões li Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dõre s

nos OSSOf'l, Reumatismo, Ceguetra, Queda do Ca
belo, Anemia, e Abortos
Inofensivo 80 organismo. f\gradável como ltcõr.
O ELIXIR 914 está s provado pelo D, N. S. P.
como auxiliar 00 tratamento da Sífilis e Re u-
matismo da mesma origem. _

VALIOSAS OPiNIOES
O ELIXIR «914»,dada a sua

b�:;e. é ótimo auxiliar do tra
lamento da Sífilis principalmeu
te nos casos em que a via bo
cal é a única possivel.

Ca) Dr. Benedito TalMa.

Atesto que Ilpliqual muitas
vezes o ELIXIR «911,» obtendo
sempre os melhores resultados
no trrtsmenta da Sífilis.

Ca) Dr. Rafael Bartoletll

Diz que. são iguais aos melhores
RIO, l S (A. N.) - O Diretor do Spl"viço Nacional da Defe

sa Civil acaba de fazer importantes declarações de caráter téc
nico para provar que os abrigos anutí-aéreos que estão sendo
construidos ohrígaoortamente no Rio, em todos os arranha
céus e que já se contam por milhares, oferecem, no presenre e

�10 futuro, uma possibilidade ele proteção numa proporção de
!)O /;', o que - iguala aos melhores abrígos do mundo. Quanto
aos abrigos públicos colettvos, destinados às aglomerações,
afirmou, vão ser, dentro em breve, construidos sob as morita-]
nhrus do Rio. I

José Jorge
Viuva Marche Jorge e família, viu'

va Emilia Jorge Ribeiro, Antônio Salum
e família, Ma.noel da Silva Morais e se·

nhore (ausentes), Francisco Camâra Ne-
to e família (ausentes), Jacó Jorge e fa-

-\ mília, viuva Zahia Arnim e família. Esperidião Amim e

família, Dahi1 Amim e família e Antônio Mussi Sobrinho,
agradecem do fundo d'alma a todos quan tos os conforta
rem pessoalmente e por meio telegramas e cartões por
ocasião do inesperado falecimento de seu espôso, pai, 150

geo, irmão, avô e tio, JOSE' JORGE, e convidem aos pa
rentes e amigos para a missa de 7' dia que. em intenção
a sua alma será celebrada, no próximo sábado, dia 20, às
7 horas, no Altar mór de J,gre;a de São Francisco, apre
sentando ante.cipadamente agradecimentos a todos que

.

compareceeem a êese ato da nossa religião.

1

20.000· CRUZEIROS PIRI O NATAL!
Intensa espectativa em tôrno ao concurso final dos
Revendedores IIDialopll em Dezembro - Venceram
o Concurso do óleo Letízia no mês de Outubro os

Srs. Salomão Daher, de Barretos, com mil cruzeiros, e
Euclides Ribeiro da Silva, de Lins, com 500 cruzeiros.

I
o instarrt&neo acima focaliza o momento em que era pago o prêmio de Cr. $ 7.000,00, ao Sr. Salomão Deher,
de Barretos, vencedor em primeiro lugar no concurso Letizio - Guanabara do mês de Outubro, instituido

pela firma Disnd«, Lopez & Cia. Ltda.

sendo recebidas, peia firma
Dianda, Lopez & Cla. Ltda., até
o dia 6 de Janeíro, as inseri

ções para o concurso de No
vembro.
Êste é o primeiro concurso em

que, tanto os grandes como os

pequenos negociantes têm as

mesmas possibilidades de ven
cer, Ganha os prêmios quem
obtem as maiores porcenta
gens, entre as compras de pro
dutos Letízia-Guanabara e o

Fazenda

Â medida que nos aproxima- - Póde dizer nos [ornais que
mos do fim de 1!l44, mais in- o Salomão veio da Sida para
tensa se torna a. sspsotatíva receber o prêmic de Dianda,
de milhares de revendedores Lopez, Está vendo aí como as

dos Produtos "Letízía" e "Uua- minhas prateleiras andam

nabara" - óleos de algodão e cheias do óleo "Letízia'"? Isso

amendoim, sabão c saponaceo não é nada. O produto não
, I h t' f •

- em torno ao grande concurso c ega para sa 1S azer a rre-

final de Dezembro, promovido guezía. \'ou comprar uma ba

pela l'irma Díanda, Lopez & telada de óleo para concorrer

Cia. Ltda. Desde Junho, mil e aos 20,000 cruzeiros do con

quinhentos cruzeiros em prê- curso de Natal.
mim; veeru sendo mensalmen-

1 •

te coníeridos aos vencedores "O ÓLEO LETizlA É MELHOR REFINA· movimento geral de mercado.
da competição dos revende- O?! POR ISSO teM MELHOR ACEITA-I rias adquiridas pelo estabele
dores "Dialop", Agora íechan- ÇAO", DECLARA o SEGUNDO COLO-I' cimento. Além disso é muito

'. CADa, SR. EUCUDES RIBEIRO DA SILVA
'

do. com chave de ouro, 20.000 'fáeil concorrer, Basta preen-
cruzeiros serão distribuídos 1- "A gente tem prazer em ne- cher o cupão mensal. escre

aos vencedores do concurso goelar com uma boa merca- vendo numa linha o total das
final. doría : não se precisa fazer compras "DiaJop", e na outra,

muita fôrça para colocar o o total das compras de todas

produto. Isso acontece com o as mercadorias. Mesmo aque
óleo "Letízia", um óleo melhor les que ainda não participa
refinado e que por isso tem ram, podem enviar as suas

O Sr. Salomão Daher, propríe- grande- aceitação. Estou satís- inscrições para o concurso de
tárío do armazém "0 Comba- feito com o prêmio que recebi. Novembro.
te", com sede em Barretos, Mas isso não basta. Estou in- E todos devem mandar sua

não conteve o entusiasmo ao teressado em concorrer ao ficha para o Grande Concurso
receber a notícia de ter sido grande prêmio do concurso Final, com Cr. $ 20.000,00 em

prrrniado em 1." lugar no con- final e para isso estou reíor- prêmios: Cr. $ 15.000,00 ao 1..,
curso "Oialo'p" de Outubro, çando os meus pedidos à firma Cr. $ 2.000,00 ao 2.°, Cr. $ 500,00
Ao receber a-nota de mil cru- Dianda, Lopez & Cia. Ltda", ao 3.° e vários prêmios de con
seíros, assim se manifestou: Podemos informal' que estão solação.

SALOMÃO VEIO DA SíRIA RECEBER
MIL CRUZEIROS DE DIANDA, LOPEZ

& CIA. LTDA.

NOVOS e
USADOS

Beneficente dos Empregados do Ministério da
no Estado de Santa Catarina

Assembléia Geral - (2". convocação)

Idiernoa por
tuguê.. espu
nhcl , francê.,
inglês, etc.

De ordem do sr, Presidente. e não tendo havido número
e legal em 1". convocação, convido aos srs. socios a compare-

cerem à Assembléia Geral ordinária para eleição e posse da
diretoria, a qual deverá se reunir dia 20 do corrente, (sábado),
às 10 horas em uma das salas da Guardamoria da Alfândega,
e funcionará com qualquer numero de sócios.

Secretaria, em 17 de janeiro de 1945.
HUGO MEYER. L" secretário .

2 v. - 2

COMPRA
VENDE

•

A Pomada Man Zan lhe dar' o alivio desejado.
combatendo as dôreo e os pruridos, desconges
tionando as dilatações. Graças ás substancias
de rcnl efeito antiséptico-bactericida que entram
em sua fórmula, a Pomada Man Zan previne a.
infecções e o apareci�ento de outros males ain
da maIs graves, decorrentes das hemorroide:a.
A venda em todas as Farmacias em bisnagaI
com cânula especial para facilitar a aplicação.

(U. prodtúo .De WUt)

ri

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmaeê.tlco NILO LA US I,

....

Boje • amaIIhA _, • lU preferi..
.,..... aaflloaala • ..tr...... - Homeopadu _ ........,.,..

� Ce 1Io1'l'acJua.
........... .xatll Q"_"""_ _ '-'t1drta ..._
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Nascido em Narb::mne (Gália), foi Sebastião aduccdo em Milão.
Sendo cristão entr ou paro o exército ccrn a intenção de socorrer os

cristãos perseguidos. A muitos pagãcs ganhou para a fé de Cdsto.
Ocultando sua religião conseguiu o fc.vor de Diocleciano que lhe' con
feriu um comando na guarda dos pretorianos, O Papa Caio honrou-::>
com o título de "Defensor Ecc:esioe". Havendo mUltas dos seus omi·

gcs sofrido o martírio, professou Sebastião abertamente sua fé. Dia·
cleciano tentou por nleio de promessas e orneaças levá·la à apostasia.

CI' - Não conseguindà isto, entregou·o aos arqueiros para que o matas

lnlCaS

I
sem com as suas fle�has. Deixaram'no por morto. Quando a viuva
cristã Irene quis dar sepultura 0-' corpo do mártir, notou que êle
ainda estava vivo. Levou·o para suo casa, onde o confessor da fé se

restabeleceu, Foi êle procurar os imperadores Diocleçiano e Maximia·
(Chefe do Serviço de Labora tório da Assistência) II no e censurou )ivremente o maldade dêles. Fóra de si de raiva e de

Exames de sangue, urino, fezes, escorro, puz e gualquer assombro, Dioc'eciano mondou matá lo imediatamente. Dau-se ioso
, .

l' d d' ,. no dia 20 de janeiro de 288. S. Sebastião é um dai! poderosos pa-outro neCeSSal'lO paql esc arecamento e lagnOBtlCo'l droeiros contra o peste.
Horário: até 8.30 hrs. e depois das 14 horas. i R-I-r-Z--H-oj-e-,-6-�-fe-i-ra-,-à-s-P-e-q-Il-e-'-n-a-S--n-o-U-c-j-a-s-Rua Nunes Machado 7 (SOBRADO) Edifício S. Francisco 19,30 horas

Sessões chics
Margô, Robert Ryan e John

O 2·
_

Exército exerce a�solDto �omíDio I osu!,!g��!�fd��L���r��� e

PARIS, 18 (U. P.) - Na frente OCIdental, os allados exer-! cinco vidas desvendadcs 005 olhos
cem absoluto domínio da situação, que se tornou mais séria do público!
Para os alemães com o avanco do segundo exército britânico. N? programa:

.

., .' .

� DocumentárlO n. 23 - CooperattvaGomo Ja fOI dlvulgado, essas forças penetraram na Alemanha Noticiaria Universal. Jornal
por um novo ponto e estabeleceram uma cabeceira de ponte no Impróprio até 14 anos

rio Roer, quatro kms. para dentro do Reich. Ao sul da Ardenas, Preços Cr$ 4,00 e 3.00
Patton continúa atacando.

ft séde será em Varsóvia I
Londres, 18 (U. P.) - De. govêrno polonês de Lublin te-I

acordo com informes não ofi- rá sua séde em Varsóvia. A no-I
ciaís obtidos pelo Exchange tícia procede de Moscou, mas iTelegraph, temporáriamente o aguarda confirmação.

------------�------------_---�----------------------------

Florianõpolis 19 de Janeiro de 1945

R�pre8entará OS católicos da América
Rio, 18 (A. N.) -- Só depois de haver partido do Rio, o

que se verificou ante-omteru, foi que, em toutes autorizadas, se

revelaram os verdadeiros objetivos ela. visita 'ao Brasil de monse-

1111('.r John Bínghan, secretário particular de monsenhor Spel
mann, arcebispo de Nova Iorque. Monsenhor Binghan está!
coordenando os pensamentos e reinvídícações de todos círcu-:
los católicos e eclesiásticos da América do Sul, afim de que o!

t-ardial Spelrnann fique bem orientado em relação aos pontos-
i

de-vistas de tais círculos. É que se sabe, agora, que '0 cardeal!

8pelmann representará, na conferência da paz, os católicos da I
América.

J. COSTA MmLLMANN i
I

Escritóri�ETéênic�o d�íVErilJenbaria I
I Projetos, Orçamentos, Administração, (onstrução

IIRuo Esteves Junior, 168. - Fone 733
•

FLORIANÓPOLiS
�.����������������ft�����������������
Um grande concêrto & 20 do (orrente
']ol'la-nupolis inicia auspiciosa- não se limin a a ser hon ifo pur na-j

111(')11" (l ano muslcal, podendo turezn, mas que é semprr' guiurlu
aplaudir dois artistas de excepcio- pOI' lima inteligencia, um g(,sto reul
na; 111PI'Cl'1lIll'lltt); -- Mari a Karcska, mente tuusical".
.ir,,, cn <opru no ligeiro que cnnquis- Ernani Braga, cuja aluaçâo en írc
[(11] os maiores triunfos para a mú- nós, dit-igin.ln conjuntos ofeónicos.
s ir:» brasileira em Buenos Aires e marcou época, conseguiu também
:\loJ1tel'Ídéo; e Ernani Braga, o con- em Bur-nus Aires or-ganizar euros,

sU\!J.J'a,to compositor e pi an isí a pa- com elementos de lá. para executar
l ricio. (IUe .dü·ilgill as audições da :IS nossas toadas folclóricas, além
"flora .io Brasil" durunte três anos de realizar numerosos concêrtos em

l',ll' Buenos Aires, deixaodo seguro <111e' a sua ar+e pianista e o seu pres
rcuonie na Capital argentina, C01l10 1 tigi» de comqiosií or f'oram hri lhan
j(1 o ('onqu.ist<irH em anterinros tem-

í

cnu-n l e realçad os pejos nnris "mi-
]iol'<�das. n.c n tl'S críticos.

�[m'ia Kurcska vorn pela primei- �,,!!J:d.o próx imo. �() do corrente.
n,: vez a Ftori anópnlis ; e o fato de éstcs dois notáveis 'artistas se apre
vir l ruz i da por Ernan i Braga é uma S(:"lla,rão à culta platéa .do Lira Te-I;!arant1:1 do seu alí o valor. A CI)I1- l11S Clube, C0111 um var-iado pI'UgrR-,firmal' esle conceito, () critico de ma ('111 que f'igurem autor-os russos.

"Courricr de Ia Plata" assim se ex- italianos e lrrasil oiros. IIprcs.·sol1,
comentando o seu último e I t� de esperar que os salócs do Li

rcceute concêrto e.ll1 �L1enos .�ircs: ra Tenis se 011C'!lam d:� mais seleta
I--

., A voz de Mar-lu Karcska e ela-

I
su.c·lcdade flol'lanop-olltana, para

1'<1, lc'\-e, luminosamente tilllbrad:.l. apl: urlÍ-los, COIllO mC1'('celll, os grnn-'
'L LU11 orgam a-gJ'adahilíssimo, qne des nrtistas.

.............,._-_•••J"......-.-.-.-_-....._-_••--..-_........
- ...._"""'-....._._-.:-.-...-.,......- ....�

Laboratório de Análises
<iERCINO SILVAFa rma'cêutico

São Sebastião, Martir

Realizam-se hoje e a.manhã as festividades em honra
ao Glorioso Mnrtir São Sebastião.

De sua capela à Praia de Fóra,
imagem traeledede r« hoje, às 20 horas,
Metropoli terie .

Amanhã, às 16 horas, 58.I1'a a solene procissão, que
percorrerá o it inererio do costume, tom.s rido parte nela
tôdas as irmandades e associações religiosee Os militares
das v érie s corporações aqui sediadas, tomarão parte no

oréstitc, formando a guarda de Iiorite do seu Padroeiro.
Abrilhantarão as festividades as bandas de músicas

do 14". B. C. e Fôrça Policial.
• >li< li

será a

para

veneranda
a Catedral

O r tenente Mário Fernandes
Guedes. da Fôrça Policial. foi pro·
mOllido o capitã.> ..

.*

Aldo da Rosa Luz foí promovido,
PO" merecimento, à c1asse E, da
carreira de guarda sanitário; por

ontiguidClde, foram promovidos,
respectivamente. às classes D e E,
Felix Gaia e Antônio Pereira Ma.
chado. E foi readmitido Hélio Cio
dade, no classe E

*

r
I
I

Altino Vieira e Anna
Carolina Se�rãí) Vieira

têm o prazer de participar o

contráto de ca.amento de seu'
filho NEY' com a srita, Yo.
landa Ferreira de Almeida.

noxy Hoj.e, 6a·feira às
---------------.....-----,-------- K 19.30 horas.

! ColoBs�1 Programa
l' Brasil Atualidades 31 • DFB
2' Don Dailey Ir. e Grace Bradley

I em: ENCRENCA SINCRONIZADA
Um fil�e replet.o de bôas _piadas e

mUlta mUSlCa e cançoes.
3' Tim Holt. o destemido cow·boy,

em: JUSTIÇA VINGADORA
Um western de eletrisantes aven·

Lourival Maia de Almeida e

Anália Ferreira de Almeida
tÍ!m o prazer de pat'ticipar o

contráto de casamento de
sua filha YOLANDA com o

sr. Ney Senão Vieira.

,-
.

YOLANDA e NEY I
1 c_o_n_f_i_rrn�a�rn__� 1

Flarian6polis, 18.1.46 Rio de Janeiro. 18·1.45

O 2' tenente Paulo Sarni. do
FÔI'ça Policial, foi promovido 00

I posto �e_l' tenent_e_. _

Luiz Flores e, Otília Flores Iparticipam a seus parentes e

pessoas de suas relaç'ões o

Inascimento de seu filhinho

I
-3';:-:1

I
Itüras

Impr6prio até 14 anos

Preço unico Cr$ 2,00

L UI Z
Fpolis., 17.1·45

Ritz, domingo. Gingel' Rogers -em:
MULHERES DE NINGUEM

Vibrante drama dos mulheres de
hoje. Agradecimentos

Londrps .. 19, (SIR) Se-
gundo despacho de Londres, :)

marechal do Ar inglês, sir A.

CUl1lJ.ingham, chefe da Fôrça
Aérea Tática, recebeu agrade
cimentos por parte do prefeito
de uma aldeia holandesa, por
terem os aviadores ingleses
organizado festas. para as

crianças holanãesas, especial-

I ment� por ocasião do recente
Nata).

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

PEllDl111
IIIII[DII

1

úLTIMA HORA
ESPORTIVA

co�nRA CASPA,
QUEDA DOS CA·

BElOS f DEMAIS

AFECCÔfS DO

COURO CaBELUDO.

I�aidi formará zaga com

Fatéco
Fomos informados por Tonoli

que Naidi. zagueiro direito do onze

amador avaiano jogará domingo
próxin10 em Blumenau ao lado de
Fatéco, visto de ter o player Dia'
mantino sofrido uma contusão
num dos treinos realizados pelo
Avaí.

•

Rirz X Coroados
Continuando a série de jogos \:

•

entre esses noveis e destacados 1'1
grêmios do futeb61 citadino, tere
mos, novamente, domingo, mais
uma interessante partida o rn is to
so , tendo como lacaio Estádio da
FeD. Como sabemos 05 p a r t idos
que se travam entre o Ritz e Co
roados são devér·as interessantes e

disputadas.

I
E doí, o grande e3fôl ç, em p re

gado peios 22 homens quo n do dis
putam a redonda

*

Homenagem do scratrh
brasileiro
Homenageando o seu odve rsdr io

de domingo próximo. e a terra em

que está hospedado, o «acro tch »

b+o s
í

Ie ir-o empunhará a bandeira
chilena e colombiana antes de,
partida.

*

.L....7 selerlcnados brasileiros
Flávio Costa, técnico ela seleeào

brasileira. tenciona apresentar" Z
-cr-c tchs , nas partidas do Sul Ame-
ricano.

*

I Irelnarem OS braslteiros
Preparando·se para. o grande e

importante cheque de domingo
f, ente aos colombianos, os bra�i·
!eiros fizeram cn tern um "d ur-o"
treino Ensaiaram as seleções A e

B sob a direção do Juiz Mário
Viana.

Autoridades :10 prélío
Avaí x Palmeiras
A FCD acaba de designar para

funcionar na purtida Aval x PaI

'\'meiras as seguinte .. autoridodes: .

Representante :ia FCD .- sr , Se-
;"bastião Cruz

�
r

Representante TP ,- sr Leopoldo
Colim.

*

Chefiará a delegação
A delegação do Avaí F. C. que

seguirá amanhã paro Blumenau.
será chefiada pelo distinto esporo
tista sr. Aníbal Clímaco Filho.

BeneJito Campos, o juiz
Poro apitar a partida Avaí x :"01-

meiras, domingo, em Blumenau,
em disputa do Campeonato Esta·
dual. a F.C.D. designou o lUl;!;
Ber<edito Campos, d'ôl L. J. D.

RECORTE
ESTE AVISO

ANTIGO PREPARADO INGU:;S

PARA ATURDLlWENTO E ZUM

BIDOS DOS OUVIDOS

Se V. S. conhece alguma pessôa que so·

fn.l de congestão catarral ou aturdimen·

to. 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 1'a·

zào, dedicou-se muito tempo ao estudo
de um tônico suave e eficaz para com·

bater os malE's causados pela afecção <"-fi'
t>11'ral. E êsse remédio, cuja fórmula está

plenamente vitoriosa e tem proporciona·
do alí\'io a muitos sofredores, é conhec1·
do sob o nome de PARMINT e está à
\'enda em todas as farmácias e drogarias.
Logo nas primeiras doses, Parmint ali·

via a cabeça, a congestüo e o aturdin18n·
to ('atar1'ais. enquanto o ouvido se resta·
belcee prontamente. A perda de olfato e

a descida do catarro para a garganta são
olitros sintomas da afecç'.ao catarral que
se combate com Parmint.
Sendo muitos os males do ouvIdo pro·

vocados diretamente pelo catarro, pode
'" evitá-lo com Parmínt.

t U1U. OOENÇA.
lCUlTO PIlRIG.pSA.
PUA À "...lULu..
II P!..&A .. :u.�

Camisas, Gravatas, Pijame9
Meias das melhores. pelos me-

Dores preços s6 na CASA MIS' !

ClllANJ:;A �. R�gC. Mf;\ff4i IJ�Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


