
Sabem que o fim está pró ,�,\Hl,\
LONDRES� 29 (U. P.) SEGUNDO o DAILY MAIL9 UM DIPLOMATA NEUTRO RECEM CHEbADO A ESTOC

, '�I_Qlj 1,\
QUE OS ALEMÃES JÁ SABEM QUE "O FIM ESTÁ MUITO PRóXIMO" TENDO, TAMBÉM, ASSINALADO QU�,'�",\;, :�,��;,CO":r'MANDO ALEMÃO NÃO ASSUMIRÁ QUALQUER RESPONSABILIDADE PELO QUE SUCEDER DORAV.J;:;��;c
Berlim confirma
Moscou, 29 (U. P.) - Con

firma-se, agora, as notícias an

teriores de Berlim. Se que os

russos estabeleceram várias
cabeças de ponte através de.
rio Oder, ao norte e sul de Bres
lau. Mas, cautelosamente, os

meios militares soviéticos indi
cam que essas cabeças de pon
te não são ainda bastante for
tes para que constituam uma

ameaça definitiva a capital da
Silésia.

o
o MAIS AN'.I'IGO IHAIUO DE SANTA CA,TARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

As forças de Patton
e Hodges atacam
París, 29 (U. P.) - Novos

detalhes sôbre o avanço con

junto das fôrças de Patton e

Hodges revelam que a Iinl.a
Siegfried está sendo atacada
pelos soldados aliados numa

extensão de 2 kms. do sul de
Saint Vith até a zona de Vian
den, no Luxemburgo. Todas 3,8

tentativas de contra ataques
nazistas foram repelidas, con

tinuando os aliados em seu

avanço.

I Florianópolis- Terça-feira, 30 de Janeiro de 1945 I H. 9307

Ocupada Mowytarg
Moscou,29 (U. P.) - o ma

rechal Stalin anunciou em or

dem-da-dia a ocupação de

Mowytarg a 60 milhas ao sul
de Cracovia.

Ano XXX

Em muito má situação os despójos
da esquadra de Hitler

LONDHES, 29 (U. P.) - A rádio de Berlim afirma que o

exército soviético ocupou Wronki , a cerca de 140 kms. de Stet
tino Na avançada sôbre este grande porto alemão ,11\0 báltico,
os russos ameaçam tntrodusír uma cunha entre o nordeste da
.Pomeranía e Dantzig, ísolando completamente esta última cí
dade. A notícia provocou vivas apreensões sôbre o destino da

esquadra alemã, cujos remanescentes estavam concentrados,
em sua maioria, no antigo porto, polonês de Gdynia. Ali acham
se os encouraçados de bolsos "Aduziral Saheer" e "Lutzow",
os cruzadores "Prinz EUlge(ni" e "Hípper

" bem como outras

unidades, inclusive o encouraçado "Oneisenau ". Era. o ponto
onde se achavam mais a coberto da aviação aliada, com bases I

na Grã-Bretanha.

A F. A� B� em.
-

açao
ROMA, 29 (U. P.) -- Aviões "Thunderbolts" da tôrçaaé-]

rea ul'aSileim, �tacaram, ontem, a E's<trad� de fen�o �o �l:enner, Ique liga a Itália à Alemanha, e conseguiram riOIS impatos em,
cheio sôbre a ponte de San Michele, cujo arco central caiu in

terrompendo por completo o tráfego. Esse ataque dos aviões
brasileiros seguiu-se a uma incursão de bombardeiros norte

americanos, que tinham clamificado outras duas pontes. A mes

ma formação brasileira destrudu, também, 8 veículos

1ll0t-Ol'i-,zados, danificando 6 outros, bem como uma locomotiva, na re

aião de Mantua Reggio.�

I
Novos êxitos dos soldados de Eisenhower I

. Londres, 29 (U. P.) - Agi-I neameute com as uotícias sô-

Iganresca ofensiva dos exércí- \ bre novos êxitos dos exércitos
tos soviéticos na frente orien- russos, revelou-se que os na

tal está sendo secundada, ago- ztstas cessaram de retirar tôr

ra, por violentos ataques das ças da treute ocidentaâ. Tal ta

fôrças aingto-americanas no to ímrllca que .os alemães com

ocidente. Em ambas ais tren- preendern ter soado novamente

Ites os alemães estão recuando a hora de combater duramen
embo rá a retirada 110 ocidente te na frente guarnecida pelos

Inão seja. tão i,n.t�msa. Simultâ- soldarIos de Eisenhower.

Esperado em Porto Alegre o

representante pessoal do Papa
POHTO ALEGHE, 29 (A. N.) - Deve chegar a esta capi

tal no próximo dia 9 de tevereíro o monsenhor J. G. Lugtttí, re
presentante pessoal do Papa Pio XII, em missão de obser

vação, devendo vísttar os pr-íncbpaís movimentos católicos do
Estado. Em sua companliía virão. também, monsenhores Scha
larmane e Morrison.

Divergências entre o exército e Bimmler,
Londres, 29 (U. P.) - COJ.l-jlegaS contra o chefe da Gesta

tínuam aumentando as díver- po, Como o maior potencial de
gênctas entre os dirigentes do paz rra Alemanha p represen
exército e Hjmmle� Fontes tado pelos dlrigentes da Wehr
bem informadas mdícam que macht acredita-se q118 essa ir
não desapareceu a irritação do ritação poderá acelerar a capí
general Ouderian e de seus co- tulação do Reich.

Cada vez mais grave a situação
LONDRES, 29 (U. P.) - TMa parte oriental da Alemanha

Iestá dominada, por deloroso pânico. Notícias procedentes de
l;;stocolmo revelam que a situação está se tonnando mais gra
ve devido a afluência de refugiados vindos das zonas direta
mente ameaçada-s pelos exércitos russos.

Milhares de poloneses de regresso
MOSCOU, 29 (U. P.) -- Pilas ilntermilláveis de tanques,

canhões, automotores e tnrantarta russa cobrem as estradas

que, de Pobnan, convergem para o oeste, rumo a província de
Bramdemburgc. Despachos aqui recebidos dão a enteuder que,
possivelmente, os soviéticos já tenham 1invadido essa provín
da omde fica situada a cidade de Berlim. Nessa marcha sôbre
o território inimigo, os soldados russos 'encontram milhares
de poloneses Iíbertados dos campos de concentração e que 1'e

�re'sSlam aos seus lares,

'Preso Franklin D. Roosevelt
•

Apavorados com
a enchente
Cidade do Salvador, 28 (E.)

- Notícias de Belmonte indi
cam que a gramde enchente do
Jequitinhonha apavorou a po
pulação de tôda' la região. De ..

zenas de casas foram destrui
das pelas águas do río. Apêlos
recebidos lpela imprensa local,
procedentes de Belmonte, indi
cam que se ,a enchente pJ'OS
seguir tudo. será arrasado pe
la água.

Está melhorando
Rio, 29 (A. N.) - Segundo

foi apurado, a partir de pri
meiro de fevereiro entrará em

vigor a medida tomada pelo
Servico de Abastecimento au
mentando o número de dias
de fornecimento de carne à po
pulação carioca, a qual, ao in-

I
vés de dois, passara a ser de
três vezes por semana. Segun
do apurou a reportagem em

lfonte autorizada, o estoque de
carne argentina que existia
nos frigoríficos já foi consumi-
do pela população. Assim, des
ta semana em diante, o povo
passará a ser abastecido de
carne exclusivamente nacional,
de acôrdc, aliás, com as provi
dências tomadas pelo sr. Mota
Lima, chefe do Servico de
Abastecimento da Coordena
ção da Mobilização Econômica.

A efeméride que hoje transcorre é sumamente grata
para o mundo civilizado. É que ela assinala o transcurso
do natalício do preso Franklin Delano Roosevelt, - o

campeão da democracia.
Desde sua mocidade, Roosevelt vem dedicando todas

as suas energias, todos os seus conhecimentos em bene
fício de S(}US concidadãos. E essa dedicação era tão in
tensa, tão leal, que seus compatriotas não tiveram dú
vidas em elegê-lo, sucessivamente, governador do Estado
de Nova Iorque (em 1922 e em 1930); presidente dos Es
tados Unidos da América do Norte (em novembro de
1932, em 1936, em 1940 e, para um quarto período pre
sidencial, em 1944).

De tal maneira se houve Roosevelt no desempenho
de S1laS altas funções, que sua inilência se fez sentir de
maneira benéfica em 'todo o mundo, mormente no conti
nente americano, incrementando e consolidando a' poli
tica de bôa-vizinhanca.

Quando, a 7 de'dezembro de 1941, por ocasião do

traiçoeiro e vil ataque nipônico a Pearl Harbor, as Amé
ricas e o mundo aguardaram, com incontida ansiedade,
a palavra do presidente dos Estados Unidos da América
do Norte, estando certos que seria aquela que bem me

reciam os covardes agressores. E, assim, realmente foi.
Roosevelt não poderia, de modo algum, olvidar os ensi
namentos e os exemplos de seus antepassados e, muito
menos, tieixar de atender aos reclamos de seus irmãos
americanos. Nova Iorque, 29 (U. P.)

Com a atitude então assumida, o seu presiiçio se Foram embargados milhões de
consolidou de maneira tal, que, caruiidaanuio-se a um dólares em d.i.amantes e dinheí-
quarto período presidencial, obteve não só aquela maio- 1'0 que companhias monopolí-
ria de alguns milhões de votos, representada pelos eleito- zadoras do mercado de dia-
res norte-americanos, mas a de muitas centenas de mi- mantes possuem nos Bancos

lhões, expressão máxima da vontade dos votos livres e norte-americanos. O embargo
amigos. foi decretado pelo juiz federal

Por tão grato mctioo, saudemos, pois, a Franklin Vincent Teibell pois os mono-

Delano Roosevelt e aos Estados Unidos da América do polistas estão impedindo a

Norte. existência de reservas em
-------------------------- quantidade suficiente para

As patrulhas estiveram ativas Ilatender as necessidades da in-
HOMA, 29 (U. P.) - Foi expedido o seguinte comunicado: dústria de guerra. Os proces

Não obstante as severas condições atmosféricas, ais patrulhas sados produzem e vendem
estiveram novamente ativas nas frentes <'10 Quilnlto e Oitavo I anualmente cerca de 957(' da
EX�lrcitos. [produção an��l de diamantes!

Hopkins visitªrá'
o Papa
París, 29 (U. P.) - Harry

Hopkins, emissário de Roose
velt que chegou ontem à ca

pital francesa, partiu hoje pa
ra Roma. O diário vespertino
"Le Monde" acredita que o di
plomata norte-americano vi
sitará o Papa.

Milhares de dólares
em diamantes

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Cursos especiais de engenharia oferecidos
a jovens latino-americanos

Lexington, Virgínia - De- sitam de engenheiros. O curso I
zembro de 1944 - S. L H. -

I incluirá um pouco de instru-IEstá sendo oferecido um curso: ção militar, e proporcionará
especial de 36 semanas, de en- completos fundamentos em

genharia civíl, no "Virginia I ciências básicas, e, mais, tra

Military Institute", a jovens de I balho aplicado suficiente para
outras repúblicas americanas,! capacitar o estudante a apli
capazes de falar inglês. Estes; car e empregar os princípios
cursos deverão iniciar-se em aprendidos. Os que completa
Fevereiro de 1945. O Instituto Irem o curso com êxito serão
Militar da Virgína, conhecido 'I qualificados como desenhistas,
mais amplamente como V. M. r. contra-mestres, inspectores ou

é a "alma mater de muitos ho- desenhistas primários, dotados
mens de projeção, entre os' de conhecimentos suficientes

quais o general George G. para trabalhar como auxilia
Marshall, Chefe do Estado res administrativos em proje
Maior do Exército dos Estados tos de engenharia. Os jovens Ao atender as Estrêlas de Cinema de

Unidos, e cinquenta e quatro a ser escolhidos para êsse cur- ��i;;:O°��gU�: e l�:gii�� g:s�����el�l�
outros oficiais generais do so especial devem ter bom co- excesso de feia gordura Comece a per-

der peso na primeira semana e muitos

Exército do Corpo de Fuzilei- nhecimento da língua inglesa, quilos ao mês. Basta tomar 2 pastHhas

ros e oficiais superiores da Ma- tanto escrita como falada. 02 :n���esF�;�i�d�s.tetl��v����to�ft�I��::
rinha, O Instituto é reconheci- noções completas de cálculo e de, saúde e energia como também uma

- aparencia atraente, ao dissolver a gor-
do pelo Conselho de Engenhei- física. Não se avaliam as des- dura. V. não só se sentirá como pare

. Desenvolvi t Pr
.

d U S <lr114'"
cerá 10 anos mais jovem. Não é neces

lOS para esenvo vimen o 10- pesas em mais e . ...,. o

I
sario fazer regime alimentar, nem usar

fissional e seus graduados têm para o curso completo ínclu- drogas drasticas. ou .

praticar exercicios
, ...

A
'em excesso. Atua ajudando a nature-

sido procurados pelas agencias sive livros, uniformes, etc. 10 za. Formode. reduz a gordura de

í' deraí t duaí
, .

I d t· f ilit
um modo garantido como 11. deseja.

re erais, es a uais e munici- curso es ma-se a aci 1 ar a Peça Formorle, hoje mesmo, em

'Dais Q por grandes indústrias instrução de técnicos nas Amé- qualquer. farmácia._ A nossa garantia é
J: ,'-' a sua maior proteção.
dos Estados Unidos que neces-: ricas. Distr. S. I. P. Caixa Postal 3786 • Rio

;
I
II

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

�
Farm. L. da Costa Avila

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

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

�utovaccinas e transfusão de sangue.

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

Florianópolis

Exame químico de farinhas, bebidas, café. águas, etc,
�"Dm""&a"mBma-=.a=- _...;

����-
I" lNCENDIOS E TRANSPORTES

CifrM do balanço de 1943:

Capital e reservas .",., ... ,...................... Cr$ 74.617.<YJ5,30

5 Responsatnlídades ".,........................ Cr$ 5.978.401.755,97

�I
R.eceita , ,., ,

cCc'rrr$!
84.616.216,90

Ativo , , ,... ., 129.920.006,90
Sinistros pagos nos últimos 10 anos , ,... 86.629.898,90

� Responsabilidades , , . , ,. Cr$ 76.736.401.306,20

�
DlRE'J'(,fI.B)S: - Dr. Pamil.lo d ·Ul�.ra f'reI.re d. Clrnlho. Dr. J'ranCÚlCO

�, de 8A ti AnlBl0 Ma!lSQl'l't.

l AgênCIaa f! eub-agencla. em todo o terr1tórlo DACtonal. - SucureaJ no

! �)�:: R�dO:G:N::::F:�n::::::l;a
Am6Mca, Europe

'I C AMP O S L O B O " C I A. - Rua Felipe Schmtdt. Il. S'

� Caixa Postal a. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA
, SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt. BLUME- �� NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL $
I
�

FRANCisca ANGELI GALLOTTI
Sua família.

um dos amigos
sofreu, a todos
reconhecimento,

AGRADECIMENTO
na impossibilidade de agradecer a cada
que a confortaram no infortúnio qus
manifesta. sensibilizada, seu profundO

FARMACIA ESPERANÇA
lo Farmach.tlt.o NILO LA tTS
110'" • IlJWlJabA ...... • ... pJ'Qfert..

� ....CSOII.... ..craqelr.. - Bomeopadu - p� -

Arttsa. c. IIIorraüa.

......_ ii e_III oiltMl'Ybr.ll. 80 ..-lhAl'hl ..._

Sedas, Casemiras e Lãs

CASA $A.�. a(OS.A.'
(_)-R_LANI)Ü S01-\ ��PFJI�L]

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

au: *.0_4 d "III ••• o._t.;; 2 Ii i LU C>PUI'" a

_..L__

Marinheiros alemães em pânico sáem pela torre de comando de um submsrino ,

depois que as bombas disparadas por navios americanos fizeram vir à
superfície o submersível inimigo. Os novos sistemas de descobrimento e loca
lização transformaram o A t lén tico em cemitério dos submarinos alemães.

(Fóto do Serviço de Informações do Hemisfério, para O Estado).

�RE�D�UZ�A�·A�I���-����_-_=rj-\ DV()(}.f'\ 1)()S
,GORDURA
Por Um Novo Método

RAMOS

ESCRITÓRIO: Rua Alvaro de Co r vo l h o , 8 (s s q u i r-o

IFelipe Schmidt). C. POSTAL: 140.

.... 4 .''''''''1' J ................ ,'.q$U�Pff 1iWiCiJ'\let.�:��__�

Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA
Dr. i. ]. DE SOUSA CABRAL

ALVARO
CIRURG IÃO·DKNTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

Agência. e Representaçõ•• em Geral
Ma triz: Florianópoli.
Rua João Pinto, n. 5
Caixa POlltal, 37

-

.Filial: Cl'esciúma
Rua Floriano Peixoto, ./n (Edil.
Próprio). Telegramas: uPRIMUS"
A.gente. no. principai. municipiOl

do E.tado

6v-5

DESPERTE. BllfS
DO SEU FIGIDO
E Sallal1ll .. CIMa IIsptsfl 111ft ....

Seu fígado dere produzir tliariame.
um litro de bilis. Se a bilis não coere ...
vrernente, os alimentos não sãodigeri_
e apodrecem. Os gases incham o"est6nw
go. Sobrevém a prisão de Tentre. VocA
sente-se abatido e comoqueenTeDenado.
Tudo é amargo e a Tida é um. martír-a
Uma simples evacuação não tocaQ.a

causa. Neste caso, as Pílulas Cárter •
extraordinariamente eficazes.Fazemcor

rer esse litro de bilis e Tocê sente-se dD

posto para tudo. São suaves e, contudo.
especialmente indicadas para fazer a bilis
Correr livremente. Peça as Pílulas Carte:r.
Não aceite outro produto. Preço: Cr. $ 3,00.

Grupo Modêlo
«Dias Velho»)
A matrícula dêste Grupo se

efetuará do dia 27 ao dia 31
do corrente, das 8 às 11,31}
horas.
Nos dias 27 e 29 serão ma.

triculados os alunos do ano

passadot?e nos dias 30 e 31, os

novos candidatos.
JULIETA TORRES GON

ÇALVES, Diretora.

ua 4€ ; :.a;;xs. ($$$')$,,0 li ($.SW&k • eu. ii' S ( S Aa $ 4Q

i-l .

f'
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Reglstra a data que hoje trana
corre o natcüício do inteligente
menino Fernandino, filhinho do

Mlr. Floriebelo Silya, proprietário da

.�lffliQtaria «O Unico».

A segunda vitória do Brasil Calderon, Fernandell e Guttierrez;
no Sul-Americano Gonzalez, Ortega, Negrano, (Tápia

e depois Inllapien), Orozco e Orbaz.Os brasileiros enfrentaram. na Admir e Norival deixaram o gra-tarda de domingo a equipe repre-
Do Clube Atlético Catarf ncnse.

rnodo, sendo substituidos por mo- re eb
.

t
.

sentativa da Bolivia, no seu segun-
c emos a segum c COIl1UDlC[1-

tivo. de ordem tecnica e não con-
-

do compromillso no Campeonato d'd
çao :

tun 1 011 como se propalou. I D I d Presid I
Extra Su l-Americano de Futeból.

- e 0)'( em , o sr. rest en e,
O juiz Bartolomeu Macias [do t ,) I h I

.

2xO acusou o placard no final
l 110 a onra « e comunicar a

Argentina] teve bom desempenho. -

I f" I'
da contenda favoravel 0011 nossos; *

v. s. que, em sessao gera, OI e e'l-

sem contudo, terem os brasileiros,
ta e empossada a Diretoria que de-

mostrado a tecnica e 'padrão de O campeonato brasileiro de verá gerir os 'deslinns deste Clube

icgo de que são posauidoe , muito futeból será em J-ulho
durante o ano ele 1945, f ieando as-

deixando a desejar a grande massa
sim consí itui da :

presente ao Estadio Nocional de
A Federação Catarinense de Des - Presidente de honra ._ Sr. Ten.

Santiago do Chile. portos recebeu um ccrnurrícodoclo

I
CeI. Jeronymo Ferreira Rornar lz.

Os tentos foram consignados por
C.B.D. avisando que o campeonato Presidente - Cap. Atila José Th e

. Tesourinha e Admir. respectiva-
brasileiro dêste ano, será realizado venard Barrcz o. Vice-pr'es irlenle -

I

::;re;;':�;a;, 35 minutos da fáse nDe�t:S ;:d�lh�, certame amado- {oeScC'���:l���mar i:�.il}OãoC��d�i�I��
Do Bloco dos XX, de ltajaí Os bolivianos :ullaram e abusa-

rista citadino deverá ter seu ter- seca Doi-tas, 20 Secretário - Sgt,
ram do jogo violento, tendo sido

mina antes daquele mês, quando. Darcy Goulart de Sousa. 1° 'I'esnu

a srita. Maria de Lourdes Rosa;' De ordem do sr. Presidente, te- então, iniciar-se-ão os prepcro tí- reiro - Ten. Arístcu Cândido da

o sr, Moacír Solon da Silveira; nho a grata satisfação de levar ao �:���:o;� d::l::�:�de �O�i��!��:� vos do scratch catarinense. Silva. 2° 'I'esoueciro - Sgt. João

conhecimento de V. S. que, em
* Pedro Nunes. Direto!' Técnico

"_ssemble'ia Geral Ordincir ío reall'
o ponteiro Orbaz, aos 40 minutos .

L' S
'" do segundo tempo. Boos no Bocaiuva Cap, Domingos da Costa mo 0-

zada a 8 do corrente, foi eleita e Na equipe brasileira houve as C t
hrinho. Orador - Sgot. Andrelin o

empossada a nova diretoria desta omen cm-se nos meios espor- Natividade da Costa.
S

.

d d f'
. seguintes modo!icações; Admir foi tivos locais que Boos, o destacadoocre a e. que lCOU aSlllm coris- b t't id J' N't 1

tituida:
su s. 1 u� ? por �'� e orl a, por pivot que integrou a equipe do

P íd t d H Abd F' Beqltorrrird. Os bc lívíorios trocaram Colegial no ano de 44, ira' aa.l·narreSl en e e onra, on o N T'
, T'

.
•

es; Presidente, Remaclo Fischer; I egra.no
por eprc e aplCl por inscrição pelo time do Veloso,

Vice dito, Eduardo Solon Canzia- nOsaPlen. d t'
,

t
•

. S t" AI bí d M t
s quo ros iverorn a .eguln e

O A' I'
.

dnt.l; Tecre a�'o. FC�b.la ces , c;"rqupe
.

constituição: vai rea izare « uros»
1 ; esourerro, a 10 eeano e- BRASIL Ob d D' -

reira; Orador, Valdir Gilberto Heu- N
.

I (B" u
er .az:n); B' on;mRgos, ensaios
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t A h . sup antar seu grande adversário de
A. Pereira. rraya, ne o e c a, domingo próximo, o Avaí realizará
Sendo o que se me oferece no nesta semana. rigorosos ensaios

momento. firmo-me com elevada

'I O E S T A D O
físicos e técnicoa. preparando-se,

estima e distinta consideração. assim, para a importantíssima
Atenciósamente. Diário Vespertino peleja do campeonato elltadoal.

Alcebiades Marquetti, Secretário.

VÍDA SOCIAL o ESTADO
ANIVERSARIOS

Menino Fernandino
10 do corrente, a nova Diretoria

que regerá os destinos deste T. G.
no periodo de I 1945. assim corrs

tituida:
Presidente de honra: Dr, Rogerio

Vieirc,DD. Prefeito da Capital; Pre
sidente. Ferna'ndo Campos de Fa
ria; Vice,dito, Helio Milton Pereira;
Secretário, Coristcn+íno Atherino;
Teliloureiro, Walter Entres; Inat ru

tor, 2' Sargento Francisco Car.valho;
Conselho Fiscal: Aroni Natividades
da Costa, Iconomus Atherino' e
Roberto Lnce rdo . Suplentes: Sar

gento Andrelir.o Natividade da Coso

ta. Pedro Bosco e Gustavo Zjmmer.
II - Valho-me do ensejo para apre

sentar a V, S, 09 meus protestos
de elevada estima e distinta cori

sideração.
(aas), Constantino Atherino,

Secretário

,.,

Tranlcorreu, em data de ontem,
o I' aniversário do galante meni
no Edio, filhinho do sr, Dorvalino
Souza, funcionário do Instituto do
Pinho, e de sua exrno. senhora Es
nestina Nun es Souza,

*

Festejou. ontem. a pallsagem do
seu natalício o interessante gorô
to Leopoldo. filhinho do sr. Antô
nio Gonçalves. ativo empregado do
Café Rio Bremce , e de sua eapôsu
Salvatin? Gonçalves.

Fazem enol'! bojei

"flaJanteu

:i UlU. OOENÇA
Jrorl'O P'&RIG;OSÂ
P.Ã.L\ J.. J'um.u
.. bJI..A Â UÇ6.
-

Nova diretoria
do C. A. e,

Seguiu ontem, para Porto de
União; onde reside o sr. Afonso
Fridreich, comerciante. acampa'
nhado de aua exma. espllsa d , Ara
cel i Fridreich, profellSora naquela
cidade.

•

Jorn. José Freitas
Está nesta capital. onde damo

rar'ae á alguns dias, o nosso co

lega de imprensa. IIr. José Freitall.
Secretário dCl Prefeitura Munici·
pai de Laguna;

•

Sr. Edgard Schneider
Acha-se entre nós o sr. Edgard

Schneider. pessôa de destaque nos

me-ios esportivos do Estado e Pre
.idente da Liga Joinvillense de
Desportos. CONSELHO FISCAL

Ten. João Domingos Ida Silva.
Sub-ten .•Tosé Bezzera dos Sllntos,
Sgt. Bejamim Vieira.
II - Sirvo-me do ensejo para

apresentar a v. s. os protestos ele

alta estima e distinta consirlera<:1io.
João da Fonseca Dol'ing

10 Secretário

Casamentos:
Rea!isou-.e dia 20 deste m�s, em

Barração, Bom Retiro, o enlace
matrimonial da gentil senhorinha
Mercê.-Maria Quiquio; dileta filha
do Ir, Augusto Quiquio e de sua)upô,a, Maria de Jesús Quiquio. re
lidentes naquela localidade, com o I

sr: Orlandivo NCilceti. ativo funcio
cinário da Reinilch S. A., deita

praça.
O jovem par, após os ato. via·

jou para esta capital, onde fixou
residência.

Cesto!

CO.\'SELHO DELIBERATIVO
:\Iajor Manoel Fernandes Palhei

ros, Major' Paulo da Silva Leão,
Cap, Hercules Torres Ferreira,
.Cap. Miguel Lopes de S. Carnucê ,

Ca1). Newton Abrantes, Cap. Hl1Y
Portinho de Moraes, Ten. Clamo G. 't

Galleti. Ten, 1\furilo E. Ronca,glin,
Ten. TOIll Wlld .T:unioI', Ten. Aloi
sio fie Almeida. Ten. Paulo, Barbo

sa, Asp. Menna Barreto, Sub-ten.
José Marcos Rosar, Suh-ten. Pedro
Bruno de Lima, Sub-ten. Clarindo

Argolo. Sub-ten. Teodorico Polier.

Sgt. Raul Dias da Silva, Sgl. Silvio
Dias. Sgt. Solidonio Amaral, Sgl.
Walelemiro João de Melo.

Falta de pneumáti(O�
Lisboa, 27 - A Federacão

dos Motoristas apreciou a gfa-
(dmunlcaçóes: ve situação de 500 taxis, atual-
Da Diretoria do valoroso T, G. mente parados por falta de

n. 40, recebemoll e agradecemos a

seguinte comunicação: pneumáticos, ficando resolvido

I _ Tenho a insigne honra de co- expor toda a situação ao mi
municQr a V.S. que, em acôrdo' nistro das Obras Públicas, ao

c�m o que rege o Regulo!l}ento �?s sub-secretário das Corporações
Tuos de G�erra, em Allsemblela

e ao dl·.l'etor dos Serv'ço de
Geral do dIa 26 de dezembro de _. I S

1944, foi eleita e empossada no dia Viaçao.

I - ,

FILHA I MAE I AVO I
Todas devvem usar a

fJI!J!l,Htli·.roil:m
(OU REGULADOR VIEIRA�

A MULHER EVITARA DORES
•

Alivia as Cólicas Uterinas
Emprt'ga.-se com vantagempa.

ra cnmbRter as irregularidades
das funções periódicas das se

IJhorll�. É calmante e regulador
de�S8'l funções,
FLUXO-:-'EDATINA, pela su.a

comprovada eficácia, é muito re

ceitada. D�ve ser usa.da com

confiança.
_

fLUXO-SEDATINA encontra.-se
�MAE em toda parte.

Futeból ou Bola ao

22 x O
Redação e Oficinas à

I rua João Pinto n.o 13
TeI. 1022 - Cx. postal 139 22 x O, foi �sse o tremendo es:

core de domingo última consegui
do pelo Centro Esportivo Alaga0-
no, derrotando espeta'cularmente
a Esporte F. C. Assinala se no•

meios desportivos que é esses o

maior placard que se tem memo

ria me Alag8as, acreditando-se
até que muito raras vezes um O "O Estado Esportivo", agra
clube tenha conseguido vitória por dece almejando a nova Diretol'Ía

contagem tão elevada. uma feliz gestão.

-

ASSINATURAS

Na Capital:
Cri
CrI
CrI
CrI
CrI

ADI<

Semestre
70,00
40,00
20.00
7,00
0,30

Trimestre
Mês
Número avulso

No Interior:

CrI
Cr,
Cr$

80,UO
45,00
25,00

AUXILIAR ·DE GUARDA-LIVROS
Procura·se um, com conhecimentos de escrituraçao

e que escreva à m�quina. Tratar na «Organização
Comercial Catarinense», rua João Pinto. n°. 18

alto v. 13

Ano
Semestre
Trimestre

Anúncios mediante contráto,

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA fARMAelA

I•• Couelhelro Mafra, 4 e 5 - fONE 1.&4%
Eatrer. I dollllcfll.

Os originais, mesmo não publi
catios, não serão devolvidos.

A direção nco se re�ponsabiliza
pelos conceitos emitidos nos

artigos assinados

Aomaior ás, a maior condecoração
o melhor filme Washington - S. r. H, - O três mais altas do paí� - a

do ano major Richard r. Bong, de Po- Medalha de Honra, a Cruz dos
Nova York, janeiro (.8. L H.) pIar, Wisconsin, o maior ás da Serviços Distintos e a Estrêla

- "Seguindo Meu Caminho" aviação de caça dos Estados de Prata, O major Bong, como
(Going My Way), um filme que Unidos, em todos os teatros da instrutor de tiro de metralha
descreve a humanidade e o lm- guerra, foi condecorado com a doras, retornou no outono úl
mor de dois padres católicos, Medalha de Honra do Con- ti,mo ao Pacífico, depois de
foi selecionado pelos críticos gresso a mais alta condecora- uma curta estada nos Estados

cinematográficos de Nova York ção do país. O major Bong, que Unidos. Embora não lhe cou

('orno a melhor película cine- destruiu 38 aviões japoneses besse participar de combates

matográfica de 1944, Ba,rl'y Fi- em combates aéreos, recebeu a aéreos, o jovem e ousado avia

tzgerald, que atuou IUlO papel Medalha de Honra "por distin- dor tem executado voluntária
d'e Padre ,Fitzgenald, � :vener�- ta _ brayura e intrepidez em �ente ",�xc�pcionalmente ar

vel e amavel padre, fOI con�l- açaQ alem das imposições do nscad::� mlssoes de _combates,
derado em sua l'epres'entaçao dever", declarou o Departa- em apolO das operaçoes do ge
Gomo sendo .0 melhor des'empe- menta da Guerra nesta capi- neral MacArthur nas Filipinas.
nho masculIno do ano. Bmg tal. O jovem fazendeiro de 24
Crosby, que também participou anos, transformado em avia
da película, es�ava incluido eu- dor, que foi o primeiro a que
tre os que tlveram atuação brar o "record" estabelecido
mais drest,acada, Leo McCarey, pelo caJpitão Eddie Ricken
dire,tor-pr-odutol' do filme em backer na I Guerra Mundial de

I
apreço e o autor de seu t�xto, 26 aviões destruidos, vem ser
reoebeu os 'encômios dos crítJi- vindo na área do sudoeste do
cos pelo trabalho de mais i�- Pacífico desde setembro de
portante di.reção filmada du- 1942. Entre as suas numerosas
rante o ano de 1944. condecorações contam-se as

UIOlilII I:ltlttllllif!l
B 1WS QJlK VIl

}iO1l.l, ]i: lJ)(
II IB O LOt
-

PODDOSO ..l1JD-
LI.AJL NO TRATA

JIENTO DA

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET_ Possue um gran
de sortimento de casemiras. riscados. brins
bons e baratos, algodões, morina e aviamentos
para alfai·.1tes. que recebe diretamente das

Snrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florianópolis. - FILIAIS em Blumenau e Lajes.
melhores fábricas. A Casa "A CAPITAL" chama o atenção dos

visito antes de efetuarem suas compras. MATRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DE TÊM

USADO COM BOM RE·

SULTADO O POPU·

DEPURATIVU

I�M!ID*JE
A 51FILIS ATACA TODO O ORGANISMO

o Fígado, o Baço, o coração
PUlmões li Péle. Produz Dôres de
DOS Ossos, Reumatismo, Cegueira,
belo, Anemia, e Abortos
Inofensivo 80 organismo. Agra dável como lícôr.
O ELIXIR 914 está e provado pelo D. N. S. P.
como auxiliar no. tratamento da Sífilis e Reu-
matísmo da mesma origem. _

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR «91ft». dada a sua I Atesto que apliquei muitas

base. é ótimo auxiliar do tra-I vezes o EL1XIR «914) obtendo
tamento da·Sífilis nrtncínalmen- sempre os melhores resultados
te nos casos em que a via bo-I no trctamenta da Sífilis.
cal é a única possível.

(a) Dr. Benedito Talosa. I la} Dr. Rafael Barloletil

MAilCA RE91STRADA

PESSOAS

LAR

DO SANGUE

o Estômago. os

Cabeça, Dór"8
Queda do Ca-

TRANSFUGAS
Silueira Peixoto - (Autor de "Heil Hitler!", a,gilam-se eles, fa-

"Pwpai .:\o-el é muito adulador

!")'I zendo cór o COIll os fascistas de
Tnrlos os que, homens livres da Mussol ini e os seus colegas que

EUJ'()pa Central, cultuaram sempre obedecem �l orientação do traidor
d Democracia. atravessaram, largo 'belga Degrelle.
tempo, uma fase adversa - a em I De tudo isso, de toda essa co

que ali dominaram os nazistas des-
I
média bufa que hoje se desenrola

de a Fr anca alé a Húss ia da Fin-, no interior do Heich - o mais in
land ia até'a Grécia. '

,'teressante' é o despreso com que
Bem diferente é agora a si tuação. os patrões nazistas tratam a esses

Exp.ulsos os germânicos de quasi
I renegados.

Dão-lhes casa e comida,
Iodos os países que ocupavam, os sim, mas também os obrigam aos

principais correlegiouár íos dos ca- papeis mais humilhantes.
misas pardas acharam de bom avi- Compreende-se, aliás, que seja
so formar na cauda dos tentos em assim. E' êsse o único tratamento
fuga. para ir buscar um esconde- que se pode dispensar a tão mise-
rijo Alemanha a dentro'. r áveis transfugas.
Então, enquanto os democratas

retornavam às suas posições. come
caru.mos bcleguíns hitleristas a

j:orlllar centros «l e refugiados, sob
os olhares couuplascentes do fueh
]'0]' e seus sequazes. Daí surgiram
os bandos de colabor-acionistas às
ordens de Goebbels.
Há o rios fi nlarudeses, a desaba

Iar o seu rancor, e executar pro
gramas organizados .pelos turiferá
rins do nazismo. num atuar inces
sante ao microfone das rádios de
Berlim.
Também há os rumenos. apre

.!.(oanclo a formação de UIII exército.
que naturalmente marchará a pas
s« de ganso, capi ta n dado por Ho
ria Sirna. o ex-lidcr da famigerada
'·Guarda·de Ferro".
Igualmente os renegac!os france

S('S. encabecad os por Lava l, Mar
('('I Deat, Jacques Dor iot e Ferdi
n and de Br inon, a fazer continên
cia à flâmula de Vichi, hasteada
na Renânia ao lado do ,pano da
swasti ca.
Assim, aos gritos históricos de

DOENÇAS DAS AVES E REMEDIOS
ENVrE I CRUZElRO EM SeLOS PAMo o PORTE:POSTAJ,
NOVA

, EOJç:AO
\,

AI'! anedotas e piadas aparen,
temente Ingênuas são grande_
UIDas de desagregaçio mane·

adas pela "qulnta.eolana".

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

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

PR�MIO MAIOR CR s 6.250,00

Muitas bonificccõea e médico gratis
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

o santo

VENDEM-SE
CASAS: na ruo Uruguái. díverscs,

pequenos, com renda mensal de
420.00, por 37.000.00 cruzeiros.
Na rua Felipe Schmidt, por Cr$

120.000.00.
No Estreito. por Cr$ 25.000.00.
Em Coqueiros. por Cr$ 12.000,00.
No rua Presidente Coutinho por

o-s 45.000.00.
• No Bolneario, por Cr$ 60.000,00.
Na Avenida Rio Branco, por Cr$

48.000,00.
Na Praça 15 de Novembro por

Cr$ 130.000.00.
Na rua Conselheiro Mafra, por

c-s 300.000,00.
Uma na rua Campos Novos, num

terreno de 1.524m2; por 40.000,00
cruzeiros.
Tratar com A. L. Alves,

Deodoro 35.
na rua

Máquinas'
Vendem-se urgente um bene

ficiador de arroz para 10 a 15
sacos diários, uma instalação
completa para fabricação de
óleo, e outras máquinas para
fins industriais. Informações
nesta redação. V. 21

por 2 milVendem-se cruzeiros
uma casa e terreno medindo 6
metros de frente por 13 de fun
dos, sitos na Travessa Triunfo,
n. 6, próximo à rua Bocaiuva.
Tratar na Av. Mauro Ramos,
198, 10v-6

VeDde-�e uma verd�r�,
� na rua Crispim

Mira, n. 38. Tratar com o pro

prietário, na mesma. 10v 6

VENDE SE uma Serraria
,.,

hidráulica, de
vidamente registrada no 1. N.
do Pinho e um "troly" com

cavalo, e correame novo.

Informações nesta redação
uo na rua Deodoro 93 - Estreito

Prec·Jsa SI.a alugar uma
,.,

U casa nesta ca-

tenha :2 ou mais O
pital, que
quartos.
Informações nà Avenida Her

cilio Luz, n
'

2, com o snr.:Jan.
8v. al t, 8

o sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
(' i v . wETZEL INDUSrrHJ AL-J()lNV ILLE (Mar(tl tegist

recomenda-se para hospitai, colegio, etc, pela sua qualidade desinfetante

ROLAMENTOS
Tenho de todos os tipos para pronta entrega,

novos, a preços sem competencia

M.
. -

S. DURA0
Rua F'Iorêricí o de Abrêu. 38 - .Sobrado
Fones: 29073 e 3.6388 -- S. Paulo,

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FLORIANóPOLIS
Imposto Sindical dos Industriais

A Associação Comercial de Florianópolis, na sua qualida
de de representante da Confederação Nacional da Iruiústria,
previne aos srs. industriais, que não torem smâicaiizados, que
o imposto sindical do exercicio de 1945, deve ser recolhido, em
favor daquela Confederação, durante o corrente mês de janei
ro, de acôrdo com o que dispõe o artigo 591, parágrafo 1°, da
Consolidação das Leis do Trabalho.

Na secretaria da Associação, diáriamente, das 9 ás 12 e

das 14 ás 17 horas pódem ser procuradas as guias de recolhi
mento.

Florianópolis, 4 de janeiro de 1945.

CURSO PARTICULAR
Ensino teórico e prático das disciplinas neces

sárias o quaisquer concursos e admissão a escolas
secundárias.

Aujas diurnas e noturnas paro candidatos de
ambos os sexos.

Curso especial das línguas portuguesa e fran
cesa, sob a direção do professor Manuel Luiz da
Silvo.

Mensalidades - Cr$ 100,00, pagos adiantada
mente. - Rua Saldanha Marinho, 3.

CARTAZES »o DIA
3a.Beira HOJE'HOJE

(lHE
A's 7 1/2 horas;

inocentes que pagaram
que não praticaram:

Reféns
A tragédia dos por um crimes.

com Louise Rainer, Arturo de Cardava, William Bendix, Paul
Lu kas, Oscar Homolka, e Katina Paxinou, a revelação

de 1944
NO PROGRAMA

CINE TORNAL BRASILEIRO 3.x97 (Nac.)
QUEM NÃ6 CHORA NÃO MAMA (Desenho Po pey e)

.FOX AIRPLAN NEWS (Jornal)
Preços Cr$ 4,00, 3,00 e 1,00. Imposto incluido. <Lmp. 14 anos".

• • •

(INE «IMPERIAL»
A's 7 1/2 horas
José Mojica me:

Capitão aventureiro
Musicas, Aventuras, Romance e Duelo

-

BJn ReeJ Barr y-o cow-boy que luta sorrindo em:

A mina maldita
NO PROGRAMA

CINE JORNAL BRASILEIRO 2x171 (Nac. Coop.)
Preço: (único) 2,00. Imposto incluído. Irnp. áté 14 anos

• •

grito de Carnaval, Sa.vfeira, simultâneamente, no Odeon 5,
7,30 e 9 horas e Imperial 8 horas:

Tristezas não pagam dividas
com Jayme Costa, Oscar ito , Dyrcinha Batista e Grande Othelo

s�eÃ��;R(jêAt
� Esp ECIALI DADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. BIASE FARACO
Médl<:<) - chefe do Serviço de S1fU� do Centro de Saúde

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

CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmídt, 46
RES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648

DR. SAVAS LACERDA
Clinica médleo-cirúrgíca de Olhos - Ouvidos. Nariz - Garganta,
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 horas. Fone 1259
HESIDF.NCIA - Conselheiro Marra, 77.

DR. GEBUARD UROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

Hospital ..Miguel Couto"
IBTRAMA (HAMONIA) - S:.II1ta Catarina
;'>,:.

DR. SETTE GUSMÃO
(,lmF�: i.os Sl<:RVrçOS DE TISIOLOGIA DO CE!\:TRO DE SAúDE fi; DO

HOSPITAL "NER8U RAMOS".
Curso de aperfeiçoamento no Hospital �?o Luiz_ Gonzaga, de Sll.o Pa�IJo --:- Ex·esta
g íário do Instituto "Clemente F'ei-r'eira", de Sao Paulo - �x-mé(hco ín ternn do

Sanatório de Santos, em Campos do Jordao.
CLíNIC.-\ CEI:.<\I, ..:.. OV\GXóS'I.'H'O }'HECOCE .l� TI�ATA�\[ENTO ESPEC1.-\LIZAOO

DAS nOENCAS DO_ APARIJ:LHO RESPIRATóR*l.
OPERACAO DE JACOBOEUS

CONSULTAS: Dlàriamente, das 3 às ti horas. CONSULTóRIO: Rua Vital' Meireles, 18
RESID:tl:NCIA: Rua Esteves Júnior, 135 - Te]. 742.

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

CUr80 � Aoerfek:oamento e Longa Prãtíca no Rio de Janeiro
VOl'(gIJlll'AH - Pela maJÚlA: dlarlamelDte d.. lO,30à.12 h•• à tarde excepto 0.0'

..b.d .... da. UUO la 18 bor.. - CONSULTóRIO: R1Ia JoAo PUlto .. 1. IIObr.do -

'O.fI' 1.4'1 - RMldêDCl.: R_ PrMt4e.te eo.thlho, ,..

DR. ROLD10 CONSONI
CmURGlA GERAI, - ALTA CIRURGIA - MOL�STIAS DE SENHORAS - PARTOS

Fo/mado pela Faculdade de M�icia1� ,da.Universidade de .Sll.o Paula, ond� fol
Ass.t�tente por vários mos do Serviço ClofurglCo do Prof. AlIplO Correia �eto.
I Cirurgia do estômago e vias bhliares. il1te�tinos delgado e grosso,. t.ll'ólde, rms,
próstata bexi€a útero ovários e trompas. varlcocele. hi<lJrocele, vaT1.zes e hérnia, ,.

CONSULTAS:
dIUI 2 b õ horas, à Rua Felipe Sochm,idt, 21 (altos da Casa Paraiso). Tel. 1.598.

RESI�NCIA: Rua Esteves Júnior. 179; Te!. M764 .

DR. MARIO WENOHAUSEN
(Diplomado pi!la Faculdade Nac, de Mea1clna da Unl.,.eI'81dade do BraIJll)

"I-Interno do 8eniço d. Clln1ca Médica do Proies90r OsT1ildo OU.,.eiTa. médico 40

Departamento de Sallde
(.;LIl'iICA MeDICA - .lIoletlt1a.e tnter.as de ad.Ultos e cr1ançaa. CONSULTóRIO

• 1U1)tllUItNClA: Ru. FeUpe 8cbm1dt Do li!! - Tel. 81%. CONSUL'l'AS - nas li! .. III

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

ESPECIALISTA
Dot"nl;'!1s e operações elos OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GAHGANTA

Clrnrgi·a Il)oderna da GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORI'NO (lábio e céu
da Moa fendidos de nascença)

Esôfagoscopia, traqueoscopia, broncoscopia para retirada de corpos estranhos, etp.

CONSULTAS: das 10 às 12 e das 15 às 18 horas
Rua Vital' :Meireles. 24 - Fone: 1.447

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
Doa Servlco8 de Clínica Infantil da Assistência Municipal _ Bosplta'

de Caridade

� CONSUI���Jf1n�!��EAM2td���A���iOEs.A���!2�. foae 1.444
,

Conaultaa dae 2 à.s 6 horas
HESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 78�

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

Dr. LAURO BAURA
Ji)spe"iallata em Doonçu de Senho

ras - Vias Urinárias.

Curso de especlalizaçl!lo de Gineco

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da Fa·
culdade de Medicina de SlI.o Paulo.
Tratamento especd.allzado. médico e

clrürglco. das afecções do aparêlho
genital feminino (Utero, o.,.Arioa,
troonpaB, etc,).
Cura radical das Inflama.çôee 401

anexos (Ov&rios. trompas). sem ope·
ração). Tratamento de todos os d.ls
túrbi08 da meDstruaçilo e da 6literID·
dade.
Tratamento moderno da blenorra

gia aguda e crOnJca. em IilDOOS 08

sexos, por processos mOO·el'!D'08 !!Ob
contrOle endoscõplco - Uretroscopla
- e de laooratórlo.

.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO
CONSULTAS: - Das 10.30 h 1�

horas e das 2 !Is II.
Consultório - Rua T1radentea U .

Fone: 1.663.
ResldeD.cta Rua Tlradente. 7

<Sobrado).

Formado pela Un1.,.erllidad. d. Gen.m-.
Com prAtica DOI hospltala europeu.

CUZL1ca m6c11ca em pra!, pediatria. doen·,

tu do IIl.atema neM'OIO. aparelho l'en.1to
urtn,.no do homem I da mulher

.......te. T6calco: DR. PAULO TAVARJ18
0u.r1O de Rad!oIOtr1a CUnica com o dr.

Manoel de Abreu Campanarlo (lHo Pau
Jo,� . Especializado em H1«lene I SaMe

PúbUca. pela UnlYeraldade do Rio d. Ja
lIetro. - Gabinete d. Raio X - EIectro

Darcllografl. clinlc. - Met&bollm1O ba
Al - Sondagem Duodenal - Gabinete
4. tt.1oterapla - Laboratório de mtcro.

copia e 8ntlll:;� cllnlca. - Rua J'ernanilo
Machado. 8. Fone 1.19:1, - J'Iwl.anóllOU.I.

DR. AURÉLIO ROTOLO
Médic. - Cirarriio - Parteiro

IAIOS X
Moderna e possante instaJacAo

de 200 MA.
l)iagnóstico precoce da toberculol!lt'
pulmonar, úlceras gástricas e duo
jenais, câncer do estômago, ate
;:ões da� viaa biliares, rins, etc
\plica o Pneumo-torax artificial
;lara o tratamento da TuberCUlose
Pulmonar - Tratam€ntos moder-

nos e efic�lZes desta moléstia
Completo gabinett) de Eletricidade
médica: Oudas curtas e uItra-eur
ias. Raios Infra-Vermelhos e Raiol
Ultra Violeta. Infl'uon-Terapia
Consultório; Rua Deodoro, I

esquina Felipe SCbmidt
11... àJ 12 bra., e du 14 .. 17 Itr.

Tel"ou. t,'7'

DR. REMIGIO·
CLINICA JUmICA.

.1(01&1.:1.. Internal, de Senhoru • C!1.

1IJlQa. em Geral. CONSULTORlO: Rua

"el1� Schmldt - Ec11flclo .Amélla Neto.
ron. 11192, II U 12 • H u 1.1 horu. U-

IIIUtlNCI.A: I Largo Benjamin
Constante. 3

Dr. Newton d'Avila
Operaçõe. -- Vias Urinaria. -- Doen-
101 doi inte.tinos, réto e anua
-- Hemorroidall. Tratamento da

colite amebiana.
F�ioterapia -- Infra-vermelho;
Conault: Vitor Meirele., 28.

Atende diariamente à. 11.30 h•.•.
ta tarde, daa 16 ha. em' diante

Reaid: Vidal Ramoa, 66.
Fana 1067,

DR. ANTONIO MONIZ
DE ARAGAO

Otn...... . Orto.-tia. CIfalClll • 0Il'1Ir1rIII
'e foraL Partoa I .oe.... " ..alio.....

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7Did'
!.'Iam_te c1u II .. 11 boru. RmSm.N·

t QUi fJmIn.ate llY1a, II· .... 11l,

�

A Fôrça Expedicionária Brasileira na Europa
() Brasil desde que entrou w par- acorreu aos quartéis ancíosa de ser- continuidade, enviamos para o lC'I

t iclpar. ativamente, do <'ünfl.ilo in- vir ii Pátria. E quando se anunciou tro dai guerra da Itália três conlin
tcrnncionnl, .não deixou de coope- a pari ida do primeiro escalão das gen tcs ele fôrças 'em as quais se in
rar, por intermcdio de tôrlas as, suas nossas Jôr'çms expedicionárias para chiem, médicos e enfermeiras .. A
fôrças para a vitória das Nações 'Os campos de batalha da Europa, atuação dos nossos soldados que 110-
Cuidas. Desde al exploração intensa sentimos que o Brasil ocupava o lu- [e ocupam Impor-tante setor na freno
da borracha até a f'abricaçâo em gur de destaque e prestígio a que te montanhosa dos Apeninos, já se
grande escala dos nossos principais sempre fez [ús, A nossa cooperação. reler-iram ilustres estadistas e che
produtos i.ndustria is, nos dedicamos que até então já se traduzia em for- f'es militares aliados. Dois brasilei
C0111 car inho ii colaboração que os uccimentos dos materiais indispen- los receberum condecorações por
nossos uliarlos necessitam para o sáveis ii luta, o momento em que os heroismo, dos Estados Um idos. E,
prosseguimento da luta. O Brasil, nossos irmãos desembarcaram em ao Iado dos tropas ele Caxias, t111HI
cioso ele sua tradição, do seu passa- solo italiano, tornou-se motivo de esquadrilha de caça das fôrças Aé
do brilhante e dos princípios demo- elogiosas refer-ências por parte dos reais do nosso pais vem colhendo
cráticos e cristãos que sempre nor- chefes aliados. magulficos triunfos sôhr-e o advcr-
!earam a sua viria dl' povo livre e E agora, quando vemos transcor- sário.
in dependeu te, alinhou-se ao lado rer o sexto mês de atividades da Respondemos, dessa forma, nos
dos países que def'eudem o regime FBB na! Europa, é com ufania e 01'- insidiosos ataques do inimigo. E,
de Jr aferrridade e IlilbeJ'da<le sob o gulh:1 que assinalamos a chegada defendendo a cirvilizaçâo ,e a cuítu
qual vi\'Cl!1OS porque essa foi a vori- de dois rllOVOS destacamentos de- 1'C- ra elos nossos antepassados, sabemos
lade inequivocamente numif'est arla fol'(:os, um cm outubro c outro em demonstrar a Jibrrn do nosso povo
pr-los seus filhos. As agressões de dezembro. Em Ião curto espaço de c vencer os obstáculos que se nos
que f'oruos vítimas 1)0]' purí o das na- tempo, sem que o auxilio que vinha- antepõem na nossa marcha para o
çõos toln litúriu-, calou Iu.n do no sen- mos prestando sofresse solução de progresso.
!.imenlo naciona! c eslava a exigir
(J revide que soubéssemos impor.
Jámaís tivemos intuitos irnperialls-
las e, si nce il a'mns o repto lançado Perdeu-sepelo inimigo comum. f'oi porque
-ompr-ccndemos que a !lOSSO honra
I i nlha sido ul trnjada. As manifesta
çõcs que, em 1942, o povo I evou a

efeito, hem rrprorluziJ'arlll a revolta
que nos causaram os torpedeamen
los dos nossos navios e a morte de
milhar-e» de ipatrícíns unocentes.
'\.eeitamos :1 guerra porque assim o

._xigia a nossa dign.idude de povo
ivrc. estamos na lutru ao lado das
:\ações Unidas porque o nosso pas
-arlo de nação democrática impu
nha-rios, então como hoje, essa atí
tude papa que COl'reSpOfUuessemos
no legado que recebemos.
Foi, pois, ('0]11 satisfa:Ção imensa

que os hnllsHekos recE'beram o cha
mado às m'mas. A !!lossa mocidade

domingo, à noite, no trajeto
entre a rua Visconde de Ouro
Preto e Cine Ritz. um relógio
pulseira. de rnarkasita, para
senhora. Gratifica-se a quem
entregá-lo ao dr. Mário Ra
mos Wendhausen, na rua Felipe
S'5midt, 38,sobrado. 6 v.S

PrestigIa o GOT8no • .,
cla88�s armadas, - ow ,.n.
fIm "q.lllt•• eol••tlta". (L
n. W.).

Móveis
Comprar, vender ou alugar

.6 na

A SERVIDORA
ra maior organização no

gênero neata capitall

Rua João Pinto, 4,
Fone 775.

CASA
Precisa-se alugar uma, no

centro da cidade, que te

nha 3 ou mais quartos.
Dão-se referências .

Informações nesta redação.

Quer vestir-se com

confôrto
e elegância?

Procure a

alfAIATARIA
MELLO

• e.colha o .eu figurino.
Rua Tiradente 24

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica Geral de Adulto.
Doença. das criança.

Laboratório de Análi.ea
clínicas.

Con.ultório: rua Felipe Sch
midt. 21 [altos da Casa Pa
railo], das 1030 á. 12 e da.

15 à. 18 ha.
Reaidência: rua Vise. de Ouro

Preto. 64.
Fone: 769 [manual)

I
I
I

Apartamentos de luxo com banheiro. Cr$ 50,0.0. diário
Apartamentos de la classe Cr$ 30,0'0 "

Quartos de 2a classe Cr$ 20,00 "

Quartos com duas camas ',..... Cr$ 15,0.0. p/pessoa
SECÇÃO DE }UTERNIDADE

Partos com permanência de 10 dias em Apartamento. tle
1a classe, inclusive sala de operações, co.m parteira da

Casa de Saúde Cr$ 400,00..
o nOENTE l'óDE TER MÉDICO PARTICUJ,AR Quem sonegar Informaç6.. 1 ...}' L O R I A N ó P O L I S tatistica Militar, trabalha em pr61

LarO'o São Sebastião --0.-- Telefone: 1.153 d. país Inimigo. E. ne8lle e..o,o
ler' jllle.do, mlIltarment.. co••

.......................11••" ,•• ' 110 •• _'ull (J)� .. �.

SEJA SUA PROPRIA

I Dr. Guerreiro da
Fonseca

I' Ha sofrimentos que s.�délo para suas viltmas.
fazem envelhecer. E as Defenda-se contra esses so

Senhoras, que dêles pa· Irirnentos, que sáo eVltaveis.
decern, o sabem muito bem. Use A SAUDE DA MULHER.
Taes são as Irregularidades Regulador, tôniCo, anti-dolo.
no funclonarnento do deli- rosa, o poderoso remedia
cada orgalllsmo femininO, traz no nome o resumo de
como excessos, faltas, pe- suas Virtudes. A SAUDE DA
riodos dolorosoS, que tornam MULHER e uma garantia de
eértas fases do mês um pe- saude e bem-esta.r.

Â SÁUDE DÁ �'(ULHER
....................................................

CASA DE SAúDE E MATERNIDADE
"SÃO SEBASTIÃO"

Sob a dLreçlio cUnica dQ

DR. DJAL}U llIOELLMANN
Constl'ução moderna e confortável. situada em apraz1vel chácara com

esplêndida vista para o mar.

Excelen te local para C'UT'a de repouso. Agua fria e quente

APARELHi\.iUENTO CO�IPLETO E MODERNiSSmO PAR1\. TRATAMEN'l'O
lUf.;DICO, CIRúRGICO E GiNECOLóGICO.

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtas
- Eletricidade médica - Exames endoscópicos.
Laboratórios pau 08 exames de eluclda!:iio ele elillgnósllcotl.

Avisa a seus clientes e

amigos de Sto. Amara
e Palhoça que reinicia.rá
a clínica em Fevereiro de
1945 e fixará residência

em Sto. Amaro.

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

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Profavelmente em Roma a reunião
ZURIQUE� 29 (U. P.) ... ESTÃO CIRCUlANDO INSISTENTES RUMORES DE QUE O PRESIDENTE ROOSEVELT E O SE"
CRETÁRIO DE ESTADO STETTINIUS ENCONTRAM·SE EM VIAGEM PARA A EUROPA, ONDE SE AVISTARÃO COM CHUR
CHILL E STALIN. SECUNDO UM JORNAL SUIÇO A CONFERÊNCIA ENTRE OS "TRES GRANDES" DEVERÁ CELEBRAR·SE�

PROVAVELMENTE, EM ROMA.

o JE§ 11(i)lcd ((l) ��:y���I�P;;��'� ��iIL������ó��������i�m������s!����m��
• �
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vante de trabalhadores força- Oppeln quando o troar dos I suas ferramentas de trabalho
FloflanOpolls 30 IJe Janeiro de 1945 dos estrangeiros na Alema- canhões russos já era ouvido le agua quente. Sómente um

trabalhador sobreviveu à re-

Pontaria dos yolta durante a qual lutaram
mtensamente contra reforces

brasileiros blindados nazistas,
.

Festa de N. 8. dos
Navegantes
Grande é a concorrência de Héis

quo, na Igreja de São Sebastião,
vêm assistindo todas as noites às
novenas preparat6rias da festivi
dade de Nossa Senhora dos Nave
gantes,
Tem merecido gerais l o uvo res o

côro dirigido pelo conhecido orga
nista sr, Giovanni D, Faraco, e

de que fa'<!:em parte as sritas. Cris
tina dos Anj02. Marta Mans1u.
Olga Miroski, Maria Silva e o ar,
Tito Elói d." Oliveira e sro. Erne
renciana Dibiase.
Está em acabamento a nova

caravela do andor de Nossa Se
nhora dos Navegantes, oferta e

trabalho artístico do sr. Rcnufo
Souza, representando uma fiel
miniatura da capitânea «Santa
Maria» do Cristóvão Colombo,

� modelagem e o, pintura do
c ndar estão sendo executa :1011 pe
lo escultor conterrd.neo Emílio da
Silva Jor. prof. João Tonnera e
o pintor Manoel Rovi'Ja.

A. caravala será batizada na
Missa solene no domingo próximo.
no Catedral, celebrada pelo revmo.
ar. Arcebispo Metropolitano, ser

vindo de madrinha a exrnn , sra. �d Beatriz Pederneira li RamoR. t

PI'eparando O caminho para nova ofensiva M:atem�fic�, a
LONDRES, 28 (U, P,) - O comentarista von Hammer, da arlllhelros

DNB, da novamente, hoje, a guisa do que ele chama, êxitos
Com a F'ôrça Expedicicnárla os soldados do Brasil, obriga-:demães no léste. Assim, diz uue vários grandes grupos fie tôr-

Brasíletra na Itália, 2(1, (U. P.)dI' 'I'
,

t
'''- n (OS a ongas vigr ias jun o as

ças. alemãs, ameaçados d� cerco,no sul da bacia carbonífera si-
_ Os ar-tilheiros da F, E. B grandes pecas, nunca haviam

le�Jana, cO,nsegUlram abr�r caminho �o gI10,SSO das suas tropas, estão mantendo constante mar- conhecido antes,
:,)1IZ, ,tambem, que a,ald.8Ia de �m.PP1tz f�I r,e�oma.d�, �ma se: te�amento nas posições ale- Prisioneiros alemães, feitos,
hluud.a vez pelos n.azlsta:s, DepOIS de repelir, ainda, varies �.ta maes através da abrupta re- 1 por ousadas patrulhas brasflei
ques ru�sos em c�Iferellt�s pontos, �ammer, encerra sua, lista I gião dos montes Apeninos, en-I ras, entre as Imíhas alemãs,
�?m mm� uma erícae retIrada alemã, -a�.uncla'l1do_ que" fOI eva- quaaeto � atividade ela artüha- através dos gelados �llanclÜs

("l�ada � 0ab:Ç� t: ponte rua parte d�,' ístula. Nao ,�e ��be se ria, alemã decresceu COllSidera-1 nas montanhas, recobertos de
is so de, e �el �tllbu�do aos ataques aer �os que deSOI ",;,amzaram velmente, após semanas de ex- neve, falam de maneira respei
�s cOTmul1lca�oes �lladas ou ao ,ne-rvosIsmo, �os :1-�ZIISt�,S �nt� uaol'rli,ll,:íria ativ�dade, em que tosa e sombria na precisão
'" nova ofensiva aliada. O cer�o e que es!a nova arrancada ac� se ver if icaram violentos due- elos artilheiros brasileiros que
ba ,definitivame.nte c�lll,a saliente alen�a dos Ardeames. O pri- los. dia e noite fustigam os o-e'rmâ
ll1:Il'0 e o �erceIro exercIlto_:; norte-amerloan,�s voltaram a f,ron- Sob a cheüa do general Cor- nicos, esmagando as su�s es
terra ale�la.' ,numa exte�,sao :le 50 kms. pr eparando ?al�llllh,O deiro de Farias, que comanda tradas de abastecimento, bom
para? remlclO, da of�n,slva aliada 11.0 ponto em que fOI a inter-

a Dívísão de Artilharia da 'bardeando os seus quarteis de
rompida pela irrupçao de von_ Rundstedt. Fôrça Expedicionária Brasí- inverno, onde os nazistas se

� iiiiiiii ""-IWMIMim___ leira, as baterias brasileiras abrigam contra o tempo con-

estabeleceram um magnífico gelado, bem como apoiando os
"record" com sua ação, nos úl- 'próprios ataques da imfantar-la
times meses, a despeito das brastleíra e reduzíndo a atíví
extramas dificuldades do ter- dade da artílharía alemã, me

rena .no qual tiveram que ope-I diante intenso fogo pontuado
rar e elo frio Intensissimo que de contra-bater-ia.

(Engenheiro Civil)
Escritório Técnico de Engenharia

I. Projetos, Orçamentos, Administração, Construção

I O I
-

b d KI
Rua Eateves Tu rdor , 168. - Fone 733 S a emaes a ao Doaram reuz

������F�L�O�R�I�A�N�Ó�P�O�L�IS������ s1�ã�;eS�b!�d<!a:�� Kre�� I i����l?ioo' c%�e��:��� d�fiCli�1
situada ao noroéste de poz-I alemão, von Hammer, através
nan, 115 milhas a léste de Ber- da emissora de Berlim,

J. COSTA MIELLMANN

Faleceu o fundador da
Academia B. de Letras ESCULTOR TEICHMAHH -------------------------R

Aliança da Bahia
Capitalizavão, 8.A.
Aos Srs, Portadores ele Titll

los da ALIANÇA DA BAf-IfA CA
PITALIZACÃ() S, A" rogaJl1os ()

obséquio de, a partir do dia l'
de fevereiro próximo vindouro,
l'ecolherem, diretamentc ao nos

so escritório, à rua Felipe Sch-
111 id t n. 39-térreo, esquina du
rua Alvaro de Carvalho, nesta
capital, as mcnsalidades de seus

Titulos, em virtude de estar sus

pensa a cobrança a domicílio, a

contar daquela data.
Flo]'ianúpolis, 23 de janeiro

de Hi"lfi,
CAMPOS LOBO & elA.

Correspondentes da ALIANÇA
DA BAHIA CAPITALIZAC.'í.u
S. A"

•

II

EIO, 29 (A, N,) ._ As 17 horas e :35 minutos tadeceu, em

sua reaídêncla, o :;1'. Francisco Filinto de Almeida, fundador da
.Academia Brasileira de Letras,

O extinto ocupava a cadeira número 3, de que era patrono
Artur de Oliveira.

JoI"nalista, poeta e teatrólogo, foi diretor da "Pl'ov�ncioa
de São Paulo" que, posteriormente, n.a República, passou a ser

"O Estado de São Paulo".
O ilustre fallecido era pai do consul e poeta Afonso Lopes

(le Almeida, da esou1tora Margarida Lopes de Alme'id1a, da call

j ora e pianista Lúcia Lopes de Almeida e do pintor Albano Lo

],es de Almeida.
O enterro sairá da Aoadelnja BrasHeira de Letras, às 17

lJol'as, para o cemitério de São Francisco Xavier,

Farmacêutico CiERCIHO SILVA
(Chefe do Serviço de llaboratório da Assistância)

Exames de sangue, urina, fezes, escarro, puz e gualquer
outro necessário para esclarecimento de diagnóstico,

Horário: até 8.30 hrs. e depois das 14 horas.

Rua Nunes Machado 7 (SOBRADO) Edifício S. Francisco

�O"defífiii8s
o Instituto Bras·jJ-FJsltados Unidos fará exibir hoje, para

scus associados, dua.s ses'sões cinell'1rutográfica,s com a apre
sentação de filmes novos, 1'espeotivamenite às Hi,30 e 19,30 ho
ms, A sessão das 19,30 horas é ·especi.almente d.estinada a adul
tos, pelo que não poderão entrar, absolutamejnlte, crianças de

saéompanhaelas, Avisamos, outrosS'ilm, que devido a falta de
transporte e con.sequente escassez d·e filmes novos, no momen·

to, o Institu.to passará a exibir, 3Jté ulterior delibemção, ape
llas qnatro sessões ci nematográficas por mês, a saber: duas na

primeira terça-feü�a e duas na última ;terça-feira de oada mês,
110 horário costumeiro,

Homenagem
bravo

de Indaíal a

que tombou
um

Foi oficiada, ontem, na ca- estoica e heroicamente a libel'
pela Santa Inês, da cidade de dade dos povos.,
Indaial, as 9 horas da manhã, No ato religioso, da iniciati
tendo comparecido as autori- va do Centro Municipal da Le
dades locais e nume.rosos fieis, gião Brasileira de Assistência
missa em sufrágio da alma do e da Prefeitura Municipal, o

bravo �oldado da FAB, nosso Interventor Federal, sr. dr.
coestaduano Hercílio Gonçal- Nerêu Ramos, fez-se represen
ves, tombado nos campos de tar pelo prefeito local, sr, Ger�
luta. d.a :E,;uropa} defeno.enclo manQ Brandes Filho.

DITZ Hoj e 3- feira às
K 17 e 19,30, horas

Sessões das moças
Humphrey Bogart e Ida Lupino

em: ULTIMO REFUGIO
Um drama forte e emocionante

Impr6prio até 14 anal

No Programa:

Fi��eeç!.ornC;$lt1g. ·2��o�e��itl
I Funcionário Idoneo t

ROXY Hoje, 3" feira às PRECISA-SE funcionário átivo e

] 9,30 horas. trabalhador, conhecedor de todos

Marg8, Robert Ryan e J. Carrol
os serviços de escrit6rio, desejoso
de progrédir pelo seu. pr6prio va'Naiech em:

ATRÁS DO SOL NASCENTE
101' e esforço, para allsistente de
gerencio.

Terrivell Macabro! A verdade 80· Cartas de proprio punho parabre o
- Japão! a INDUSTRIA BRASILEIRA DE,

Na Programa; PEIXE. LTDA" Caixa PalitaI n'118,Cinédia atualidades· Cooperativa nesta cepitaI, indicando idade,
Figarô e Cléo - Desenho colorido estado cilfH. situação militar II

Noticias do dia - Jornal amplas referências.
Impróprio até 14 anos

Preços Cr$ 3,00 e 2.00

ERWIM
Sabendo a noS'sa reportagem de

que residia em Pômerode. udeun
tado distrito de Blumenau, um
artista em trabalhos na madeira,
para lá nos dirigimos. graças a

bôa vontade do operoso Prefeito
Municipal de Blumenau, Sr. Alfre·
do Campos, que tudo nos facilitou,
lem outro interesse a não ser, que
tivelsemos oportunidade de apreciar
os admiraveis trabalhos de escul·
tura do artista Erwim Teichmann.
quasi desconhecid" do nosso povo.
Os trabalhos executados a cani·

vete na madeira bruta, pelo grano
de artista, são verdadeiras obras
de arte, não escapando o minimo
detalhe,
O dilltinto cavalheiro Snr, Ger·

mano Gehrmann, num gesto que
bem o caraoteriza, vem de colocar
à disposição daquele artista a sua

residencia, para nela serem expos,
tos, permanentemente, os trabalhos
terminado•.
Tivemoll oOollião de visitar a

exposição onde e.tão exposto. cer·
co de 40 trabalhos; entre eles se

salienta.m o «Caúcho», «Criança
da Roça», o <dndio». e muitos ou

troa, Neslla ocasião o Snr. Oehr·
mann II sua espôsa ofereceram-nos
um guaraná.
Fomos informados de que a Ex,

posiçêio tem sido ultimamente bas·
tante visitada e todos são unani·
mes em afirmar o valor do modes·
to artista, Entre os visitant8>s oon

tam-lIe altas patentell do nosso

Exército Nacional.
Somos gratas pelas a.tenções que

nos foram cumuladas pelo Snr. AI·
fredo Campos. Germano Gehrmann
e E. Teichmann.

Comprar na CASA MISCE.
LANEA é saber economizar ..

Conferência no Instituto
de Edu<(lçao
Acompanhado pelo prof. 1. Al

cântara Santos, deu-nos, ôntem,
o prozer de Bua visita, o prof,
Júlio Andrade Ferreira, de Franca
(São Paulo)

•

Motivou a visita do prof. .Túlio
Andrade Ferreira o convite qU8
nos formulou, para a conferência
que pronunciará. hoje, às 20 ho:
ras, no Instiblto de Erlucação. S.
s. abordará o nlOmentoso têma:
NÓS E O FUTURO DO MUNDO,
Agradecemos a visita que nos foi

faita> bem como o convite formu
lado, e estamos certos de que,
dado ao têma escolhido. será
grande o número de aSilistentes,
tanto mais que a entrada será
franca.

• Nova Trento tem novo
Prefeito

A viagem do
sr. James Byrnes
Washington, 29 (U. P.)

Encontra-se em viagem pelo
exterior o sr. James Byrnes, di
retor da Mobilizacão de Guer
ra dos Estados Unidos.

RITZ, 5a,.feira, Bud Abbot e Lou
Costello �em:

ALTA MALANDRAGEM

I Por recente ato sr, Interventor

I Federal, foi designado Prefeito IMunicipal de Nova Trento, o sr./,
José Borgonovo, tendo sido recebi.

-

da a noticia naquele município
com geral agrado, onde o nomen.
do €i muito estimado.

CASA MISCELANEA distri
buidora dos Rádios R. C. Ar'
Victor, Vávulas e Discol - Rua
C. Mafra. 9
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CONTRA CASPA,

QUEDA DOS CA

BHOS E DEMAIS

AfECCOES DO

COURO CaBELUDO.
;'TbNIC.O' C���I��R
POR 'EXtÉlENCIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


