
Budapest .

totalmente em poder dos russos
Moscou, 13 fO.P. )'......0 marechal· Slalim em ordem do dia dç. hoje, anunçiou que

,

tropas russas ocuparam totalmente Budapest, sendo aprisionados mais de
100.000 nazistas.

o
Ilm.inenle ímportcnte

comuníccdc russo
Moscou, 13 (U. P.) - Está pelos russos. Só num setor a

sendo aguardado para muito engente e os �locos de gel?
breve um importante comuní- destruiram seis vezes n�m so

cada do marechal Stalin sôbre dia uma ponte de pontoes es

o avanco das forcas do mare-. tabelecída pela engenharia so

chal Zukhov que �têm a seu IViética. A despeito �e todas

cargo a tarefa de conquistar essas dificuldade�. opmam os

Berlim. Os circulas bem infor-1observadore:> militares que os

mados da capital russa desta- russos contmuam. agrupando
cam que as operações das for- reforços e arproxu;nando suas

ças do marechal Zukhov estão bases de abastecimento
cercadas de grande mistério frente de batalha. E logo que

O f d
-

8 I" t' O te' illema-e8 que se especialmente as que dizem as condições o permitam lan-

e en erao er Im a e a m r la respeito diretamente ao desen- çar-se-ão novamente = a�aque
. . . rendem volvimento da luta no setor de com redobrada energia afím de

Londres, 13 - (U. P.) - povo contmuam com mais in-
, .' Oder ao leste da capital alemã. vencer os 50. kms. que os sepa-

Berlim, está cheia de tropas si.s�ência do que, n�nca. _E os �a.rís, 13 (U: �.) - Pela pri- E como os silêncios prolonga- ram de Berlim.
escolhidas e de confiança com dírigentes germamcos nao se meu-a vez. �eflflcou-se, onrtem, dos russos sempre representamordens estritas de Hitler para cansam em procu�'ai: e�emplos urna rendição global dun: gru- que grandes acontecimentos O fl·m em VI·8ta Idefender a capital zermântca de coragem e resistência nos go de pa.raque.dllsta� alemães, a estão em curso e as vesperasaté o fim. Consta ;os meios povos inimigos, numa de�e�pe- melhor tropa de ellte da Wehr- de serem anunciados acredita- Hollywood, 13 (U P.)
bem informados que Hitler .ada tentativa_para dar ammo macht. Foi ma fren�e oest.:, .€I:11 se que a qualquer'momento Joan Barry, a jovem que há
convocou o Conselho de Guer- ao povo alemao que se sente Materhourri, q,'-;e cmco otícíaís Stalin comunique em uma 01'- tanto tempo, em sucessivos pro
ra no seu Quartel General e atacado por todos os lados. A e 17 homens, ja formados para dem do dia o fim da resístên- cessas, vem tentando atl1ihwir
ordenou que toda a Alemanha emíssora alemã em sua trans- um ataque, resolveram entre- cía nazista no Oder. Informa- a Oharlde Chaplin a paternãda
seja defendida até a morte. missão de hoje leu um apêlo ga�'-s� aos aliados. �tri�ue-s: ções não oficiais adiantam que de de sua filhi,nha, parece terDestacou o fuehrer a seus au- lo dr. Rudolfo Semmler que essa inesperada resolução a por outra parte os soldados finalmente conaeguddo o quexiliares que o Reich terá de exortou os berlinenses a mos- tremenda barragem a que os russos continuam empenhados queria. Pois, segundo anuncia
lutar contra o inimigo mesmo trar a mesma coragem demons- nazistas se vilram. st�bmetidos, jem sangrentos combates nas Soe, acaba de assinar coneraro
que isso represente a destrui- trada pelos russos e pelos brí- sem que suas propr.la� armas ruas de Kustrin, Francfort e com os estudos "Mongram"cão total. De acôrdo com essa tânicos nos dias em que tudo respondessem de maneira ade- Fuerstenberg. O degelo do Oder para atuar numa fita cuja ttl-resolucão tomada por Hitler, sorria aos nazistas. quada, entretanto está dificultando magem começará em breve.foram' concentradas em Ber-

_ ..

.

considerávelmente a travessia Não se esquece Joam Barry de
lim 15 divisões de sEua mais Saxônia,. o próximo obJetiVO do rio. Despachos recebidos da acrescentar que se trata duma
completa confiança. esses

frente de batalha salientam fita de místéríos e erâmes, quesoldados num total de cêrca de MOSCOU, ] 3 (U. P.) -- A Saxônia parece constituir o pró- que com o degelo as águas do nada tem a seu processo con-
250 mil combatentes deverão "imo objetivo dos exércitos russos, que os últimos despachos Oder subiram inundando as tra Carlitos. Mas, de qualquercombater até o último homem já colocam a apenas cinqüenta·e seis kms. das frO/n/teiras

daque-,suas margens.
Além disso gran- modo, a mãe da pequena Carolafim de impedir que a capital la provinda alemã. Dresc1e, a capital da Saxônia, dista agora des pedaços de gelo arrastados Ann subiu tínalmenze ao céu,nazista caia em poder dos exér-

apenas 129 kms. dias vanguardas ele Koniev. Explica-se, assim, pela correnteza vão destruindo onde brilham os astros d:a .tecítos soviéticos. Para reforçar que os alemães tenham lançado novas reservas de tanques e as pontes de pontões lançadas la.
os preparativos de defesa, I!i- lnfantan-ía à luta, em seus esforços desesperados para deter a

--------
_

tler ordenou que a populaçao penetração mais perigosa que a prímeíra exercida na Ucrâmia. BRESLAU SITIADAcivil seja retirada dos subúr-
Mas, tudo está índícaudo que aímda essas reservas nazistas não .

bios da capital germânica. on- passam de carne fresca para canhões russos.
de estão sendo construídas

apressadamente centenas e

centenas de casas-matas e um

número ainda maior de arma

dilhas anti-tanques. Informa

cões de Moscou por outra par
te revelam que desde o início

da guerra foram convocadas

pela primeira vez as mulhere.
alemãs afim de prestar servi

ços auxiliares de guerra. As

alemães estão sendo eonvoca

das à pressa e suas �tividades
estão relacionadas díretamen
te ao exército popular organi
zado por Hitler para auxiliar a

Wehrmacht a defender o te:'
ritório da Alemanha. Os ape
los dos dirigentes nazistas ao
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�Avançam por areas

inundadas
P/:11'í� 1:; (L. P.) - Aval1�1

th1'l!(i sõbre o balHMte de Goeh,
Qando J;e:nosameTlte pela� es- na linha .8ir:,gf'r.ied, c01�tr-a CTes

t.rac1'as enlam.eaoc1�s e att'aves de cente reSI,stellc.w, aJ.ema.

exteniilll-S áreas �n1U'lld1adag
.. p�-I...,._"'__""""_ wT..._.............-..:-,..._...

las águas do rio Rue!!", () Pn,mel"
_

1'0 lDúrcito canadense acha-SB 39 quilômetros
agolI',a apenas a 48_ kms. d? v�le de Liége
do Ruhr o ema,çao dia Indus

tria sid'erúrgioa alemã. Foi

ocupado o baluarte naúst,a d.e
Gen/n·ep e <a maior piarte da c[

dade fortaleza de Cleve, onde

os remanes'eentes da gua,rní
do nazista estão sendo liqui
(ladols em batalhas de l'uas, d:l
ma ferocidade eXit.rema. Mals

adi3inte, os britrunicos conse

o'uiTam atJl'Iavessa:r a densa flo

;est,a de Rei.chs-Wald, entre

q,e;n.ep e Oleve .• e �,stão invel8�

Moscou, 13 (U. P.) - Bres- cabeça de ponte com mais de
lau capital da Silésia foi total- cem kms. de extensão e 60 deLevante de marinheiros

alemães em Bremen
mente sitiada pelas forças do profundidade
general Koniev. Informações do Oder.
indicam que os russos atraves-
saram o Oder imediatamente
ao norte e ao sul da cidade e

cortaram suas comunicações.
A situação dos. defensores (tI'

Breslau é bastante precária
uma vez que as forças russas

já dispõem de uma gigantesca

Londres, 13 (U. P.) - A trídades que tentavam conduzi
emissora de Moscou informou 110s para a frente oriental.
que Bremen foi teatro de um I As "S8" entraram em fun
'eva.nte de marinheiros da IÇãO, em apoio das .autoridades
frota de guerra alemã. nazistas; depois de sanguíno-
A rebelião de Bremen teve .Iento combate se verificou que

origem quando marujos fo-I foram elevadas as perdas de
ram afastados de seus navios ambos os lados.
para integrar forças do eXér-1 Em seguida, a emissora de
cito. Uma vez em terra, os ma- Moscou anunciou que é gra
rínheíros entrincheiraram-se: víssima a situação em Berlim,
nas ruas e resistiram às auto- 'onde os alimentos começaram

a faltar.

Paz na Grécia

no curso médio

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

Hitler convoca
mulheres
Londres, 12 (lJ. P). - Che

gando ao fim das suas reservas

humanas Hjtler ordenou a

Atenas, 12 (U. P.) - Depois convocação dias mudherest Pe
duma sessão que durou 10 ho- la prímeíra vez, desde que co

ras, foi assinado, às 4,30 da meçou a guerra, a chancelarta
madrugada de hoje, acôrdo pro- do Partído Nazista ordenou a
visório que restabelece a paz apresentação das mulheres, ca
na Grécila. O aeôrdo atende à

I
sadas ou solteíras, fpruI"a os ser-

For"aram O Pa·ls·,g ex.igêu<'ia da organízaçâo es·, viços auxíliares do exército po-
\I querdista EAM prura que se plÜ3JI'. Segundo explíca a agên-Mam ilha, 1:{ (U. P.) - Reve- realizem eleições gerais e um cia alemã DNB, que difundiu

la-se que foi oflctalmente plebiscito sôbre a questão da aquela ordem, €oS8'as mulheres
anunoiado que as prlmeiras vol:ta do rio J,orge ao trono. deverão trabalhar ,11;3. f:llbrica
fôrcas norte-americanas passa- Mas, em compelIliSlação, exdue a ção de equipamento militar el'aU} o rio Paisig, POUc.o além EAlVI de qualquer participação outros mílsteres, em que até
dos arrabaldes oriejntais da c.a� no govêrno, amfte,s das eJeições. agora só ,8'e utiLizavam V'olun
pit,al. Avangando ,rapidamenrt.e, Também está previ,sto o uesar- ttár:ios Mas o fuehreT compre
eo.nsegulf1am el,as aleançar o mamenta das nli�lieias "Elas" em1dern perfe.i,tlamente que devia
aeró(Lrom,o a.o nome dro Zorte ilIté 15 de março. Outross.im, fi- também ,ofereeer àJS Heis COfi1'e
Mac Kinley. Poucas horas mais ca e,Srtl�bel'eddo que IIlO julga- liÍgiQnárli'3Js uma compensação
tarde, uma segUinda pOlnt,a-d'e- mento de quaisquer membros por essa obI1igaçãio de t'ooba,lhar
lanÇ<a tmlls'l)Qz o Paisig, 800 da EAM, será feita distincão para a gUEm�a. E assim, o mi
metll'ÓS mais além, perto do enltre crimes ·políticos e co- il111SltJro d-o lruteri'Or baix,o.u uma
prado de Corpidas de Santa An- mun·s. O protocolo, qut' €11:(;01'- pontaria decliaJI1aJndlO vlaUdados
na, l:iquidou I�apidamente os ra as negociaçõe.s de paz ini- os oasame.ntos reiaLi'zados peJo
elemQl1ttos amare.lo.s que rtant'a- ciadas a dois do Clorrente, foi telégl'afo, erutre muahel'es a1e
vam resistir e avançou para fa- 8\ssinado p'elos re.p,resentantes mãs e soldados das g,uarn:ições
zer junção com as p.rimeil'as do govêrno grego e da EAM, nazi,stas ISiitiad�s nos portos
unidades. AgOl�a, as va,nguar- bem como pejo ministro britâ- f,ranceses. Sem dúv�a, essa
das norte-americanas já estão llico Mac MiUane pelo embai-' medida muLto contl,ibub'á para
quási doi,s kms., 'ao HuI do pai-, xador britânico 'em Ate�lIas sr, aumentar o es-pírUo, combativo
sig, em aJl,g'll'llis PO'UltOli!, Lee:per! da tq.tllh!'lI' alemª,

LOIlclrels, n (D. P.) - Vo.n

Hanlmer, da a,gêllcia DNB, aca
ba de anull'cim' que os russo,;,;

chegaram aos arraba Ides ürien
tais de Bunzla::u, Trata-se duma

gran:cle cidade silesia-prussia
na situada 39 kms., a noroeste
de' Liegnitz próximo ao rio
Bobe'l'. Segun.do o locutor na

zista foram váll"i,as as pontas
de ll�nca soviétioas que alcan
ça;ram a lo'oalid1ad'e.
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Londres, (B. N. 8.) - Come

I çando com um saco de amen

! doins e uma idéia, DS cientís

I tas da "Imperial Chimical In-

I dustries" produziram uma no

rva lã sintética. destinada a ser

: uma das mais famosas desco
'b t té ti

CASAS: na rua Uruguái. diverso.,
i er as ex IS. A nova fibra foi

pequenos. com renda men.al de
.

denominada "ardil", em vírtu- 420,00, por 37.000.00 cruzeiro•.
de de ter sido produzida nas Na rua Felipe Schmidt. por Cr$

rínstalações químicas dessa em- 120000,00.

I =ti� �=� I I; �' preza em Ardeer. O amendoim
No Estreito, por Cr$ as.ooo.oo .

•
., r -1

Em Coqueiros, por Cr$ 12.000,00.

•
r �� .não precisa ser apresentado. A' Na rua Presidente Coutinho por

_ _ _ _ _ _ __
idéia consiste em que a lã É' Cr$ 45.000,00.

A SlFILIt':) ATACA TODO O ORGANISMO uma fibra de proteina animal. No Balneario, por Cr$ 60.000,00.

O Fi�ado, O Buço. O Coração, o Estômago, OS e os amendoins são proteínas 48��0,��.enida Rio Branco, por o-s

Pulmões, a Pele. Produz Dôres de Cabeça Dõres lvegetal. Os animais comem Na Praça is de Novembro por

DOR OSSOS, Reumatismo, Cegueira, Queda do C'l- proteina vegetal, parte da c-s 130.000,00.

belo, Anemia e Abôrtos. qual se transforma em pelo. Na rua Conselheiro Moba. por

Inofensivo 80 organismo. Agradavel

IIOS
químicos da "Imperial Che- Cr���.�O�·��·a Campos Novai, num

como um licôr mical Industries" propuzeram- terreno de l.S24m2; por 40.000,00
O ELIXIR 914 está 8provado pelo D.N.S.P, como se a simplificar esse processo, cruzeiros.

auxíllar no tratamento da Sífilis e Reumatismo e produzir a lã diretamente. O 0;;;::: 3c5�m A. L. Alves, na I'UQ

da mesma origem resultado foi o "ardil", mais

FALAM CELEBRIDADES MÉDICAS barato do que a lã, e que não VENDE SE uma Serraria
80bre o preparado ELIXIR A composíção e o sabor a- deslocará, entretanto, êsse pro- -

hidráulica, de-
c914. devo dizer-lhes, sempre gradavel do ELIXIR c"14. re- duto pode ser misturado nu

t b
""

-

vídamente registçada no I. N.
que o eo o empregado. em comendam-no como arma de

I -

d 50
,..

os CIlSOS de Indtcação apro- facl1 manejo para o público I,ma proporçao e r, com a do Pinho e um "troly" com

pelada (amUs em varias de ,00 combate á slflUs, quallda- lã, sem que a fazenda assim cavalo, e correame novo.

suas manifestações) os resul- de- que frequentemente a. [fabricada ofereça um aspecto Informações nesta redação
tados têm sido sausíatoríos, »roveíto no Ambulatorlo da

I
diverso. Uma das maiores van- uo na rua Deodoro 93 _ Estreito

polI são rapldos e duravels. Maternidade de Santa Maria. tagens do "ardil" é que não po-
Dr. WashiDgtoD Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy, de ser atacado pela traça, co- VENDE-SE uma. proprieda-
---------------------- i mo o demonstraram as provas de síta em I}ar-

realizadas nos laboratórios. reiros , com casa, pasto, bôa
Por outra parte, possui as pro- água e pequena chácara. "'('ra
priedades do feltro, podendo tar a Avenida Mauro Ramos, 50,
ser moldeado. Tinge-se como a

lã, absorve a umidade como a

lã e pode ser misturado com o

algodão ou com o rayon, au

mentando a resistência do te
cido.

TEM �fFILIS OU REU.

MATISMO DA MESMA

2

Uma raridade filalelica: selos
do levante de Varsóvia

Londres, (S. P. 1.) - O Ser- sóvía, plaina sôbre os ínsur

viço Postal Polonês, restabele- gentes.
cído em 1941, estampou um Os colecionadores certamen
novo sêlo, ligado aos das três te vão apreciar muitíssimo es

séries precedentes ilustrando o sa única emissão de tamanho

esfôrço polonês de guerra, a interesse histórico.
luta do Movimento Subterrâ- Maior valor filatélico tem
neo, a vitória de Monte Cassí- ainda o sêlo emitido pelo Cor
no, podendo ser usado para reio clandestino da adminís

franquear as cartas dos trípu- tração subterrânea polonesa,
Jantes da marinha polonesa, sob a ocupação alemã. Duran
mercante, em alto mar, e dos te o levante de Varsóvia, sobre
vasos de guerra poloneses, no tudo, na Capital libertada, J

mar ou nos portos. correio funcionava regularmen-jO sucesso das três séries pre- te, apesar do constante bom
cedentes, já agora completa- bardeio, e era distribuido pelos Imente esgotadas, faz augurar pequenos escoteiros que fa

que o novo sêlo, tribuno à té- ziam o ofício de carteiros.
trica tragédia de Varsóvia, te- Quando a situação se tornou
rá também o mais estimado aflitiva para os insurrectos, o

valor para os filatelistas, no correio continuou a funcionar,
mundo inteiro, tornando-se através das passagens subter
certamente, no futuro, um dos râneas, cavadas por baixo das
mais raros . e valiosos especí- ruas e das casas.

mens. O sêlo da Polônia Subterrâ-
O levante de Varsóvia explo- nea, com o carimbo de varsõ-l'díu em 1 de Agôsto de 1944, e via, com datas de agosto-se

terminou 63 dias depois, quan- tembro de 1944, "duração do 11do praticamente a cidade de levante", é uma das maiores
Varsóvia estava inteiramente raridades filatélicas.
destruída, e que a população
civil tinha sofrido baixas ava

iíadas pelos próprios alemães
em 200.000. Varsóvia é agora
um deserto, os remanescentes
da população foram deporta
dos.

O sêlo mostra dois homens,
um dos quais de cabeça. banda
da, e uma menina lutando nas

barricadas de Varsóvia. Acham
se êles munidos de metralha
doras leves, de uma granada
ele mão e de um rifle. Rolos de
fumaca enchem o fundo do
quadro, enquanto a seréia, que
é o emblema do escudo de var-

TENHA

ORIGEM?

PULAR

o Mucus da
Asma Dissolvido
Ropidámente
OR ataques desesperadores e violentos da

asma e bronquite envenenam o organismo,
minam a energia. arruínam a saúde e de
bllítarn o coração. Em 3 minutos, Mendato,
nova fórmula médica, começa a circular
no sangue, dominando rapidamente os ata
ques. Desde o primeiro dia começa a dell!l
parecer a dificuldade em respirar e volta
o sono repurador. Tudo o que se faz ne
cessarío é tornar 2 pastilhas de Mendato
as refeições e ricará completamente livra
da aSIDa ou bronquite. A ação é muito
rupida mesmo que se trate de casos rebel
des e antigos. Mendaco tem tido tanto
êxito que se olerece com a garantia de
dar ao paciente respiração livre e faci] ra

pidamente e completo alivio do sofrimento
da asma em poucos dias. Peça Mandoto,
hoje mesmo, em qualquer Iarmácia, A nossa

garantia é a sua maior proteção.

Mendaeo A:"!:.:::.",
Agora tamb�m a (r $ 10,00

o general Zenobio da Costa, comandante de cam

po da FEB na Itália. com algun� de seus oficiais
do estado maior, num posto avançado da Frente

italiana. (Eóto da Inter-Americana).

JUIZO 10 amendoim produz
oUma lã

USE o po·

PREPARADO

"",.

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

Camísaa, Gravatas, Pi iames
Meias das melhores pelos me

Dores preços só na CASA MIS
CILANEA - RuoC. Mafra, 9

Dados descriminativos de
«OTTO DEUTZ«URGENTE!

ouARDA LIVROS
CORRESPONDENTE

Precisa-se com urgência de

pessôa, homem ou mulher. di
plomada ou não, que conheça
escrituração mercantil e tenha

prática de correspondência co

mercial.
Informações nesta Redação.

15v.-9

Movido a oleo crú, marítimo com 35 HP de fôrca , e 2 cilin
�dros a maçarico com arranque a ar comprimido com eixo,

helice de reversão, tunel etc.

Preço do motor completo Cr$ 35.000,00.
Sendo para uso terrestre não necessita de eixo e helice de

reversão, sendo então o preço sem estas duas partes
Cr$ 30 000,00

Tratar-se com Isaac Unicofsky em Porto Alegre, à rua

Henrique Dias, 247, negocio Direto.

Sedas, Ccsemíros e Lãs

CASA S."". a(OSA.
()RLA N]�)() S(�J é\ RPBJLLl

Rua Conselheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja -- Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 5 t --- End. Teleg.: «Sccrpellí» -_- Florianópolis

Na li 5,! lO Si i•

um motor

i._ ..AhUI a.oe�! 9.- I_ •.

o ESTADO
Diérío Vespertino

Redação e Oficinas à

rua João Pinto n.? la

Tel. 1022 -- Cx. post al la9

ASSINATURAS
NII Capital:

A09 Cr' 7t1,UO
Semestre Cr' 41),,,,,
Trimestre Crt 20,1}0
Mês Cr$ 7.tlO
Número avulso Crt n,.'iO

No Interior:

Ano Cr* I!u.un
Semestre Cr$ 4.'í,üll

Trimestre Cr' 25,1)1)

Anúncio! mediante ("ontráto.

Os originais. mesmo não pubti
caaos. não serão devnlvidos.

A direção DRO se responsabiliza
pejos conceitos emitidos no!

artigos assinados

Empregado para
escritório

Precisa-se de um rapaz de 15
a 16 anos que tenha curso pri
mário completo, bôa caligrafia
e de preferência, com algum
conhecimento de' datitograf'(a,
Tratar pessoalmente na agen
cia do Moinho Joinvile, 3 v,·2

As anedotas e piadas apareD·
temente Ingênuas sio grande,
armas de des8gregaçio mane

Jada! ,ela "qDlnta�eol.n.-.

VENDEM-SE

Vendem-se
3 ccscs de madeira. na Servidao

Fram:oni. (Pedra Grande). Infor
mações nesta redoçdo,

VENDE-SE-��d�ir��s:a r�:
Jaguaruna, sem número. T'ra
tar na rua João Pinto 29, com

o proprietário '. 5 v. - 3

• ia, n_
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VIDA SOCIAL
A.N (VERSARIOS

Cap. Americo Silveira
d'Avila

Será muito cumprimentado nes

ta data. por motivo do transcurso

do seu aniversário natalício o nos

so presado conterrâneo sr Cap.
Americo Silveira d'Avila, brioso
oficial da r8rça Policial do Esta·
do e In.fetor de Educação Fisica.

*

Dr. Hercilio da Luz Medeiros
A data de hoje assinala o crrí

v8nário natalício do exmo. sr. dr.

Hercílio da Luz Medeiros. íntegro
juiz de Direito da 20. Vara da Ca

pital.
E:spirito culto e justiceiro fez se

credor da admiração e re�peito
de seus conterrâneos, razão por

que hoje serão muitas as home

nagens de que será alvo .

•

FUf'm anos boje.
o ar, Carlos de Souza Martins.

(lficial dpasentado da nossc mari
nha mercante;

o dr Osvaldo Aranha. ex-Mínís
tra da Relações Exter lores do Bra
sil.

*

Nascimentos:
Airton é o nc.me do robusto me

nino que veio alegrar o lar do
rioaso conterrâ.neo sr. Alcides Phi
lippi e de sua espôso Odonélia
Brito Philippi, residentes em São
José.

YlaJantesl
Passageiroll que embarcaram pe

lo avião da Cruzeiro do Sul:
Para Curitiba: Oswaldo Herre

ra, José Rosa Chem, Manoel Alfre·
do Barbosa. Paulo João Ernesto
Dohms e Wilson Rodrigues Mar·
conde•.
Para São Paulo: Julio Galbinski,

Jayme Chait, José Xocaira e Po
hana Martha Conrado Para Rio de
Janeiro: Cario. Rego Monteiro Pr6

c6pio Douo t, Pedro Rocha e Fred
Hering
PASSAGEIROS DESEMBARCADOS:
do Rio de Janeiro: Abílio Ramoe,
Hugo Ramos, Heinrich Sasae, Ire
ne Baier Couto, Mary Anne Baier
.. • ...... w w _..... "rire - ...............,.._

Perca"a Gordura
Um métede novo, usado
pelas Estrêlas de Cinema
de Hollywood. PÓde-se
obtê-lo agora nas far-

mácias.
Um médico da California que atende

as Estrelas de Cinema de Hollywood
rtescobrru um método seguro e novo

para reduzir o excesso de gordura
antlestéHca. Esta descoberta chamada
Formode dissolve a gordura de um

modo seguro e rapido. Comece a per
der peso na primeira semsna e muitos

quilos ao mês. Basta tomar 2 pastünas
3 vezes por dia. I<'ormode estimula
a saúde, a energia e proporciona uma

figura atraente, de modo que pOS.S8 pa
recer e sentir-se 10 anos mais Jovem.
Form�de é um preparado garanti
do para remover o excesso de gordu
ra. Peça Formode. hoje mesmo, em

qualquer farmácia. A nossa garantia é
a sua maior proteção.

Distr. S. J. P. Caixa Postal 3186 • Rio

Couto, Flavio Marcio Ferrari FIa'
vio Ferrari e Mario Amaral Fer
rari. De São Paulo: Afonso Hen
rique Delamhert Netto. CJodoaldo
Antonio Althoff, Dr. Oswaldo Ro
drigues Cabral. alivia Ramalho
Cabral, Leib Ber Lewankopf, De
cio Reis e Margarete Sylvia Rara
ten,

PERDEU-SE
Sábado dia l O, perdeu-se no

salão do Clube j 5, uma pu l

seira, Pede-se a quem a achou

entrega- la na lede. à diretor ia,
sob gretifin;ç3o. 3 V. 2
.....�....".,....,.. __, ..............w.........�.

o santo do dia
•

Quarta-Feira de Cinzas
"Lembro-te. 6 homem, que és

p6 e em pô te hcís de tornar". De

pois dos folguedos do carnaval em

que o mundo s6 excogita meios

de gozar o mais possível, a Igreja
faz· nos um apelo é penitência. A

recordaçtlo de nossa origem, deve
lembrar-nos que todos os ·nOS8011

título. levam'nos à humilde con

fissão de nossos pecados e fraque·
zas e nã� ao orgu}ho. Com efeito.
scrncs po e, no tumulo. o corpo

que nos traz sempre apreensivos
voltará, literaln,ente, a ser pó. Qs
40 dias que nos separam da Pás'

coa, dediquemo· los à consideração
de n6s mesmos, tratemos purificar
no. um pouco mais pela oração.
por um ou ou teo ato de mortifi

cação, por urna boa confissão.

pela recepção digna e frutuosa da

8gr. Eucaristia. A imposição das

cinzas bentas seja o penhor de u

ma quaresma de recolhimento e

r�forma espiritual; recebamos as

cinzas de coração contrito. con

vencidos de nossas fraquezas e da
necessidade que temos de recorrer

à bondade e miseric6rdia divina

Agê�.���nt!e.��erw I
Matriz: Florian6poli.

I

Rua João Pinto, n, 5
Caixa Po.tal, 31

..

Filial: Cresciúma
Rua Floriano Feixoto, ./n (Edit
Próprio). TelegraITlas: "PRIMUS· IAoentell no. principai. municipio.

do Estado

ESQUECIDO DOS DEUSES
Este título encerra um trágico

drama da vida real apresentado
nas paginas do livro da autoria do
nosso conterraneo Snr. Juvenal
Melchiade. de Souza. que em bre
ve, será lançado à circulação.
«Esquecido dos deuses». ve"m ates·
tar que os filhoi da terra «barriga
verde», cultivam a literatura.'
Pelo seu fundo Hlosofíco. per

cebe-se que «Esquecido dos Deu
ses», a obra de estréia desse con-

I terrâneo,
muito colaborará no de

senvolvimento da literatura na

nesse, terra.

FARMACIA ESPERANÇA
.0 Farmaeê.tlco NILO LA tTS
ao,. • amaaJJl _. II na preferi"

...... .s_1ID • NltJ'1I.celru - HOllleopal!U - Fcrhl_ -

Al'tIaOll Ce IIIorrllella.

........_ • .uu d�'1fel. .0 _1V.Jilrt.. ""_...

José Tabalipa José Mafra e Maria Mafra

participa aos parentes e peso
sôas de suas relações que seu

filho ADALBERTO contratou
caiamento com a srita.

Julieta Mafra.

...

participam aolS parentes e

pcsaÔas de suas rélaç5es que
Sua filha JULIETA contratou

casamento com o sr.

Adalberto Tabalipa.

Três �arra. (Canoinhall), 3/2/945

-

Florian6poli., 3/2/945 I

o que todas as donas de casa devem saber Um 10VO modelo
Como remover as manchas de café - As manchas de café d

• -

"'"'Inos vestidos ou trabalhos de lã, podem 8'e1' removidas da se- e aVia0 CIVI
gudnte maneira: faz-se uma mistura de uma gema de ovo com Londres, (B. N. S.) - Fo
certa quamtídade de água IOtI de alcool pref'erímdo-se êste, La- ram revelados novos detalhes
va-se a mancha com essa mistura e esfrega-se em seguida com sôbre o. novo tipo de avião
um pano ele flanela. "Lancastrian" que acaba de es-

Cuidados com a roupa branca ao passnr - Se vai passar tabelecer novos records transa
roupa branca a ferro, tará melhor humedecendo-a antes com tlânticos. Estes detalhes mos

água quente em vez de água fria, poís aquela penetra melhor tram que o novo avião de car

no tecido. Depois de respingadas as peças, enrolem-nas bem e Iga e passageiros, de fabricação
ponham-nas num cesto até a hora de passá-las. linglêsa, reune altos padrões

Como tratar as peças de porcelana - As peças de porce- de conforto a uma grande ve

lana fina não se quebrarão tão faólmente si forem antes de !locidade. O "Lancastrian", que
utildsadas colocadas numa caçarola com água e levadas ao fo- constitui uma adaptação do

go. Uma vez fervida a água, afasta-se a vasilha e, deixa-se es- bombardeiro "Lancaster" da
triar. Só então retiram-se as peças de porcelana de dentro de- RAF, vinha operando, por al
Ia. É um processo fácil de temperar a porcelana dando-lhe gum tempo, um serviço regu
maior durahílddade e resístêncía, lar, três vezes por semana,

A melhor g'OUla para hlusas Ilnas e rendas - Uma ótima através do Atlântico Norte, en
goma para passar blusas finas e rendas é constituída pela água tre Montreal e a Escócia. Em

de arroz. ambas as direções foram regís-
Como secnr o "eludo - O veludo deve deixar-se secar á trados records de velocidade,

sombra e não ao solou por meio do ferro quente. sendo que a viagem em direção
ao ocidente chegou a ser feita
em 11 horas e 26 minutos e a

oposta em 10 horas e 13 minu
tos. O avião de que se trata,
cujas linhas aerodinâmicas fo
ram acentuadas pela remoção
das torres de metralhadoras
existentes nos "Lancasters",
possui a velocidade máxima de
272 milhas horarias. Não obs
tante esta velocidade caracte
ristica de um bombardeiro, as

suas novas instalações perten-

Icem aos melhores padrões civis
ou comerciais. Durante o dia,

_____ • .: cada passageiro pode sentar-
se confortavelmente numa pol
trona junto a uma janela. A'
noite faz-se a adaptação dos
leitos, cada um dos quais pro
vido de uma lampada para lei
tura e um botão de chamada
para o aeromoço. Os lavatórios,
excelentemente equipados, pos
suem os maiores requintes de

conforto, enclusive tomadas de
corrente para navalhas elétri
cas. O "Lancastrian", que foi
fabricado como um tipo inter

mediário, antecipa a constru
ção de outros grandes aéreos
de luxo para o após guerra,
tais como o Tudor de 127 pas
sageiros e o Hermes, que deve
rão também ser empregados
no serviços aéreos entre a Grã
Bretanha e a Austrália.

3 v.v·2

-

MATE: gelado
chá
chimarrão

Bebida saudável

Estabilizador e transformador
Vende-se um. de 1 kilo watt, na

radação do ESTADO.

REfORMAS CONCEDIDAS Prestigia o GOl'�l'1l0 • ••
classes armadas, - O. I.ri.
11m "qlltnta. eol••I.ta". (L
I •• N. L

CASA MISCELANEA distri
buidora dos Rádios R. C. A',
Victor, VávuIas e Disco. - Rua
C. Mafra, 9

Na pasta da Guerra, o Presidente
da República assinou decreto con

cedendo reforma aos terceiros Sar
gentos Guenther Steiner adido 00

14' Batalhão de Caçadores, Pardal
Nunes, do 14 Batalhão de Caça.
dores e ao soldado músico Fran·
cisco Conceição da Silva, tombem
do 14' B. C.

CARTAZES DO DIA
HOJE 4a.teira HOJE

(lHE
A's 7 lí2 horas:

Um excelente filme cornico-rnusical l
Anile Miller a morena 100% tropical em:

Valentia adquirida
com Jimmy Durante, e Gene Autry

Muita Musica e Muitas gargalhadas
CINE JORNAL BRASILEIRO 3x77 (Nac,)
FOX AIRPLAN NEWS 27x6 (Atualidades)

Preços: Cr $ 2,00 e 1,00. Imposto incluído .lmp. 14 anos

• •

NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE

Comprar Da CASA MISCE
LANEA é saber economiear..

(lHE «IMPERIAL)
A's 7 1/2 horas

ULTIMA EXIBIÇÃO
Richard Arlen, Eva Gabor, J. Carrol Naish, Nils Asther

e Evelyn Brent em:

Aterrisagem lorçadá
O primeiro filme que nos mostra a «quinta coluna» agindo na

imensidão dos céus
NO PROGRAMA

O SISTEMA NERVOSO (Nac. Coop.)
PONTARIA DE CAMPEÃO (Short)

Preço: (único) 2,00. Imposto incluído. Imp até 14 an09
• G •

Amanhã no Odeon, Joan Davis em:

Matuto esperto
com Eddy Toy Jr.

•

IdiGmas por·
tugu&.. e.pa.
nhol i francis,
ingli., etc.

Romance, Poesia, Reliqiao, Aviagao,
Matemática, Física, Química, Oeo
logia, Mineralogia, Engenharia ci

vil. militar e naval, Carpintaria,
Desenho, Saneamento, Metalurgia,
Eletricidade:- Rádio, Máquinas, Mo
tores, Hidráulica, Alvenaria. Agri'
Qultura, Veterinária. Contabilidade,

Dicionário•. etc. etc.

o PRECEITO DO DIA
A criança precisa habituar-a.

de.de cedo a participar da vida.
Brincando. divertindo- •• com ou·

tras crianças, Q que adquire me

lhor compreensao das coilal e dai

pessaas.
Contribua para o de.envolvimen

to normal da personalidade de aeu

filho, criando· o em contacto com

outras crianças e educando-o para
a realidade da vida. SNES.

Finalmente, Domingo simultaneamente Do Od�on e Imperial
Roddy Mc Dowall em;

Abandonados

Fabricante e distribuidores das afamadas con·

fec:ç3es uDISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, morins e aviamentos
para alfaÍt:ltes. que recebe diretamente das

Snrs. Comerciantes do interiar no sentido de lhe fazerem uma

Florian6pali., - FILIAIS em Blumenau 8 Lajes.
melhores fábricas. A Casa "A CAPITAL" chamo. a atençôo dos

visita antes de efetuarem suas compras. MATRIZ em

.................... , -- �� ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Inexoravel a destruição
da Whermacht

.

íÕASA 43
Livraria e Papelaria

Rua João Pinto 9 -A

...................... .. ...

Móveis
Comprar, vender ou alugar

.6 no.

I A SERVIDORA I

[o maior organizaçõo no

gênero na. ta capital]

Rua João Pinto, 4.

Fone 77.5.

------y----------------�

Quer ve� t, r·s,g com

co ntôrto
e ee g âncie ?

Procure Q

ALfAIATARIA
MELLO

• elcolho o seu figurino.
Rua Tirodente 24

�
�\�tSa[/qQ�

� Laboratório Clíni co
& �"�. RUA JOÃO PINTOe 25 - Fone: 1448
�, _� V! (em frente ao Tesouro do Estado
nnnrono pnTOLDGlCnS Flflrianópolis

I
Dr. H. G. S. Medina Farm. NarbaJ Alves de Souza

Farm. L. da Costa Avila

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

Exame de secreções.
Jlutovaccinas e transfusão de sangue'

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

Esta a ve rcta do 1
Sapatos de. todos os modelos e dos tipos mais
mo der-nos. inclusive Sandolias poro praia 00 alcance
das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros

I PRECOS SEM RIVAIS!

I ;T�;�;C·�u;i;toB�;��i;;�;)
Dr. Artur Pereira IIL.: RUA CONSELHEIRO MAFRA. 41

e Oliveira
Clínica Geral de Adulto. I FARMACIA ESPERANÇA
La��:���:o dadecrt:J�:e.

I
A SUA fARMACIA

clínicas. I•• CoueDaeiro Mlfra, 4 e 5 - FONE 1.642
Londres, (BNS) - "Berlim' cerca de 2.000 toneladas. Devi- Consult6rio: rua Felipe Sch- E.trela I do_iH.

t midt. 21 [altoll da Casa Pc-encon ra-se agora ameaçada I
do ao aumento da sua capací- rai.o], dali 1030 á. 12 e da.

Ipelo avanço russo, e a RAF i dade de carregamento de bom - 15 à. 18 hs ,

II' 4!t!.�.IIt.".HI.III···C··A·�S·IIt·A"·M
...

D···E·�···84S0I4A·N·ÚM·D
..

··E·····EGt�.IM.NlV·Mf·AHI·�·T··E··R·IIt.IN.N·N·IHlD
....

A··D
••••

E.'".IH.".M.III�
••

-

ataca-a continuamente, pre- bas, os "Mosquitos" foram re- Reaidência: rua Vise. de Ouro
•parando assim o terreno para centemente reclassificados.

ES-/
Preto. 64.

os exércitos soviéticos que se ses aparelhos podem operar em F_o_n_e_:_76_9_[m_an_u_a_1_1___ "SÃO SEBASTIÃO"aproximam" - declara Colín condições que obrigariam a
_-------....---

B�d�all, corresI?onden�e aero- perm�necer em terra aviões I fnáutico do "DaIly MalI". Ata- quadnmotores. As fortes defe-' O 6uerre,·ro dacar Berlim é a especialidade' sas anti-aéreas de Berlim inte-I r. !

dos "Mosquitos" e assim tem' ressam menos aos "Mosquitos" ;

Fonsecasido durante algum tempo. Há. do que a qualquer outro apa
boas razões para esses ata- 'relho devido à incrivel veloci
ques, A capital do Reich é o dade de que é dotado. Sua re
maior centro ferroviário da: volucionária construção de
Europa Central e um dos maio- madeira é o segredo de sua
l'8S portos interiores. Não obs-' grande velocidade de defesa.
'cante, por mais que os alemães Berlim não lé, contudo, o único
possam ter tentado remover a objetivo dos "Mosquitos". A
indústria da capital, tais coi- 'velocidade que possuem torna-
sas como ferrovias e canais não los particularmente apropria
podem ser removidos, e assim

I
dos para ataques relampagos

Berlim permanece como o prín- i contra quarteís-generaís ale
cípal centro de comunicações. [mães, e para reconhecimento
Além disso, ela é o centro fi- 'não há nenhum outro apare
nanceiro e administrativo do Ilho aliado. que os iguale. Por
Reich, sendo porisso um obje- esse motivo os pilotos norte
tivo de' certa magnitude, e a ta- ; americanos 'estão operando com
refa dos Mosquitos em conser-I eles na frente ocidentaL Ber
var desorganizações às comu- llím enfrenta agora o que bem
nicações e a administração por [pode ser a sua hora mais grave,
meio de contínuos "raids" é! e a tarefa dos "Mosquitos" em
de incalculavel importância reduzir a sua capacidade de re-

.

para a causa aliada. O peso to- sístêncía não deve ser subestí
tal de bombas agora descarre- mada" - conclue Colin Bed
gadas sobre 'objetivos milita- nall.
res em Berlim é calculado em

E' a cosa que oferece às Cooperativos, Caixas Es
colares e ao público em geral, as maiores
vantagens nas compras de material

escolar e livros didáticos.
Quem sonegar lnformaçõn 1 E. R. Felipe Schmidt, 34

Peçam preços sem compromisso tatística Militar, trabalha em pról

::�B�o�n�i�t�o�b�rl�'n�d�e�a�co�m�p�a�n�h�a=c�a�d�Q�CO�m�p�r�Q�r�e�a�l�iz�a�d�a�.��::�e��!���!�n���o��l��:���:�:�i:����r�:����������:o;;-:;;�;;,_����_���F�l;;o�r�ia�n;;;;ÓP�O�I�i�S;:;;;;;;;.;���_.;;����_:_:;�S�ta�.�c�a�t�a�rl�D�a;;;;;;;;;;;1

é

I

Avisa a seus clientes e

amigos de Sto . Amaro
e Palhoça que reinicier

é

a clínica em Fevereiro de
1945 e fixará residência

em Sto, Amaro.

Alenção 1
Compra e venda seu imo

vel, mas faça-o com van

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

CASA
Precisa- se alugar uma, no

centro da cidade, que te

oha 3 ou mais quartos
Dão-se referências.

Iníormações nesta redação.

Telefone:

Auxilio à Russia
Londres, (ENS) - O major

1 general
Foster· comissário es

pecial para os projetos de de
fesa do noroéste do Canadá
anunciou que 5.000 aviões to-

Iram en.viados pela rota de
Alaska para a União Soviética
em auxilio à luta russa contra
os nazistas.

Sob a direção clínica do

DR.• DJALMA lfOELLMANN

Construção moderna e conrortâvel, situada em apraztvel chácara com
esplêndida vista para o mar.

Excelente local para cura de repouso. Agua fr;a e quente

APAIU,;r.HAME;'\"l'O COiUPLETO E l\lODI�I��íSSIMO I'M1A 'l'llA'I'AMIiJ:'<i'l'O
MÉDICO. ClRCHGICO I!� Gt�ECOLÓGJCO.

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

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

Quartos de 2a classe Cr$ 20,00 "

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

SECÇj_O DE MA'I'EB,NIDADE I

Partos com permanência de 10 dias em Apartamento de _

1 a classe, inclusive sala de operações, com parteira da
Casa de Saúde Cr$ 400,00.

Io DOE�TE PôDE TER �lÉDICO PAltTICl'1,.'\H

FLORIANÓPOLIS
Largo São Sebastião --0-- 1.1G3

•••••••••••••••••a a•••••••••••••••••••••••••

I z. S. Ballistotti
Refrigeracão em geral

Sorveteiras-Refrigeradores- Balcôes-s-Fr igoríficos
.

(para pronta entrega). Máquinas de escrever e cal
cular-Rádíos-Moveis finos-Tapeçaria.

VENEZIANAS hMERICANAS
((o.

PERFEITO CONTROLE DE LUZ E AR
Caixa Postal, 173

Lavando-se com o sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
Cj A. \VETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE lMarco reglsl.

economiza-se ternpo e dinheiro
.s��Ã��/RCtAt

.. ..

ESPECIALIDADE
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Indicador Médico
--��,-------------------

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

\-'U.rso .. Aperfe�amento e Longa PrAtica no Rio de Janeiro

W.!'ll!� 1.14-" .- .... ta manllA: dJarlameate d.. lO.30à.12 h•• à tarde excepto (la'
ba.."•• 4... 11.30 •• 18 bor.. - OON8lJl,TORIO: R_ JQ60 Ptato .. T. IIOtIrado -

_ �ld�llela: R•• PrNid_'" Co.U1ÜlO, ,..

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRUtW'.\ Ca<:Ki\L • ALT!\ CnWRGIA - MOI,É�TI!\S OE SENHORA!' - I>AH'l'O�

Formadu veja Faculdade de Mt;dietna ,da UnJVersldade de Stio, Paulo, ond« foi

.ssisten1e por vários anos do Sen:,ço Cirurgieo do Prof. AliplO Correja Neto.

Cirurgia do estômago e vías níliares, íntestínos delgado e grosso,. tll'Ólde, rins,
"�ÓstaT.a bex�a útero. ovários e trompas. vartcocete, hldroeele. varizes e hérnía
... ., CONSULTAS:
da8 2 li fi horas, à Rua Felipe Schmidt, 21 (altos da Casa Paraíso). Tel, },5&8.

RESID1:NCIA: RiuB Esteves Júnior. 179; Tel. M764

DR. MARIO WENOHAUSEN
(D!plomaao pele Faculdade Nac. d.e Me!1tclna da Uníveraídade do BTIlsU)

_·Wu.rllO ao IÕer'llço <Ia CUnlca Méd!('& do Professor Oaya1do ,OUTelra, médico Q()

Departamento de Salld ..

(.;WNIUA .enleA - Jloll!8tla.. mter...8 d...durtos e crlançaa. CONHULTORIO

• 1Ui8i11J1:NUlA: Rua fl'eUIN' Sebmldt n. 38 - 'reI. 812. OONSUL'l'AM - Uaa 18 b li!

---------'--�--.------_._----
-----------

DR. A. SANTAELlA
(Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da

t niversidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na

nal de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi

ícórdía, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assisten
te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.

CLiNICA MÉDICA - DOENÇAS NERVOSAS
- Consultório: Edifício Amélia Ne to

_ Rua Felipe Schrnidt. Consultas: Das 15 ás 18 horas -

Residência: Rua Álvaro de Carvalho n" 18 - Florianópolis.

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

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

Cirurgia moderna da GUELA DE LOBO, do LÁBIO LEPORINO (lábio e céu

da bõca fendidos de nascença)

Esôfagoseopla. traquêoseopía, broncoscopia para retirada de corpos estr-anhos, etc.

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

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
�er .. lço" ele Clínica Inbntíl da Assistênchl Municipal e Hospita'

de Caridade .

CUNICA MtDlCA DE CRIANÇAS E ADULTOS
cnN8Ul,TóRIO: Rua Nunes Machado. 7 (Edlficlo S. Francisco). tODe l.f.«

Consulta. das 2 às 6 horas
RESIDENCIA; Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

DR. BIASE F"ARACO
MédIco - chefe do Serviço de Sifllds do Centro !fe Sallde

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

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

'

DR. SAVAS LACERDA
Clinica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia,
CONSULTóRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 hora.s. Fone 1259
RESIDENCIA - Conselheiro Mafra. 77.

DR. GEBHARD BROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
IBlRAMA (HAMQNIA) - Santa Catarina

DR. SETTE GUSMÃO
CHEFE DOS SERvrços DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE E DO

HOSPITAL "NEReu RAMiOS".
80 de aperfeiçoamento no Hospital São Luiz G<>nzaga, de Sllo Paulo - Ex-esta

jo,"l!! ia do Instituto "Clemente Ferrelra", de São PauIo - Ex-médico interno do
Sanatório de SaIltos, em Campos do Jordão,

CLUICA GERAI, - DIAGNóSTICO PRECOCE..,. :fRATAlIIENTO ESPECIAJ,J7,ADO
DAS DOENÇAS DO APAR1l:LHO RESPIRATóRIO.

OPERAÇÃO DE JACOBOEUS
CONSULTAS: Dfàriamente, das 3 às fJ horas, qONSULTÓRIO: Rua Vitor Meireles, 18

RESID1lNCIA: Rua Esteves Junior, 135 - 1'el. 742.

DR. REMIGIO
'CLtNJCA JUDIC.l

JIol6raU Interna.. de Senhoru - CM·

atlllU em Gerll. CONSULTORIO: RUI!

"ellpe 8c1lm1dt - IJdHlclo .4mflla Neto,

I'on. llH... U 12 _ 14 ... 17 boro. RJD-

.mJlN�: I Largo Benjamin
Conatante. 3

DR. ANTONIO MONIZ
DE ARAGÃO

tlIruwta • Orto..,ct.. CIfIlJ_ • 0IrU1ItII
•., Coro. ........ Coa.. c. MaIIor_

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá·
l1Imente c!u 11 li 17 hora. RIl8IDp.
t"T4' .Iml,.....t•• 1Y1<m........ .,.,

Dr. Newton d'Avlla
Oparaçõe. -- Via. Urinaria. -- Doen
;0.. do. inte.tino.. réto e anuI
., Hemorroidal. Tratamento da

colite amebiana.
nlioterapia •. Infra.vermelho,
Con.ult: Vitor Meirel_. 28.

Atenda diariamente à. 11.30 h. -.

� tQrda, da. 18 h•. em diant.
a..lcll VlclQJ Ramol, as.

Fo.. 1067.

Dr. LAURO BAURA

Médic. - Cinrrião - rutelro
IAIOS I

Moderna e possante instalação
de 200 MA.

Diagnóstico precoce da tuberculose
pulmonar, úlceras gistricaa e duo
denaís, câncer, do estômago. ate·
ções das vias biliares, rins, etc
Aplica o Pneumo-torax artifici&!
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos modero

nos e eficuell desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidade .:.ur

..

médica: Ondas curtas e ultra-cur- Caças Wideat voando sobre o porta-av�ôes E.M.S
tas, Raios Infra-Vermelhos e

RaiOS]
Searches. (Fóto de B1:itish News Service).

Ultra Violeta. Infrazon-Terapia ----------------------------
Consultório: Rua Deodoro,' ,,::. "' _T_ ..,...,.wTw "._."'_ ""' _ _ ----

I

elquina Felipe Schmidt "

Ou • la 12 brl •• e dila 14 .. 17 lira I
·r....oo. 1.'71 I

----------.� : Fudada em 1870 - Séde: 8Ai A I

(NSTITUTO DE DIAGNOSTICO : INCENDIOS E TRANSPOB'l'ES J

CUNICO: Cifras do balanço de 1943: �DR. DJALMA : C�pital e reservas , "" .. , , Cr$ 74,617.03ii,80
I

I ResponsaobiUdadéS .,' , "" , Cr$ �,978.401.755,91 ,

MOELLMANN I Receita , ' .•. , , , ,., , .•... Cr$ 84,616.216,90 I

I
Ativo ,., , , .. " ' .• " Cr$ 129.920.006,'90':

rormado pela UnlTeI'lIldac1. d. Genebra, S1n1stros pagos nos ültímos 10 aDoe " , ' Cr$ 86.629.898,90 I
Com prãtíea no. hospitale europeua I Responsabüídades .•........ , .• , ... ' •... " ...•.. , ,. Cr$ 76.736.401.306,20 I

au:ntca m6d1ca em Cera!. peci1atrla, doen I
'

tU do lIIatema nen-olO. aparelho I'enlt<> I� DIRETORd!lS: - Dr. PllD.tUo d'UltnI J'ralN ct. Cln'aIho, Dr. Franct.Ioo :
urJúrl.o do homem • 'da mulher 'I da Si • J.n1l1o llAa.orra. I

,....... T6cm1oo: DR. PAULO TAVAIUl8:' �cJu e filb-q"OOIU em todo o terr1tór1o nacionaL - Sucurw.l no :
Cuno d. Radiologia Cl1n1ca com o dJ' :: Ul'UlrllA1. �dol'tlll d. an.rtu lIb prlnc1pay clc1ad.el c1Il Am6rWa, �'Uropa I

�oe) d. Abreu Campanario (810 Pau • Ãfl1C&. :
!o�. ElIJ)t!Clalizado MIl Hla1en. e 881111. AGENTJIl EM FLORIANóPOLIS I:
P1lbllca, pela Uni"erlldad. do ruo d. Ja C AMP O S L O B O a C J A. - Rua FeUpe Scbml4t, a. II :.
<leiro. - Gabinete d. Rlio X - Electra : Caixa Posta] a. l' - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA- ':
ear4.I�le cIln1ca - lIetabol1mlo ba I SUB·AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt. BLUME· :
181 - 80ndqMIl Duodenal - o.blneu NAU. BRUSQUE. LAGES E RIO DO SUL ':
9 &1oterapla - Laboratório d. micro. '

oop18 • 8JIl6llae cUntca. - Rua J'ernando
_ _.__ ,,_._ _.__•••" " " ---

IIIlcbado. 8. )'one 1.IH. - J'lorlanópolY'

DR. AUREIJO ROTOLO

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

Prefira uma parte de seu
trôco em "Selos Pró Doente
Pobre do Hospital de Carida
de". e estará contribuindo para
que êle tome mais um pouco
de leite, tenha melhores medi
camentos, mais confôrto no

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

do Hospit811 de Carldad·e).

Prêmio

COMPANIDA "AlJANÇA' DA BAJA"

Crédilo Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & C ia.

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

PRÊMIO MA IOR CR s 6.25000

Muitas bonificações e médico gralis
Tudo i&to por apenas Cr$ 1,00

----

1 0.
2a•
3°,
4°.
50.
100

1000
10000

100000
100000

- Titulo n' 621744 - Uma copstrução de
" "626746 - Idem, idem
" "

. 539049 Idem. idem
" "787517 Idem, idem
" "662596 Idem. idem

Os titulas com o final 1744 (milhares) fi Cr$
" " ,'"" 744 (centenas) a Cr$
" " ",' " 44 (dezenas) a Cr$
Aos titulos cujo algarismo final fôr 4 Cr$
Aos titulas cujo algarillmo final f Ôr 6 Cr$

Cr$ 100.000,00
Cr$ 25.000.00
Cr$ 25.000,(,0 j
Cr� 25,000,00
Cr$ 25.000,00
Cr$ 60.000,00
Cr$ 50.000.00
Cr$ 100,000.00
Cr$ 500.000,00
Cr$ 500.000.00
-----_...

Empresa «Líder» Construtora Ltda.
Em Combinação com o Banco Cruzeiro do Sul

SIA São Paulo
MATRIZ: Rua São Bento, 45 - São Paulo - Telefone, 3-3255·.Fone, 938

Resultado Oficial do Sorteio do dia 31 de Janeiro de 1945

Série (
. (

600,00
50,00
10,00
5.00
5,00

Total dos prêmios nesta série Cr$ 1.410.000.00
liJspec1aUeta em Doença. de Senha

rIU! - Vias Ur�né.r!a5.
Curso de especiallzaç.'lo de G1neco

logia (doenças de Senhora!!) com o

Professor Moraes de Barros. da Fa
culdade de Medie1na de SIlo Paulo.
Tratameuto especializado, médico e

cirúrgico, das afecções do aparêlho
genital temtn1no (Utero, 0"âri08.
trOllIlpas. etc.).
Cura radic81 l1u lnt1ama.çõel doa

anexos (OvArias. trompa!). Bem ope
ração). Tratamento de todos 08 dls
tllrbioB da meJIlltru,açlo e de elterlU
dade.

Tratamento moderno da bleaorra.
aia &&'uda e erllnJca, em amOOB 08

liexos, por processo. modeoo()8 &ob
contrOle endoscóp!co - UretroClCOpta
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
-_ INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das 10.30 li 12
horas e das 2 la II,
ConSUltório - RUI Tiradente.a 1 •.

Fone: 1.663.
Residência - RUI 'l'liradentet 1

(Sobrac1o).

,.

t'

"

prêmios
"

"

"

1." Prêmio
2. "

3.0 "

4.°
5.° "

10 Prêmi(l)s -

100 "

120 "

240
1000 "

10000 ti

Titulo n." 44847 Urna construção de
"54847 Um terreno de
"64847 Um terreno de
" 74847 - Um terreno de

.. "84847 - Um terreno de
Os títulos com o nnal n.o 4R47 (Milhares)
" " " " "" 847 (Centenas)
" " " " " " 44847 (Invertido
t, "" ".. 4847 (Invertido
" "" "" 4 7 (Dezena)
.. ., " """ 7 (Final)

Série A Série B
Cr. $30.000,00 Cr. $ 50.000,00
Cr. $ 5.000,00 Cr. $ 10.000,00
Cr. $ 3.000,00 Cr. $ 5.000,00
Cr. $ 1.500,00 Cf. $ 5.000.00
Cr. $ 1 500,00 Cf. $ 5.000,00
Cr. $ 5.000,00 Cr. $ 7.000,00
Cr. $10.000,00 Cf. $ 20.000,00
Cr. $12.000.00 Cf. $ 24.000,00
Cr. $12.000.00 Cf. $ 24.000.00
Cr. $10.000,00 Cr. $ 20.000,00
Cr. $ 50.000,00 Cr. $100.000.00
Cr. $140.000,00 Cf. 270.000,00Total dos prêmios distribuidos em cada série

..

a) ROGERIO AGUIRRE (a) ANTÔNIO MUNHOZ Dr. F. da Gama Cerqueira
Gerente geral Dirasuperintendente Inspetor Federal de Sorteios

O prÓXimo sorteio será realizado a 28 de Fevereiro de 1945
ATENÇÃO: - Solicitamos aos nossos dignissimos associados fi tineza de porém 08, seus títu�

los em dia, evitando.se, assim, de algum incômodo futuro.

Escritório, da Lider e Gabinete Dent-iria: Rua Vitor Meireles, 1� (sobrado).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



·Completo
Washington, 13 (U. P.) conferência, dos "três grandes"

Roosevelt, Stalin e Churchill, no revelaram que chegaram a com

comunicado anunciando o fim da pleto acôrdo sôbre os planos para

"grande
impôr à Alemanha os têrmos da bém cnegaram a acôrdo sôbre os

rendição incondicional. Segundo planos para a ocupação e o con

o comunicado expedido pela Casa trole da Alemanha depois de sua

Branca, os "três grandes" tam- rendição. Ficou, também, resolvi-

trio" facõrdo no
da a convocação de uma confe
rência das Nações Unidas sôbre a

segurança mundial e a organiza
ção do após-guerra.

Aprenderão os
alemães pelo
sofrimento 1

((TRES VIDAS»
Florianópolis 14 de Fevereiro de 1945

D I I d d S•
Londres, (BNS) - "À me-

ec arações do De ega o o ervlço dida que os exércitos russos se

I
espraiam como uma torrente

Florestal em guavú no interior da Alemanha Ori-

Rio, (E) - O Delegado Re- .onde procuram canalizá-la. ental, a guerra se aproxima de

gional designado pelo Serviço! Em se falando de exportação
um ponto culminante que bem

Florestal para o Território do
I
de madeira torna-se dever pa- pode ser chamado o "instante

Iguaçu acaba de fornecer a triótico aclarar a situação [un-
da verdade" para o povo ger-

1 1
esse orgão do Ministério da to às autoridades sôbre o que

mâníco", escreve o "Yorkshíre Ber ím envo vida
Agricultura, suas primeiras se está passando com cedros e

Post" num artigo de fundo.

observações da viagem empre-: ipês centenários, ora sendo
"Pela primeira vez em mais de

UIll dupl
..

endida pela região trontelríça
'

derribados. e exportados sem
cinco a�os de hos�ilidades a f�- O peligO

daquele Território com a Re-'que se atenda ao replantio e
ce da guerra aparece nu? para Londres, (BNS) - "A cap-:e pelo Quinto exércitos, O ma-

pública Argentina e o Para-] raras vezes que se faz algum
uma parte cada vez maior de tura de Berlim será um marco rechal Koniev e o marechal

guai, que são as seguintes: "O· plantio, êste é o de eucalipto, população do Reich. A reação glorioso na estrada da vitória, I Zukhov, enquanto ameaçam a

regime de águas do Rio Paraná Permita v, excia. relatar essa âermânica e e�ta situaçã?, te� mas golpear e destruir os seus capital do Reich pelo seu duplo

está sofrendo as consequên- situação, pois esteja certo que,
e rtaliencontrad�

na propria defensores potenciais constí- : e gigantesco movimento de

cias da devastação de suas se faço, é por me parecer POU_j,men
alídade alemã. � povo da tuiria a própria vitória", escre-

I

flanco, ao sul e ao norte, res

margens pelos madeireiros ga- co patriótico assistir ímpassí- Alel!�t�hadtembumda g�'ande ca- ve o "Daily Telegraph" num I pectívamente, estão cada veg,

nanciosos que ora afetam a re- vel a esta canalização de ma_IPacI.
a � e o e ecer a qual- artigo editorial. "A captura [mais reduzindo o número dos I

gião e que só pensam no I?reQo I téria pri�a, em bru,ta, para o qU:I açao decre�ada pelas au- desta ou daquela posiç�o, me_s-: d�fensores da fortaleza de

espantoso que vem de atíngír estrangeiro e que deixa apenas I tOlld�de�, 1
e dmUl�os p�ssuem mo que se trate de Berlim, nao [Hitler, "E' a destruição desses

a madeira de lei na vizinha

I
como vestigio de sua passagem If:r:n r� a lhe?prezo l'pe�s �o- é;_ num estrito sentido militar, Isoldados, tanto a léste como a

República Argentina, para a devastação".
rimen OSta f elltos'dsa

ien �n 0- tao importante como a destrui- oeste, que significa a ruina de-

se que e� a a a e sentímen- ção do exército germânico", O Ifinitiva e rápida da Alema-

CI'" tosd coexls�be'l,cdomd uma ex

I
ag_e- jornal prossegue acentuando 'nha", conclue o jornal citado.

lDICaS �a a �en?I 11,3; e em re açao que a medição da distância

lias propnas dlfI,culd�des, Esta que separa as vanguardas so-

Farmacêutico GERCIHO SllVA estr�nha combmaç�o t?rr:ou viéticas de Berlim está longe

(Chefe do Serviço de Laboratório da Assistência). I�OS?t:l ao povo g�rmb,�nIco, de ser a única ou a me.lhor es-

.....

acei ar o mesmo reju 1 ar-se cala dos triunfos obtidos pelos
Lxames de sangue, unna, fezes, escarro, puz e qualquer com os horrores que a guerra M it

"

.t

outro necessário para esclarecimento de diagnóstico. t
'

't' , ?USSOS, UI o mais Impor an-

.rouxe as suas VI imas, e ago- te é a captura da parte mais
ra �a�entar-s� quando a des-Iconsideravel do arsenal sile

truíção aprox:_ma-se das s�as :siano. A sua perda, particular-
Rua Nunes Machado 7 (SOBRADO) Edifício S. Francisco �ortas, Na Gra B,retanha mn- mente desde que o Ruhr vem

11 B U· C Um crédito de 8
guem se mostra dISp,OS�o a ale- I

sendo sistematicamente ataca-

li ••• nega II milhôes de dólares Igr·ar-se. com �? ternve� pro� Ido pela �AF, tOl:nando-se �e.?- HltJI111)1:HiHl]lm� l.i':_
,

vas pOlq�e .es a passan o o po ta maneira praticamente inu- DL ...._ ----.- __ ._ � �I •

Londres (E) Ate' agora
Washmgton, 13 (U, P.) - O vo germamco Mas uma aver- ttl tit 'd

I .

,
.

-

-, íd .. R lt
" -' 1, cons 1 UI agora um esas- .

não houve confirmação quer pr eSI ente ooseve enVIOU sao natural' ao gozo das des- tr f tal voar AI h A
"'--

,

"
,

' tontem ao Congresso uma I ' do I
, " -,

d
re a a pala a eman a,

no "Foreígn Office", quer na;
v 1, ,,' ,

.

graças ,0 mlmlg� ?ao Impe, e I fortaleza interna do Reich está Fez-se merecedora

embaixada franc.esa em Lon-Imensagem.
especial solicitando que aqui se verifique a eXIS-' , d ind h 'h d

dI�es, da informaçã� da rádio a aprov�ção d3;s leis pa�a, que têncía de uma profunda justiça I�� �:u�zá�f�nso��: ae���o �:�� a f�amu'a «E» pelos

de Paris citando um corres-
os Estados Unidos participem [no fato de que a torrente da!d . .

d t . d 5erv�Cos de guerra

PA ()11dente' diplomátI'co de que
no fundo de estabilização. As' guerra esteje gradualmente;

o .ImtPd1e osamledn e esmaga os ° General Ralph H, Wooten

.

� 'f -íd lei
A b" , , . - ,pOl o os os a os e ::> seu 00- d

.'

a França tivesse sido convida-
re en as eIS prevem a a er- inundando o território alemão. lt '1 b 'I' h t '1 coman ante das forcas terrr s-

J tura de um crédito de 8 mi /D t
"

dé d I I encia e ICO ac a-se a ua -

tres t
'

J

da a participar das conversa- _ , .'
_

-

�ran e .vanas eca as os a e- mente quasi esgotado, As tro- A.

nor e-am��lc,anas. no

ções do Grande Trio, Além do
lhoes de dolares e a cnaça_9 de

jmaes �celtaram de boa von,tad,e pas britânicas e aliadas avan-
Atlantrco Sul, ?ll'lgm l:ecente:

referido correspondente, houve
um Banco de Reconstruça? e o.s ensmamentos de que glon- çam também a oeste, destruin- �ente uma carta ao SI. V, de

sómente hoje outra fonte de �omentft:� sua �n�ag�m �ctvam a guerra ,c�mo um do contingentes inimigos quel�IC13tGe�ente G,eral de Venda�

informação, sôbre o assunto, v����veperde:r aâ.! %ysetan:fa��' e o �,al��Jed exe:cl�Io,
1 �o�,o seriam urgentemente necessá- Ba ,tn ard �II COl_�lpany o,f

Essa fonte e o serviço telegra- jC 't" ó' t
,uma ma 1 a e,prm��pa es 1- ,rios para enfrentar a maré rus-, rt�zfI,!la qua expllnua sua

fico francês, Á tarde êsse ser- ,e que a VIana " somen e ,o nada a trazer mvanavelmente, dI' tIl t It' _
,sa IS açao pelo esforço de guer-

viço disse: "O presidente da �,�m e q�e se tornam �ecessa-Ia !?ilór�a, 0. povo germânico '�i�, �me�l��nâ��T!�r� �: tr�- ,ra daquela compa�11:�a l�sfOl:ÇO

Comissão dos Negocias Exter-
lOS meIOS para t�rr:ar a paz e�ta agora pr,estes a aprender a, pas escolhidas naústas estão, que, ,na, sua opmlao, mmto

TI"S a'o Senado norte-america-
luradoura, Em segUIda o che- dIferença eXIstente entre esta 'd "1 d 1 O't

contrIbUIU matenalmente para

.V • d '
A t ,"" ,-

sen o amqUI a as pe o 1 avo' A

't d
,- , ,

no exprime a esperança de que i� o governo acr:scen ?U, Ja dramatlzaç<l;0 e a verdade da o eXlO a mls.sao dos lYllllta-

a França seria convidada para :lls�e a12tes e agora repIto que guerra,. ES�3; pr�stes a apren' P.of MUHHOZ FERRADA r�s norte-amencanos no Bra�
as conversacões" Hoje á noite

a geraçao atual tem um encon- der a sIgnIflcaçao da morte e
. SI1. Na sua carta o General

O mesmo se'rvI'ço'CI'tou'a BBC' tro com o destino, Se quisermos Ida destruição da força e da d Adchc.ie hentre d
nós, te��o nos Wooten afirma textualmpnte'

, .. t· lt d t f d' -

' ,a o a onro e sua VISIta em I" ' ,

-,

como tendo irradiado a notí-
es aI a a u�a as are as e i derrota, nao como frases mas companhia do distinto cavalheiro TIVe oportunIdade de V'2f pes-

cia oficial de que a França fô- �az .�omo .estlvemos com a� d� Icc:mo l�ealidade conc�·eta. N�o Dr. ,Heitor M,edino, o conhecido Iso�lmente O excelente trabalho

ra efetivamente convidada. �ue�ra. t�Iemos de orgamzal,ha razoes para sentlmentalls- astronomo chIleno Prof. Dr
..
C, feIto pela Standard 011 CCll1-

.

. ,mstltUIçoes de paz em bases Imos em face desta licão imi -

Munhoz Ferrad�, ,fundador e dl,re. pany of Brazil na construí'.'10

llJ.[as a B. B, C. negou, maIS.,
I'd

.

d
-

, tor do ObservatOrlO de ConcepClon - , .

'{

tarde, ter divulgado essa indi- ,�O 1 .as apOIa as l?-3; cooperaç�? nente. A paz futura d? mundo (República do Chile), que atual. e operaçao �os _9.eposItos de ga-

ca ão m�ernaclonal polltlca e econ_?- dependera da maneIra pela mente se encontro em importante solma de aVIaçao a granel é de

,ç , �Ica, A .pedra é a cooperaçao qual os alemães poderão apren- excursão, de divulgaç�o cientifica óleo, assim como no armazena-

.-.
----_.

-----
mternaclonal". der pelo sofrimento" conclue pelo co.ntll'�e,nte amerIcano, t�ndo menta e distribuição destes

,

't d
' percorrldo la, alem do seu paIs, a d t .

,

nlTl HOJ'e 4' fel'ra às Comprar na CASA MISCE
O artlgo CI a O. Argentina, Paraguai. Uruguai e o pro u os ne�te .pals. Seus ,es-

K 1. ANEA é b
.

lul do Brasil, forças contnbUIram matenal-

19,30 horas. . S8 er economIzar.. De 8aulle na-o .

Em nossa Capital o il�st:e cien- m�n�e para, o êxito de nossa

Colosllal Programa

O d Bi I k
tl9t�, fará. uma conferenCIo com Mlssao aqUI e assim foram de

l' Cinédia Revillta - Nacional Coop. cupa a e s o f
·

V·ld d
prOleções clnematagraficas, no pró. Ih, d

' .

2' Dick Foran. Harreit Hilhard II OI COO a o ltimo dia 16i sexta· feira, às 17,30 gran e aUXIlIo no nosso esfo1'-

Boles Wa5lson em; Moscou, 13 (U, P,) - O ma- '(E) F' f"
horas. no Cine Odeon, ço de guerra, Lamento que

HERÓE DE ARRABALDE rechaI Stalin em ordem do dia Pans, ':-
01 o IClal- Ao Prof, Dr. C. Munhoz Ferrada haja uma norma estabelecida

Um filme deferente. alegre e especial dirigida ao g'eneral
mente desment�do que, o gene- fozemo,s VOtOIl de feliz estada na,- que impede a concessão da

divertido, Petrov, anunciou a ocupação' r�l De Gaulle tIvesse SAldo, con- ta capital. flâmula "E" do Exército e da

3' :�f�a�e,G��!LMa�d�al�o; de Bielsko, importante locali- vldado par� a ConferenCIa do

AVISO- � cirurgião-den- Marinha dos Estados Unidos à

Irmãos Andrews, dade situada no sudoeste da Grande Tno, • hsta dr, Arnol· sua companhia, mas sinto-me

Musica melodiosa! Ritmo! Uma IP()�ônia. p lenitroncamen!to Estabilizador e, transformador do Suarez Cuneo, avisa a seus feliz em saber que v, S: está ao

comedia alegre e arrebatadora! f
,',

d B' 1 k d' t
' pa d f f ·t

Impróprio até 14 ano.
errOVlano e Ie s ·0 IS a Vende.se um, de 1 kilo watt, na

cllcntes que estará ausente até r os es orças elas nesse

Preço Cr$ 2,00 cêrca de 30 kms, da MOI'avia, radaçao do ESTADO. 23 do corrente, 3 V.-I sentido, assim como do reco-

[Imposto incluso]
nhecimento do qual sua Com

panhia se fez merecedora, De�

sejo aproveitar esta oportuni�
dade para reafirmar esse reco�

nheCimento". A flâmula "E"
(síntese da palavra "Eficiên�
cia") a que alude o General
Wooten, só pode ser concedid8.
às organizações particulares
que tenham prestado valioso

serviço ao esforço de guerra
no próprio território dos Esta�
dos Unidos,

Laboratório de Análises

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

ROXY Hoje, 4a feira às
19,30 hqras

Colossal programa

l' Reportagem da Folha Carioca
n.38 - DFB

2' O MENINO LOBO - com Saleri
e Joseph Caleia num maravi·
lho.o Tecnicolor,

3' HERROE DE ARRABALDE. com.

Dick Toran e Harriet Hilhard.
Bôas musicas! Muita alegria!

Impróprio até 14 anos

Preço 9r$ 2,00

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,

INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,

F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


