
Começou a evacuação da capital de Biroito
LONDRES9 12 (U. P.) -- OS ATAQUES A�REOS A TóQUIO TORNARAM-SE MAIS SÉRIOS NESTES úLTIMOS TEMPOS.
ESSA DECl.ARAÇÃO ACABA DE SER )j'EITA PELA AGÊNCIA "TRANSOCEAN", NUM DESPACHO DATADO DA PRóPRIA
CAPITAL JAPONESA. ACRESCENTA QliE o JAPÃO É MUITO VULNERÁVEl, AOS ATAQUES AÉREOS1 MAS QUE TUDO
ESTÁ SENDO FEITO PARA REDUZIR ESSE PERIGO. ASSIM, GRANDE NúMERO DE HABITANTES JÁ FORAM EVACUA�
DOS PARA O INTERIOR. ALÉM DISSO, ESTÃO SENDO DEMOLIDAS CERTAS CASAS, EM TóQUIO, A-FIM-DE CRIAR
MAIORES INTERVALOS ENTRE OS QljAHTEIRÕES� DIFICUJ_JTANDO O AI.ASTRAMENTO DOS INCÊNDIOS. AO QUE PA
RECE, É ESSA A PRIMEIRA CONFIRMAÇÃO DE FONTE EIXISTA DE QUE TÓQUIO ESTÁ SENDO EVACUADA.

o
ftniquilados os nipões em Ormoc

Q. G. de Mac Arthur, 12 (U. P.) - Anuncia-se que foi
varrido o flanco meridional da linha Yamashita, na ilha de
Leyte, e aniquilada a fôrça japonesa que se achava encurra
lada abaixo de Ormoc. Os milhares de nipões colhidos entre as
divisões norte-americanas Sete e 77, naquela área, foram mor
tos ou aprisionados em sua quási totalidade, sendo muito re
duzido o número dos que conseguiram fugir para as monta
nhas. É enorme a quantidade de material e suprimentos ja
poneses que caíu em poder dos "ianques".
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e'l açao os sediciosos "Elas"Quem quer ir à Lua? .. Ainda
1A,,�'nH]�:-i, 1» CP. P.) - .\ "SHeiPtlnde lnter-plnnetáuíu

-

]�J'Ítfillj('a" ('stá plauejando 11m Iog'II('te '(Indo!', qlw (·OlltIUíli· Atenas. 13 (D. P.) - Du- secundárias do Pireu e des- Atenas, 13 (U. P.) - As
1'11 lJllssag'('il'()s II Lna. 4) presidente al� entldude, }u'off'ssnJ' Low, rante as últimas 24 horas, os truiram 4 veículos britânicos, fôrças britânicas e as do govêl'
informou sôhl'e os preparatlvos, ncresceutaudo r "0 110\0 mo. "Elas" na capital grega rece- que. tentav.a� romper o blo- no' gr�g� estão, p�lo visto,

c.. • . o' '... .• '., , .'..
•

> " :. \. beram, pelo menos, 5 mil ho- quelO. "Spitf'ires" da RAF es- comprimidas pelo círculo defan de 110:'" ,:I!tt's da guei 1:1, m.l:o!,:tgor,l, p�tle ver H tine ;,:-;i ,II< mens de reforços, vindos, em tão metralhando a colina Li- fogo dos rebeldes. Os reforçosmães estão íuzeudo com }('t;'uetes '. Low nao pOIHIH explIcar se
sua maioria, de Tebas e Co- cavetos, onde se supõe estar que acabam de desembarcar

H lH'ojMil voará em tÚl')HI da IJlISl ou Mel'l'urá ali. rinto. Quanto a Salonica, está instalado um dos canhões dos em Atenas deverão romper o
---�-------_.-

_ agora inteiramente sob o con- "Elas", que bombardeiam o anel de resistência dos guer-

Nos arredores I'�:' �;:'::e��oes i��!�a;o;ol:!���'�nf�eu�!a��: ��_:���:__...__.._. �.��e��ss, g��:�.����s. tosSi�y�=
de Du··ren Paris, 13 (D. P.) - O comu- tadura ali. Dois mil guardas _

mos encontros travados, as

.' nicado do Supremo Q. G. Alia-I armados dos "Elas" P:'ltru- �plausos do lornal fôrças do g�neral Scobie e as

.

Paus, 13 �U. P.) _- I?ves- do anuncia hoje que foram lham as ruas de Salol1lca
�

e «(La Prensan de PaI?andreous �r?eram pa
tmdo_ pelos flancos das tôrças repelidos numerosos contra- outros três a quatro mil sao Buenos Aires, 13 (U. P.) - ra os ínsurretos vanos quar
a�emas que p:o�egem a.yla�.l- ataques locais contra as cabe- mantidos em reserva. Do Pi- O conceituado jornal "La Pren- teir?es de Atenas, e viram-se
ele, ?e Colônia, � Prímeíro [ças-de-ponte sôbre o rio Sar- reu comunicam que os navios- sa", de Buenos Aires, comen- obrigadas a recuar ?o centro
Exercito norte�amencano o�u-I re, na área de Dilligen a Saar- j de-guerra britânicos, surtos ta em artigo de fundo o dís- para a periferia da CIdade: .Sepau sete lo.�alldades. dos aIr�- lautern. Continuam as opera-: no porto, voltaram seus holo- curso recentemente pronun- gundo um porta-voz militar
dores de Duren. A mfantan�, ções de limpeza em, sarre-Gue-I f�tes para t�rra, afin:"c;le. vi- ciado pelo pl'e�idente Getúl�o bri�ânic,o, a. luta é �a�a A v�z
e. os ta�que� �o general Hod !mines. como, tambem, em Ha-Iglar os movimentos mimigos. Vargas, em Sao Paulo. Apos mais len�ud� e a resistência
ges estao a�Ola a menos, de

[genau. Os Elas cortaram as estradas aplaudir as palavras presíden- dos. guerrllhelr?SA .

cada v�zum km. do Importante nuc1eo I
.

- ciais sôbre a liberdade de co- malar. Os britânicos estao
de fortifica.ções

de �üren, Chl·le e Ku'sSI"a reataram relaço-es n,1ér�io e a eliminação das bar- empregando .cont�'a o centro
"porta

. q�e, uma vez f�� çada, reiras aduaneiras, depois da de At�nas ar�l�hana de ?eten-conduzirá os norte-americanos
..' ", . . Y.) , '" , •

•
. guerra,' escreve La Prensa: "A ta e cmco milímetros. Somen-

às planícies onde se levanta a 1'L1SHI:\(, IO�, 1;1 ([ ".1.)
- ,'\. í"mh.nx,ll.la chilena allu�. dída j d' 'I' te na parte central explodi-. . .

d" ., 1 '(" \1 Ire ((1' nníkr ., "['l'r'eJ'111 '[(lI'U embat- me 1 a in ispensave pala quegrande cidade industrial e ciou ((ue os seu lOr S" H .1 ,( I ", �, • c L' , '

h' líb d d d '.' ram ontem a' tarde dez da-. 'd')' T)'"'' ('1" '" ,t'" t, 't 'I 't,] .0:,', aJa lera e e comerclO " ,Colônia". As recentes opera- xa 01 es (,I . "llSSUI �� llle,) es�e( .�,.Imeu L, nes fi. C. pJ ••1 , �!l-, _

d . _ queles projéteis pelo menos.
cões do Primeiro Exército são mal'am dnclIment()s, pejos quaIS hcaJfi l'estnhelecuhls I1Uedlf!· ��ra, \ supre�sao. os mono� A RAF esteve t�bém muitodescritas como excelentes De 'tHn1('J1t� as relacões dil�lomMieus e {'OIlsu)nrps NItre ambos os .1.O� m ernaCtlOnals,_que, ao 1-

ativa metralhando centenas.

" �h·' t ,. ··I·.l'·i 191'" ngll'em as ransacoes, as pre- ,

fato, as unidades do general p:uses, (111(\ se fl(' fl'am m elloJfillltllS uCS(f' • i.

judicam, total ou�parcialmen- de guerrilheiros da "elas", queHodges estao em uU; ponto .a te". marchavam sôbre Atenas.

��!�.�n:o�o�t����%a�:a dfai�� Hitler escreve e Himmler aproveita .... Washington,
>::

13 (U. P.) _ .. "'Ar'LÔ}A"DAr"CÃSEMiRAS&'&'W
de 5 kms. na� margens

..

,

do Londres, .13 (lf_. P.) - Hitler está escrevendo segu1!�o ll- 10 sr. Stettinius, secretário de. O mais, vari�do sortimento
mesmo, a sudoeste de DUlen. vro, em, contznuaçq.o ,ao MEIN KAMP!. Seg�mdo a 11:0tzCta d� I Estado, fez declarações sóbre Ide. casemIras e en�ontradÇ> na

Estão em fuga jornal STAR, o t.ztu�o. dessa. nova, ?OTa p:·zl!�a. �erza. ME!N 10 comércio internacional de LOJa das Caselmras - Rua
GLAUBE, o que szgmfwa "mznha te". E a zdew desse lWTO /.e- post-guerra, dizendo que a po- Cons. Mafra. 8-A

na Hungria' Tia sido suge1'ida por Himmler, para manter o grande Fuehrer llítica do Departamento terá.
Moscou, 12 (D.

#

P.) Na ocupado, enquanto êle próprio, o chefe da GESTAPO, toma como finalidade a máxima ex- Vítimas dasfrente da Hungria, a retirada conta do govêrno. pansão, não só comerCIO ex-
alemã, que até agora se proces-

-----I " terior norte-americano, como bombas «V»sava em relativa ordem, as- Depuraço-es d tod d E 1"
•

D A t P
.. e o o mun o. nzou que Londres, 13 (F. M.) - Osumiu repentinamente o ca�

I r' r nr erelra lT t
-

l'be 1
l'áter de fuga desordenada,

e depuradores
· ar u�1a. po 1 lca �?C enol' 1 ra

�

e Ministério da Segurança In-
Quanto à batalha de Budapes- e Oll·velra p�.�vld.ente, �el.la como, co�.,e- terna anuncia que as bombas
te as informacões de hoje Roma, 13 (U. P.) - Infol'- I

quencla �alOles opoltumda- V alemãs mataram 716 pes-
sã� muito lacônicas. A emisso· ma-se, sem confirmação, que Clínico Geral de Adulto. des, de tla?�lho para todos os

soas e feriram gravemente "

:ra de Berlim, porém, irradiou! o conde Sforza pretende de- La��:�b�:o da;ecr�:J�:e.

I
nOIte-amencanos. 1.511, durante o mês de no-

��e n�á :�p��ja;;s��jit�f:e�� I�;;;rã:::' d�ae�;�i�S�al;;'e i�:
I ��d:��f'li�{�::�;:F��s: s�::' �:�::�::i�S ����:l��� �;��o�o��s,D��artilha:la soviética, prenún-. purgo do FaSCIsmo. Se tal,

Londres, 12 (U. P.) '_ O co-
mu eres e cnanças

cio de que a carga da infan-I aco.ntecer deverá ser sUbst_i-
I raiso], dos 1030 á. 12 e da. de menos de 16 anos de idade.

, t d d t
15 às 18 hfi. municâdo expedido hoje pelo Entre os gTavemente feridos,taria soviética não. tardara a Ul o por um gl:UpO e res Residência: rua Visco de Ouro d d f

A

t 'tob d b t coman O as orças a lcas havl'a 197 crianças e 799 mu-verificar-se. Coincidindo com

I
mem ros

.

o g� me e ou por Preto, 64. .

f' 'd Ld d Fone: 169 [monuall m arma que as usmas e· eu- lheres.os ataques à capital húngara, novo �omlssana r para a e-
na e os importantes pátios _os russos aumentaram sua I puraç�o. E, por �_alar em �e- ferroviários Anau, Askefen- Comprar na CASA MISCE.pressão contra a Eslováquia, puraçao, os .<;tlemaes .anuncla- A"o-es naval·s burg e Damstadt foram ataca- LANEA é saber economizar"onde as linhas alemãs estão ram que .la termmaram a \I

.

"
. dos por mais de 1250 Fortale-

em xeque, por três lados. Acre- "sua�', isto é, a do� �rupos que �oma, 13 (D. P.) _- AIS pn- zas e Libel'atol's, com escoltadita-se assim na possibilidade deseJavam a rendlçao da �l�- melras hor�s de 10. do corren- de 900 cacas.de que estes dois últimos sa- manha ... Esta fOI a notICIa te o destrOler "Wmslow" e o '

télites do Reich rolem do fir- transmItida pelo doutor otto navio patrulha "Sabre" en- D "e to er mmamento nazista ao mesmo I Dietrich, chefe da imprensa contraram-se e entraram em e"'\J r a
tempo.

'

nazista, aos correspondentes luta com embarcações cos- f
·

testrangeiros. Irradiando o fato, teiras inimigas a sul de Anti- aseis as .•.

Prisioneiros a emissora ele Berlim acrescen- bes. Dois navios inimigos fo- Roma. 13 (D. P.) - Oito
no Japão tau que estão agora os nazis- ram postos a pique. Sobrevi- italianos, entre 20 e 27 anos

Roma, 13 (E. S. P,) - Vá- tas em ",condições �e luta_!' ventes foram aprisionados. A' de idade, foram fuzilados on
rios milhares de prisioneiros durante o mverno,_ ate a Vl- noite de 9 do corrente des- tem por um pelotão aliado,
de guel'1'a britânicos e cana- tória"

.. As. deClallB.90es do dou.. tróiers britânicos levaram a acusados de espionagem. A
denses, atualmente em poder t�)l' DIetnch .cO?�lrmam, �- efeito, com inteiro êxito, um sentença baixado pela Côrte
dos japoneses, foram visitados sm:i:, a sang�ll1ana repressao bombardeio contra posições Militar Aliada julgou-os cul
o mês passado por delegados da Gestapo. durante '?S cen- inimigas na ilha de Rab, no

Ipados
de terem atravessado as

do Papa em Tóquio, anuncia to e tantos dIas decorrIdos do Adriáti.c.O .

setentr�ol1al, a lés- linhas aliadas para colher in-
9 "Osservatore RomanQ", aten.tado contra o lfu�hrer· t� de Chf;il'SQ, formações, a sôldo do inimigo,

Serão fuzilados !
Paris, 13 (U. P.) - Termi

nou ontem um dos mais sen
sacionais julgamentos da his
tória francesa. E o epílogo não
poderia ser mais dramático,
pois foram condenados à mor
te os nove líderes da "Gesta
po" francesa, que colaborava
com o invasor nazista. Entre
os que deverão ser fuzilados,
citam-se o chefe da quadrilha
Henri Chamberlain e o "inspe
tor" Pierre Bony, que, em tem
pos idos, fôra um dos ases do
f�ttebol internacional,

_
I ,.,...,j

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I ASSINATURAS

I AnH Na Capital:
CrI

Semestre Cr$
'Frimestre Cr$
Mês Cr$

IN,
'umer-o avulso Cr$

No Interior:
I\,no Cr$
:":;'mestl'l.' Cr'
;'rime!'Jtre Cr$

EtSTADO
Diário Vespertino

Departam�nto
de Educacão

I
�"--"------------"--------"--I·"--"·"'I

I Boatos sõbre o I
!general Franco I
r L'rJld!'(,s, 1:2 \1, !',) - J)prJlJ!S (!pll(.n,Lr�(' I'U -l 1','nHl.�{/ (:p !)!')f('..,�o� U!h8, vi lcgiatut-a (k viu-ias n oi l rs ]

:t�. no', E"',F:""'" rncnto. I.e ensino 211'-Il'J1I SH'IT<l CÚI'(!rl!J[' r('''rl'SSOl[ on-Ir.r'l (I r.e LH;O!'CIU com I) dCl n ... to-le i 11., ••
.... I. �

l{)h. d(', 2:� I:e nO\l?lnh"()" ele ,lAl-J. I
[rUI �l llode H :\IadrJ fi gt'llcra,l Fr�Il,l-l'['(}(C,<(I� ('OHelU'OS CO, Enquunto isso, pululam cm Lou

artigos assinados (C('Lmgem üe !J""t,,, "t" 11 de dr,es us J'1l1l10!'CS sôb rc a ati i ode I
_'.'_'_"'__ ' ._.__<' , .._�,__ c1e;;ernbro de 1B·14) •

.

...: ,I:'
l

'.
c. r.

••..
1. �;,':i U:r!Cni t{O,'H - ].,,:\ pontes: O'. que t oma rú t) vJu-fe do g()\'C'T110 ('S-I

(\, I d
13·.n(;; .cu·_<lQSO,'

- 111" :)ol1lO":,3. i.orv l.pun ho l. e,ll1 Iace da (Teste·n.te prr-s-

onsu a os
.

f\e,s
.•ltC'lH101Wa" =:

lA I

",')11I,:b:
.]

Dl',no. Sà(,l das correntes re,!lllbJic'IIlHs CI>;1-1,I ·'a Bridon cl'Aca.ll1'nnt.a - 1.:.0.7 pontos:
•

.

".....:. .

.J. \laria B'L'j'c"irns- --

,

12::;,� 1;(")110s: 6. fl'él, sua peJ'llHI!lflICI<J no poder, ,�� a

I' a França I Lau'ila_, F1>all%,O'11i -,,,�2,'�'.f !'nl1,tO\ 7',,�,'e-, m.uor ]l'lrll' rios nb.,ernl([<J),l'S,llÚO Iti. -,
v �l,' L::!,"a!ho -- l.!.',J :IO,l.to< s. on.u

I aCI'C'dita qru, 1-'1"111(', r 'COlll'CCPlll'()'
.

.

. ...
na Cori-ôa Re;5_,� t2b,:..! :)�nltl'�: D. (J(l:, '': . ,'; . ,e." ,.J. t -

_

.

.
� IHIU, 12 (A, �.) - O restabeleci- 101] Ra n:c. E' Otnia ]Jecc:, Ramos -� 12: ,OI�uS!ç'a(), se ,\lastr" eJ':) Jl0c!f'] tau

II I' pontos: [0. Dozc líria H.Ulf'J'.! -

tll�'_1
pl::t,tí�nJraJlle)]tl'. Adt-muis. " nome111('1\ o r os SlT1'lÇOS consulares e pon tos: n ..Jc;s(- Ponte; - 117.5 ,Jom�s.i que SUl'o,'ll"I"1 assumir .

r'ov isór ia-
I' I ,'ti � '> J B" '1 'l� 12 ).18na ce Lourrle-s :Yla"ll'{1 - J-L,": t"I. �I � (t.. ,lJ· (

,-\ I) OJ1ld ,CDS (O IaS! na suropa I),,;,to,< J3. \131'ia \:" llD,ál':u Viei)'a -- mente as redeas do governo e () do I\'�ti pouco �I pouco processando-se J1Q.-I »cnros: J�, .Im::,,,: Silva Var-ela --I "I', :\Iigttel :'IIaul'tl. Pd" n,lcnos, :'I"Iau.I 'I }
lld,l ponto", 1;). 01:<2n" d" Anrll'8clp -

1"1 dr-etar-ou ('11 111
'

T' "

I p.'( o

((. HClll'( o l'OJlJ a murc.lU ela guerra I I]';' ooruos: lO. Aurélia .vIela _ 11-1,7, ..

c
',. Ij' l' iI \ nnvr .1 -ss

(, l'l'SpCdiQl rlesocupanão das zonas I "ünlê,; ]I. Hmh SU'llg'O �- 11:,....; pO:·-,lO.'.� I q.ue, esta 1,IISPIlSlO,' ti <r�wlquer J11tl-

,

. � "

I
J8, ..\n1€lm :\Ial·.a de Oln'elra - 109 ..) lIle!Ü<J, a !-(OI'('l'l1al' n f',SfJanhíl, c

que JOl'alll ocupadas pelos alemães" pontos: 20. ;\l3ria)<'Ci',!antles .Fun3clo -: I ([ue em hl sentir10 ')':1 fOlT1Ull UUllO!).::> Dontos; 21. Etcl\'ma ;\f'l:lil'a - 10-9,(
_

'"
_

(/" -

:' ( - 1

I;'l.gol'u ncaümn de ser l'eahertos pomos: 22, Caci'llIa da 8ih'a C01-3<.·O -- governo de Iranslção, �ob sua ]'cs-

,lll<l
is dois

conSUladOS, bl,'RS, ilein
S ,I

)(;8,:3

p-ontos:, 23.,
Mar'·a

Emília,
ele Aiil: P,onsa,

bilida'([r», ,Afi I'llJa :\,fllura qUl'. ." , I., d;'ad'p - 1 C'S.1 pun to,: 24. Helena ,\'[U5S1 tem ap" j' t' l' " f' .. , l'1Illl Lião e outro ellJ 'yla,rst:'lha na Farah - 10'.H !10mo,: 2,J. Z;]ii S:J\-a Pa-, IOl(�, «( l)( as as orça.s po

l-I.,. ,,,'

'.'
C]lC{'O - IOi,7 ],o11't05; 26. D01'otl :\Iuniz t]('R.' (a l',spanha. (' que ,�gua]'d�!('I :1l1ça, (,[w!wra () consuladll em, -- 10S,� FOlHO." �7, Xícia. A:;s.b - IOe prescnlemen!p a resposta de :\Iadl'Í.

}Lu'sp]ha I) cônsul }I{ll'jO Pacheco, I ��n;��: ;;;1t�;:C�'ndLrt�11Y����r:B��n11���� a:l relatório enviado pela cO�feren-1(' <]uaintu [lO de Liii..(), 'se,ró dir. igido
1

rl,),l1lC,>,' :1,:,)'. �;'.{'e "AJn ,elda - _1O.5'(; POL-! ('l,a untretl\ia ,por }l,,�,ll1r:a (' Sangro-
1 '

'\- ld 'I'
,lo": .,1. \\ a,dR S,n,8S -- 10,),2 jlDnto,. msa l'1Il llUH'llI'bro ulhn1'l :\tal,,.n,,prH) ('O)]Slll a ell1:W "pndes dr .. ,) ],)10";'3 Tl'(>y,sani - lU,).1 pUj1to�;

, p,"
- ..

«I1\1 ,I, (), .

< • :13. I�élia' "eiga Simüe, .- 104,fJ POi.1,tOS: Ipermancce (',lI,l ans, agual'clan{[o a
. 111(1(,,1, ,uH/nlo aos serl'Íçns em H. -",,-dir Maria de Almeida - 103,7 resposta de Fra'nco", :VIas, yoItan-
Paris, csiúo em "ias de restabelc- .:e11\os: :35 .. G.ice:'11 ,IJeW'j --., I02,7 pOl1 di) a LO>IldrC's, frisa ouiro despac'lw

,
, ',1." :lG, f':elnh LUlza de Arau.:o -

J02.41
." , , 'b 1 ' l'

--------

CI,!lll'll t:l, tenuo SCgllldO, para H(Iue-

1"I�',l:�?S;
37, T:an;ira ele ?!iveira 9,e;'cal -, (U, P, )!llllCOS:H ���. qna {;' �,ap?/�

IH cajJllal {) cônsul Armando Fnl- ",:"'" ,)O,11U,,,: }8, Y:ll€ll.nda ..

Cu,clO - lUC Íllll ,o Sl, :lII."lH11 :\Iawa. t" O PRECEITO DO DIA V
r &

h"lh-"
1(.i.[J yo�ltos: '09; Callt18 Sll\a .- 101.7 helll )Jossll'C'1 -._- thZPHl .. _. ({ue este- arlos I oes'do, A ehefJa do cr}l1suJadn em Pa-, pO:ll()C:; 40. ,",,1'::'('J BOl'b __ o 10.1,2, p,�ntos; I ia êle à cata de publieidade nesta O exercício Húco é indispensável . l

'J"" - 41. SoLa Glam, - 100,2 ponto" L. Ra- .

1'1, ,tCUTa, pon'In, a cargo do côn-! nCl/'i� sa.nto,' ;;--',
9H.-'

,po,
)110,: ':,:�' ,A,nit� I gU,erra

de

ne,n'os ('()�,tra Flrn:n,�o, à saúde, Ativa a circulação do

em presentessul l<\jNar França Castro ([ue par".' CHl"lO'O - 99,� P011t(b, .1�1. Otál,o \Tll,'ll aflill de ocupar Yanta]osa poswao sangue e a renovação do ar c"n-
. "<" ',<." ,,', " Bacha - �)8,l pomos: -lo. Anmí Sal'tos

a l' 't I l' I' t
"

t'd [- F •

�dl pfrrlirtÍ. afim de assumil' Sl'll i -- D7.9 1'011''''': .fll. L_idi_a Chizzo Ctr'l'::ia n 11pO esc" l.f' 'u' \,Tos acon CCI- lonas pu moes, az Qumen.ar
__

" " , ,,1-' 1J7,7 pontos: 47, :;,,11 Baneto -, 91,G: i)]eutos nu l�spanha . a transpIração e a eliminação N I 12 (U P)poslo nos prllllCJt>')S lhas de .lune.lro. I)U01:O", 4�. Leni('e f'la\'iana PenE'UO - i - --,,- pelo suor, d'e resíducs formados n� ova orque, ,,-

jlróximo, Armando Frazão tt'IH 'S: 97.2, P01�toS: .J9 .. :;a;t Ca;'vl1e - D§,� i R'- d· Nesta redação se organismo, I Ca,ICUla-,se que, qU,ando os no-d
,pClllOS: DO, Rosa Janel,ro }, 01'1es - 9,:. � a 10Jlhn�'()es de yj('e-cônsLl�, 1 f}OlltOS; .51. Isaura .'\"11<1 (ta Luz - 9,).0 I informa quem de, Faça todoe os dias um pouco de valOrqU1l10S festejarem o Na-
j)cnto": '52; Catarina ,Juç'á Coelllo Ghiz- .

'

't' d A

passeio a pé I t 1 d
'

d tznn: - 9 .. ,5 ponJ',)s: 5:1. Zenita Lemos - Seja comprar um aparêlhu de gmas lca o,:, e um

E
• a, _ aqUI a "uas semanas,

.

e-
92 � pontos: 54, I-IelJete Franzom -

91.21 r' d'
,

1 d and,ando Vlgorosamente,' m, se- l'QU' g'asto a son1a sem pr'ecepo,'lO,: 53, Je>UJ11l1 Botelho AbreU -
a 10, se paSSlve, e marca gu,da. to,n;,e o banho frlO habItual.

(iN -

HJ.2 pontos; 56 "[a1'ia da Conceição Viei, "Philips". SNES dentes de três bilhões e meio
l� -- S8,7 pontos: 57, Edite Prate' G.m-

'

d d'l t d,'ahes _ 8e,6 pontos, 58. Otília Irene .__..__-· ....• ........·�_'V'__�w-..-.....,..w� e o ares, elTI presen es e

�'[;;;'j\ifá\l�;:- �,�%�Gm���((��:' 6��r}�lli�{� 1 AUX IL I AR DE GU AROA -L iVROS tôda espécie. As compras 8300
Cãl11é\i'a -.:- 86,1 pontos; (iI. Vins Pim-I . _

tais, que já ameaçam provo-
pão - 80 pontos; 62" H)'celda R:eis da Procura se um com conhecimentos de escrlturaçao car escassez de certos artig'osSilv3 - 84,,) pontos: 03, Alnna ;\JehuesI' . _

- �:U P'�Jl1_tos:_ 64. D,i�l11a �"iVI'al11en�0. e que escreva à màquina Tratar na «Organlzaçao de consumo. A preferência.
- Ki! ponto" 50, .u.eale� Cecilia da 8,1- I C .

1 C t
' 1 - P' t o 18 b d t'"eira -- 80.7 pontos: r:;li, ZiJá :.vlendOnça! omerCla a arlnense», rua 000 ln o, n , vem ca en 0, a e agora, a rou-

- ,(i,o pontos. alt. V. - 2 1
pas e outros aI'tl'o'os de usoN, H. - A ComiSS'lo encanegada do, f � b"

LI- trabalhos do conc'urso rlHra remoção de som • I ?tlj!!!o':líiilli� pessoal, sendo de notar que
i'rofb"ores nos estaneleCll1Jent(Js. de en- I d >t' ,Ten. sino primário, se encontra d,àl'lalllenle, gran e paI e CiOS pi esentes se
no Dep�r.tamento qe E:?ucação, Ate!,lcler� Re ceb a G R TIS' de"tinam a membros das for-
11" 1l0rarlO das 9 as 12 e flas 14 as I, 1 u

2 y. - 2 11oras, tôda " qualQut'l' l'eclamação elos

II
ças armadas, Contudo tam-

Ca ndi'datos ao referido concurso, r)l>estan- b' b
A .

'

do-lhes as infoJ'1ll3çOes que Si:' fillerem (Bonificação de
em os onus e os selos de

'ne,cessárias, Estáo ii dispo!;lção dos inte- fim.de·ano) obrigações de guerra consti-ressaelos os seus processos (reque1'll1len- "

,

tos) pelos quais !J Comissao chegoLl a 1 O CRUZEIRO A CI ;ARRA tuem presente apreCiado Em
COl1 'agem dos llüntos acima publicados, ' ,

O OETE 1 IV É O u O G U R í

II
����� t��� a��e �s :�������

J' Dr. fiuerrelro da juntamente com 12 meses do jornal d'e maior des recorreram às fôrcas da

U I circulaç'õo no Brasil; policia para organizaI:' a cir-

Fonseca I . C_u_Iac_,ão�,-- _

I O Jo,RNAL Vend,em-se pÓrt���
na rua Conselheiro Mafra por

I 300.000,00; duas casas nos Co·
l� Pro�ure �oje mesmo o agonie: queiras, para entrega imediata

'i. PLACIDO MAfRA Preço, com mobília. 26,000,00,
sem mobí ia, 21.000,00.
Tratar com FI. L. Alves,

Redação e Oficinas à
ma João Pinto n.? 13

Tel. 1022 .- ex. postal 139

Anúncios mediante contrato.

Sen,iço de tranafusão de sangue, 'ÍTacinacã,o an ti-diftéTico
(CRUPE) com pr ôvc de Schick.

Análises ,químicas de: Farinhas. bebidas. café, mel, dguas po td
veIS e para usos irtdu$tI'iai� (fecularias, cer vej o.r icrer.

,
,

II Vença a intensidade do calor,

I' sem quebrar a linha da elegância!
t graw erro Você admitir que o calor ex

I tessiv« possa justificá-lo por cruzar as ruas da

'I cid"dc em desalinho, descuidadamente trajado,

I
Voce e'(juec� que o verâo m\o é inimigo

de, uecl1ro ou da elegância. •

tsrecialmente agora, quando a ALFAIA
TA RIA BRiTO, recentemente aberta. está exe'

cutando, com Ilotavel perfeição. ternos leves,
f0iilOc!OS. distintos.

--�-----------'--

70,00
40,00
20,00
7,00
0,30

Exames Anátomo'patológicos,
Diagnóstico precoce do gravidez.
Sôro- diaÇfnóstiaoll

. Hematologia
CoproJogia.

B3cteriologia
Autovacina,.,
Ultramicroscopia. •
Química sanguínea,
Análi.!lC3 de urina,

80,00
4.5,00
25,00

, originais, mesmo não puhlí
{'nolos. não serão devolvidos.

\ .Iireçâo não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos nos

EDITAL
Acha-se publicado no "Dia,

rio Oficial do Estado" .• de 12
do corren te. 8. Concurrência
Administrativa, para o for
necimento de Gêneros, etc.,
pa.ra o Hospital 1Vlilitar de
Flcrianópolis,
(Ass.) Dr. NEWTON

NHARES D'AViLA, l°
Médico.

MÉDICO
Avisa a seus clientes e

amigos de Sto. Amaro

e Palhoça '1 ue reiniciará.
a clínica em .ianeiro de
1945 e fixaril residência

em Sto. Amaro, Rua Felipe Schmidt, 34

·i

Convidamos os srs, Comerciantes a

visitarem, em nossa sobre-loja, a exposj,
ção de

SEDAS, com ricos e modernos padrões,
lÃS, próprias para vestidos e casacos.
CASEMIRAS e TECIDOS em geral,
recém-chegados du melhore,s fábrica s
d o país.

'; " ',,,",,:���ij,,,.,,.td.'W'ór. ,'L,,, .

':�'
.�,1>'1.....u�/.,���:.w.j,.��

f'
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4 o ESTADO Quarla .feira, 13 (fe Dézembro de 1944

Lira Tênis Clube » Dia 13 -- quarta-feira -- Audição
Karam, às 20,,30 horas -- Dia 14 -- Soirée das Ginasianas
de Jesús ... Dia 16 ... - sábado -_ Soirée de Coroacão

,

--.._----�- -

Instituto de Aposentadoria e Pensões Cola a alta Idos Comerciários frequência I
'I Londres, 1] (B. X. S.) -

Deleuecía de Santa Catarina Um metodo simples e rápido

I de montar madeira laminada,
E D I T A L empregando uma cola sintéti-

Selos de Obrigit(ÕeS de Guerra ca, foi criado recentemente na

A Delegacia do Instituto de Aposentadoria e Pen- i [Inglaterra. De acórdo, com o

sões dos Comerciários, no Estado de sta. Catarina, ter- II processo, a cola é espalhada I
na publico, para conhecimento de todos os segurados e em tôda a superfícle que deve

Iempresas a ela filiados que: : ser ligada. a outra e, a seguir,
Fica marcado o prazo a terminar em 31 de dezem- II aplica-se, por meio de C01',-e11-

bro, iniciando-se a 4 do corrente, para que todos os por- ; te de alta frequência, játos de Itadores de mapas de selos de "Obrigações de Guerra"

"I
calor em determinados pontos.

os liquidem com este Instituto, trocando-os pelos títu-
_

Os pontos atingidos secam

los definitivos. I quasi instantaneamente, e11-

Aos interessados, para completarem os seus mapas ou 'quanto que o resto da superf'í
para atenderem a descontos referentes ao mês de abril f I cie seca normalmente. A mon

p. p. será permitida, nos órgãos locais deste Instituto, r tagem pode, assim. ser feita

dentro daquele prazo, a venda de selos necessários, aos antes ele a cola produzir seus!

empregadores, na forma das instruções em vigor e aos efeitos. sendo mesmo posslvel ]
empregados, mediante a apresentação do mapa a ser I concluir-se o trabalho sem que i
completado. [ �ecagem este��_:..?�clui��__ I'OS empregadores que possuírem selos sem aplica- Ição, deverão, no mesmo prazo, restituí-los aos orgãos 10- ;

I IRR ITArA-0
__
REI" L IIcais do Instituto, afim de serem indenizados dos respec- R Ij"._

�tivos valores, bastando, para isso .. apresentá-lo com I COMICHÃO OU HéMORTlAGIAS � I

uma nota em papel da firma. em tantas vias quantas � SINTOMAS DE HEMORROIOES i
as exigidas normalmente para os pagamentos, citando �

ii
as quantidades, os valores dos selos e o total, e passan- II _i;:MâffE

'

do o competente recibo. � I j"tJ:"ii>T�-';' .. :· /,"/11/ w

Fin�ô o )Jradzo nGleneionado '--d 3fl-12.-44
-_-

tO serviço i: I t:i;tSi:�:��;�:;.;'�:- 27.f/!IJ
de "Obngaçoes e uerra" sera e ínítívamen e encer- " t"""'7

x �� .

,.'

'f!"��/f\\
rado e os mapas e selos não recolhidos aos órgãos do I �W�;1-'�; .. iW�.f/��\
Instituto, ficarão considerados nulos e sem qualquer I i&"'&:tí�fif 'l�
valor. I

s, tem irritaçâo retal ou hernorra-

Na Tesouraria desta Delegacia: _ Edifício São I
g.as. cuidado' Sâo o prenuncio de

1 idt '3
-

Ieít
- gr.ve doença que, não tratado em

Luiz, rua Felipe Sc .irm ,,7, serao ei as as operaçoes

I tempo, pode trazer serias complica.
indicadas neste Edital, em horário especial, das 9 ás 11 ções, exigindo até uma intervenção
horas da manhã, exceto aos sábados, - bem como nas cirurgca. A Pomada Man Zan lhe

Agências do Interior do Estado (Joínville, Blumenau, Jar
á

alivio imediato das dôres, gra-

Laguna e Joaçaba), no horário habitual do expediente. ças a uma substancia de reconhecido

Florianópolis, 1-12-44. efeito antisético-bactericida.

Frank de Barros Monteiro

Delegado no Estado de Santa Catarina.

,
'i

-

CARTAZES DO DIA

da pianista, Jamile
do Colégio Coração

Rainha dos Estudantes.da

PARA HEMORROIDES
Um produto De Witt

�"""""""""""Qb&am-�·PRFYmE�lfiM.mamma�"R.".·""�

1 Esta
I Sapatos de todos os rnodelos e dos tipos mais

J moderno!" ao alcance dos SENHORAS E
SENHORITAS, por ve rd n de iro s

Não ha necessidade. mi
nha Senhora, de cada mês
ter sé te dias de sua vida sub
traídos ás suas a !ividades e

ás suas alegrias. Si a Senho
la sólre, deve-o á sua impre
vidência. Use A Saude da
Mulher. Regulador, tônico,
anti-doloroso, A Saude da

..,::,,::,::::;,::::;;;:;:�::::::::;::::<}::;;:::f:::+ �n:I:�: ��Ja.'a ró recuperar

.•:::.:.' .>
.::-:::� .::;

..:::::::.'
. o

A,·e�::o .:;::::::::;'; ;.:.:_:.::::«.- , .. .,:V
.....
v

:;::;. �,,� �e" .,e"· -.'

;.:.:'

_, O �0V' ",e o
.• \<) •

-: :-'-:"
'\\ �o \,\o:�" _,,,

....\
\1 õe

II .. :;

;:?
;/

Â SA1JDE .DÁ MULHER

,.
" � '.

THE LONDON & LANGASHI RE INSURA NCI\l

'SEGUROS
THE LONDON ASSURANCE

COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO :-<llL"
COMPANllIA DE SEGUROR "SAGRESN

.

Cl OBOA
O fóco dos retalhos! I
AMIGOS! A vida está dit ícil , mormente Ino �;ue di� respeito ao vestuário. Para suavizá-

la, ja tOI inaugurada na rua Padre Migue-
linho, 25, no "Edifício D. Joaquim», próximo
ao cinema Roxy , a Case Borba, que está apta
a vender tecidos de algodão, em retalhos, ao

alcance de qualquer algibeira.
Linon estempado mt. 3,70
Voil mt, 3.60
Chitas de 2 So a 2,80
Luizines em côres, artigo bom rnt. 3,70
Cretones» "2,40 lar g mt. 16,00

}) » » 1.40 » rnt, 12,00
Atoalhados (em peça) mt. 12,00
Cortes de brim para ca'ças. bom 6,00
Ternos à rn a r inhe ira 23,00

I) de linho 22,00
Roupas para mrninos e grande quantida

de de eo:xovaís para batizados, a preços nunca

vistos.

Representante: L. ALMEIDA
Rua Vidal RaMOS, 11

é a, verdade!

PREÇOS SEM RIVAIS!
Prismas de
matéria plástica
Londres, 1J (B. N. S.)

Prismas de matéria plástica,
A's 7,30 horas com alto gráo de precisão. fo-

D:ck Purcell. Patrícia Stacy e John'"Ar cher no filme sinistro Iram produzidos em massa na I
e eatarrecedor : Grã-Bretanha para atender a í

O rei- dos Zombí i1S II U.ll1 �pêlo urgente do Mínísté- i
'J no na Guerra. pouco antes da �

VIDA BAIANA N .9 (Nac. Coop.) invasão. Quando surgiu a ne-
i

MARAVILHAS DO MEXICO (Tapete Mágico) cessidade de dezenas de milha-
-�'iW!li!."" iLMi.......m""�r.lIIm""'!I!l_�..*Itii!III_i#MlIIIIa>...__li

Preços; Cr$ 2,00 e 1,00 Irnp. 18 anos
res d� prismas já não havia

-

tempo para que a indústria
ótica do país os fabricasse,
mas a firma britânica "1. C."
encarregou-se de produzi-los

11 com. matéria plástica transpa-A's 7.30 horas
. rente "transpex

"

por meio
l�onaJd Colrnan , Claudette Cotber t e Victor Me Laglen, na d'

.,

Á
.

Ultima Exibiçâo do ftime grandioso, épico e incomparavel. �

e ;1l1lalnllOVtaOl lp}ro('�s�o. p�e-Isentav: recisao os prrs-

Sob duas bandeiras lll�S .fabricados com �l�tté:ia
'

plástica, que as experrencias

I de rotina foram abandonadas
por supérfluas. Apenas o tE'S�
te final foi levado a cabo, sa

tisfazendo plenamente as exi- I
gências.
Embora a encomenda só

fosse feita em fevereiro do'
corrente a.no, a "1. C.", em

princípios de setembro, já pro
duzira toda a quantidade pe-
dida, apesar de ter sido tl'iPli-1cada a meio caminho. Os cír
culos inc1.ustriaís declaram que Iesse feito da "1. C." abre no

vas perspectivas para uso das
matérias plásticas na indús
tria ótica.

�
ft

�
�
� A mais preferida, é inegável.
I 2 t

· ·

4 18 O embaixador
tr sor

.

elos mensais e
Jules Blondel

� PRÊMIO MAIOR CR $ 6.250,00 � HiD, 12 L\. :\'.) - Segllndo um'

!� � vesperti!1o local. () elllhaixado)" .Tn-

� Muitas bonificorôes e médico gra'it� I
ics Blonclcl deixar:, (l Brasil, d('fi·

� .... llitivall1ell!(', no dia 15 do corl'el1-

;� Tu.do isto per apenas Cr$ 1.00 It'" quamdo elllharcal'ú, de avi.lo,

tI IPurtl l'nrís, ,i:'t-Xf\lal 0 Á 1'1'1<'::1. do

�;_,'__..__"!liIill_.._..._••_IIIIIII_IIIII!I!�"[IIII_..,_iIIIIiJlII:-""'''__IIIJII&1lIlll&1l. :'-im'fI:. )
� . .� .• • .

- ,WL_""�·������ilili_!J!!''''''''''''' ._',

HOJE 4a.teira HOJE

Não comprem seus calçados para as Ee s tns de fim
de 'ano, sem visitar a

CINE
Berrelrus»

CINE «I PERIAl')

RUli CONSELHEIRO MAFRA. 41

SÃO NOSSOS IRMÃOS (Nac. Coop.)
UM CASAMENTO EM BIKANER (Tapete Colorído)

Preços; 3,00 e 200. Irnp. 14 anos

Simultâneamente, Domingo, no Odecn e Imperial:

Como é trís te recordar !

Crédito Mútuo Predial
Propr,etários - J. Moreira & Cia.

I
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o ESTADO-Quarla.feira, 13 d. Dezembro d. '944 3

ANIVERSARIOS
Festeja hoje seu natalicio anta,

Maria L. Regis.

Ocorre hoje o aniversário da sra.

Emérita Sousa.

Hoje faz anos a menina Edi
Sousa.

Nesta data decorre o cn iveradr io
do sr-. João Silveira de Souso , alto
funcionário do Tesouro estadual.

Faz anos hoje o sr . Daniel Rêgo. I
Por motivo do seu aniversário

Iserá muito felicitada hoje a srta.
Ilda Ataide,

A sro , Luísa de Carvalho Ccstn 1faz anos hoje,

Ocorre, nesta data. o natalício
ia sr to . Zita Luzia Gomes.

LI NGERIEI
I(EKIIER
=QUAL'JOADE
Aceitamos encomendas

AGÊNCIA:
Rua Podre Miguelinho. 23

F L O R I A NÓ P O LI S

TifO'êi;Gú-erra-ii:-4o
Eleição da nova Diretoria

De ordem do Conselho Delibera
tivo. convoco todos 08 associados
dês te T' G para a reunlao de
assembléia geral. que serei reoli
zada nesta caserna. na Avenida
Mauro Ramos. na dia 20 do cor·

rente, com início às 19 hs., a fim.
de que se proceda à e leiçã.o da
nova diretoria, que regerá os des
tino desta sociedade cívico,militar.
no próximo ano de 1945,

Hélio Milton Pereira
Secretá rio

Brilhante
conferência
Aracajú, 11 (A. N,) - Cons�

tituiu acontecimento a confe
rência do ministro Apolonio
Sales realizada sábado no Ins
tituto Histórico em tôrno do
plano de eletrificação da Ca
choeira de Paulo Afonso, Fin
da a conferência o intel'ven�
tOl' federal felicitou o minis
tro Apolônio Sales pelo bri
lho da exposição, tendo pala
vras de confiança na rea�
ção do plano esboçado,

,
---- A COBRA

,

ESTA

, ,

FUMANDO
NA

, ,

Rua

Faça

Conselheiro Mafro, n .. 9

uma visita e verifique
de

os preços e a grande variedade
Brinquedos e Artigos para presentes,

A «Casa Miscelânea» tem entrada e saída para duas ruasi I

Uma visita é de interêsse para V. 5 ..

TENHA JUIZO
TEM SíFILIS OU REU-

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE o PO·

PULAR PREPARADO

ii
a;1 , z: .....! nIIII_=- .

_

7v-l

13�fJl:&ilE!J
A SIFILIS ATACA 10VO o ORGANISMO

� Fi�ado, o Buço. o Corl!ção, o Estômago. I)!l
I ulrnões, li Pele. Produz Dores de Cabeça, Dôr .....R
DOS 08808, Reumatismo. Cegueira, Queda do Ca-

1)\'10. Anemia e Abôrtos.
Inofensivo ao organismo. Agradável

como um licôr
O ELIXIR 914 està aprovauo pelo D,N.S.P. CO[l){)
auxíhar no tratamento da Sífilis e Reumatismo

da mesma origem
FrlLAM CELERHJDADES MÉDICAS

Sobre o preparado ELIXIR A composição e o sabor a
.914. devo dizer-lhe!': sempr .. gradavet do ELIXIR <!H4. r�

que o tenho empregaeto, em comendam-l)O como arma de
oS casos de indicaçíio aprc>- facU manejo para o püblico
priada (a1fiUs em varias dl' ,no Cflmbat ... ti �jflIlR. qlJ!lltda·
suas msntresiacõell) 08 resul· ete. que frequentementl3 Il
tados têm sido slltlsfatorloB, nroveito no Ambulatorio dn
poli são rapldo8 e duravel!!, Maternidade de Santa Maria,

Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy.

d· n I
Lira Tênis Clube

Ia Audi<;iio de piallo
da >lt'llhorita

- • Jamile Karan
LUZia. Virgem e DIa 13 de dezemhro de 1944
Mártir (quarta-f('iral ils 20,:lO horas

o santo do jOl'l1ais St" ocupam demoraldamenle
!lo encontro de c!ol11ingo no Paea

elllbú, (,l1tl'(' curiocas e paulistas ('

qlle termi,n'ou C0111 li vitória dos

,paulistas por 2x1. Os ,jornais dizem

I qlle (\s rHllili'stas \'cnceram, mas 'l1ilo
Cfm "cnceram, c reclamam para o

Bach , .... , ... I'l'elúdio e Fug'a IzII prúximo cneonlro a inclusão dos
B0sll\()Vl>n

,.: :,,(tna_� pp. 27 n.
jogado!'l's HpJ1\o e Cláudio, que são

A. "Ie] illo ,'. A pequenà bailarina
Agostinho

Cantú Jonl!o
F. :\lollllloll . . Jovens n o jardim
Lis;r,1 ., ... , .. S. Fl'llncisco sôbre as

ondas.
_, _ __

t1ro dl'verão ser excluídos, f;ont1'C 011- Comprar na CASA MISCE.
fraqliearta aos sócios do j ro�, (lcl'uJdino. Lclê e Dja1111H. ('1l1 LANEA é saber economizar "

pessoas adlllir::Hlorcs da dos elementos que Inais (!oucorrer-

I
rum panl o f('liz de,.frcho do gr:lll· Querde tmeoMro de ontem foi () juiz

I GRATIS 1. Oscar P(TPira {lomes, quc tcve atua:-

çào fil'IlW e t�nérgi('a, não permitin-
do que () jôgo descambasse palra a

yioleneia. Túela a crônica desta<:a
a atuação do juiz, que foi reailmcll
te i IllIl:1'I'C i a,] (' c.nérgieo nas suas

dccisõ(·s. Os c.rl1iros despol'tivos
opinulll qlle n qlladro paulista, no

próximo ,iôgo, podcl'á SlH'pl'eendel'
ao seu tradicional adversário com

uma exibição de gala, como o fizc·
rUlill frC'l1tí! (lOS gnúchos.

de

Quer receber 6tima. surpresa,
que o fará feliz e lhe será
de valiosa utilidade? Escreva
a: Soares, Caixa Postal, 84.

I.. Niter6i. E. DO RIO.

10 ESTADO Esportivo DEb����d��1��it!��[<'��;����p�Ii,:'�
!la vila de Inglêses.

TORNEIO ORIGINAL O Prefeito :\:runicipal de F'lorianó polis
() I'll,!l'!)úl (",11 ',11'1' n ense que de usando da atr-Ibuícâo que lhe conf'ere ()

art. 12. item Ill, do decreto-Iei federal
quumdo cm vez !lOS aprcscntu dias n , 1,202, de I> de abril de 1939.
de llil'l.lJnr!e altração, reservou para DECRETA:

I AI'L 1° - Ficam fixados os perímetro,domjrsgo pr-óximo Ulll tios melhores urbano e suburbano da cieluei,. de Vln-
dos últimos tempos. rianópol!s. como segue:
i, que no estúdio da F, C, D, se- I'erimen-o urbano! Começa no lado d"

rão t.ruvados sensacionais matchs Continente, na ponta da Hho ta. e cegue
"".. pOI' lima linha sêca até a ponte de ci-

entre os melhores quars-os de f'utc- menta armado existente na estrnda para
hól do H.io ,de Jnn e iro 0\1 sejam: São Jo�P, 110 'pé elo morro do Geraldo,

, daí "egue com rumo ?\ verdadeiro numa
Flaeucugo, Vasco, Botafogo, S. Crís- extensâo que regula 000,00 metros até
10\,;]0, Fluminense e Amér-ica, na cruzar com urna água que passa atr á-,

pessoru dos torcedores C admirado- da igreja ele )ios�a Senhora ele Fátima.
aonde est;, plantado um marco de pedin:

l'es de Ftorirurópolis. dní continua por uma par-aleja às r-ua.
Os quadros. ao que parece, já cs- Afonso Pena e Mar-echal Hermes atê no

tão cuidadusaruonto organízados, marvo na praia ela baía norte de &ml"
Catarina: segue rpor uma linha reta ate'

esperando, sómcute [) dia da reali- " ponta do Recife no lado da ilha df'
ZHÇ<10 do grandioso torneio. Pelo Santa Catarina; elêsse ponto contluua por
illieJ'cssl' flue Lodos os esportistas �Ima I!nha séca que" passando pela hi-

I
'

'I d' I I Iu rcacao <las ruas RUI Barbosa e Artst.í
ocais vem dcmuns! run o, e (e se

t eles Lobo se prolonga atê ao 111al'CO si,
esperar U1ssislencia record, convicta tuado a �'Oo,oo .metros da rua Rui Bar

de qiu- ass ist irá a Iutebó l bem in- hO,"1: da
í

coutrnua. para lelament e e "

_

' :iOO,OO metr-os das ruas RUI Barbosa. Frei
gadu, Caneca, Demétrio Ribeiro, Avenida Mau-
Alguns clubes silo integrados ])01' 1'0 Ramos, ruas Silva Jardim e Joso

cleuu-utos ([IH' conhecem sobeja- :\[ene�es. procurat]'eto alcancar a l�ascente
•. do corrego Euí'rásio; desce por este ate

111(m te os segredos cio assocíatiou, a sua fo1. na baía sul de Santa Catarinn ;

I
tais como () gigante zagueiro O1'tl- désse ponto segue por urna linha rela

ria o gnupo "1l3,rda-va'kt Morítz. o até a _ponta ela Ilhota,
�, .

v ". t"I .,..'.
.

Perírnet.r» snburbuno: Começa na roz
iutel igcnte pi vnt Ze Macuco e outros do rio Ai-aujo, na baía sul de Santa Ca
vcí crunos. t arina, sobe por êle atê a sua ·11ascentf'

Aprer iar-emos os lances endiabra- mais orien.tal da í, contíuua pelo di,vi·

dos daqueles que jogaram futeból ç);';a;l;���'t�Se a�t�\a�l;ls�n��l'lg�aI���a a�(.
hú 1, fi ou lO, unos atrás ou duque alcançar no morro �r.ajor Gal'1'iga_ a nao,
les que apenas aprccciam ou os- cenre do rio Bueh<,!le; desce por este ate

,

.

• ' desembocar na bala none de Santa Cn-
.utam .logos pelo rúdio, quando seu tarina: continua pelo mar até a fOZ do
lfl!indrj'l1ho, hi!lO Hio ou S. PalLllo rio (�as Trê_s Pontes ou elo Sertão: sobe,
PSI:1 em foO'o, j)0l' ·e,te ate ao marco �le pedra planta-

. � � do n\.) ponto 0:11 que ele cruza com ti

Lspl'rl·1ll0S. pnis, êsse grande estl'ada <I.as Ca,nwrlnhas; daí segue pu,
,l('onlecimento esportivo que ficaI':1 llma linha sêcn até ao ext!-emo norte, do
O'I"I\'adc 11'1 his{ól'i'l do flJllchól ('a- morro no Pantanal; continua _!por este
,.., " ) <,

mOll'O e pelo Gema d'Ovo, ate a panl a
tarllllol'nse. no fl'el'n, io na baía ,,11 ele Santa Cata-

l� . .T. 1\ rjna; daí' segue pelo 1118;r' até fi foz cio
,'io Al'8újo,
A!'t, 2° _ Os perímetros urbano, e s",

bnr])ano ela vila de Inglêses são os abai,
xo discrinlinados:
Pel'íln(l'tro urbano: COlneça na pl'ainSuo Paulo, 12 (A, N,) _- Todos no mal'C'o A aonde tem início o CosUlo e

segue por uma linha sêca perpendiculul'
à praia. com uma extensão de 100,0i.1
m!01rOS até ao lllareo B; daí segue pal'a�
lelamente à Praia, fazendo um percuI'so
de ,,00,00 nnetl'OS até ao maI'CO C; dês!;",
ponto, por outra penpendkular " prai:!
aJ('an(;a no':umente o mar, no ,marco n.
velo qual segue até ao ponto inicial.
J'el'írnetl'o sllbm'bullo: A zona sub,,,'

bana sel'ú constit.uída por uma faixa do
:;00,00 metros ele lal'gul'a que envolve "

;l,ona urbana.
A.r't. 30 _ RevDgam-se llS (li"l)Osi�Õ0H

em {'ontl'ário,
Prcfeitura }\J un iCipal de Florianó,polb,

em 29 de ,janeil'o de HH4,
Rogél'io VIeira

PI'efeito :\>Tuni6pal
Manu ...l 1<''''l're;''a de MeiO
Dil'etor - Pad1'ão V

O, !P. I�Iacblldo
Direto!' - Padrão V

R. Rotbsabl
Pelo Diretor - Padl'ão Z

(l'tol)!'<>(luzielo por t(,l' �aido 0<lm. lnro;'
re,Oe�),

Paulistas e cariocas

Sta.

Natural de Siracusa (Sicília),
era Luzia. filha de paie nobres e

ricos Como resultado de sua edu,
cação cristã, manifestou-se na jo
ven� um grande amor aos pobre!l
Para ter O!J meio. de socorrê los
mais eficazmente. propôs à mãe
que vendesse a herança paterna
A liberalidade de Luzia desagradou
Q um jovem que fizera planos de
casamento com ela, planos que
perdiam todo o valor com o desa
parecimento dos bens, O moço a·

cusou a santa perante o gaverna,
dor PallcÓsio. Este exigiu dela que
saarificasse aos falsos deuses. Ne
gando.se Luzia a cometer �ste pe
cado horrendo. foi condenada. à.
fogueira. O fogo, porém. não lhe
fez mal algum. E como Q !Janta
não cessasse de rezar, mandou
Pasctísio atrovessar·lhe a garganta
com a espada, Foi oSEim que se

lhe abriu o céu em 304.

MOÇAS Precisa,se

Pl'ogl'llma

Chopin ."." 4. PrelúdioR
ChOlJin ."". :{ EstudoR

Elltl'ad�1
Lira e il,
Illúsiea.

CASA MISCELANEA distri·
buidora dos Rádios R. C. A,
Victor, Vávulas e Disco. - tRU8
ç. Mafra, 9

'

duas, sendo
'Uma para serviço de balcão e

outra, com conhecimentos de
contabilidade comercial, para
trabalhar em escritório de Casa
de fazendas, no centro. Cartas
pare: Cai�a Postal 139, 8 v· 1.

OS wninwr1ol'l's do l�taqlw. O ,esqua
rlrâo cal'i oea <,�te\'e também abaixo
cie suas pllssibilidades, Ê p(\ssivel
que ambos os srlecionados apresell1-
t(,1I1 nO\':1S lIlodificações panl. o jô.
go fle {lllinhl-f.rüa pl'óxüJJa, pl'i,n<"i
pahnentl' os ('ariocas, de eu,lo <{l1U'

e

vestír·se com

contôrto
elegância?
Procure Q

ALFAIATARia
·

MELLO
e escolha o seu figurino,

Ruo Tiradente 24

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o eSTADO- Quarla·'elra. 13 ele Dezembro ctt. 1944
".-
____..........' ............a...����........���_ ... ._. .. _

��!í�t! ��r��ide!!��(',da�l!���J'�!!��l�O!�O,!!� 1
e!l1 scss.ão plena, o Tribunal de Se- rou () refel'ido advogado que, pela

\llilrrun�'a,
s()h n'

preSid�nC.I·a
do

111i,- redação uniforme das notícias, aão

istJ'o Hunos Brurrcío. funcionan- podi» haver dúvidas quanto à or i-O
..

'1 ddo na Procurudcr-ia u dr. "').j ernar geiu . e tôdas, at ribuinulo que foram

rida!. E111n' os julgamentos, desta- f'ornecidas pela Secretaria da Segu-
I

cam-se o do "habeas-coa-pus" n. rançn do Estado do Rio. Seguiu-sr
SOl. rio (1[1[11 foi relator o ministro com a palavr-a o procurador Ade

percira Bragn (' impetrante ti ado mar Virlul. que, baseando-se na pa

vogado Lauro Fontoura, em f'avor lavra do dr. Lauro Fontoura, cllüa
de Afonso Schebck, ,'.faria Dumuta probidade dvclurou S("I' reconhecida
SdleDck, Gustavo DI'UX, Fr-ancisco no 'I'ríbunal. requereu Iosse i'nslau-,
]Jrus, Huns Ebcr ins, Josef Gagitfcr, rado inquérito para ser apurada ti

frrdin:uu[o Schumack e Olgu da qtu-m cnl)ia H responsubi lidadc das

Sill'a Abreu, que t'j,gur,1011 no pru- nn!ÍC'.iHS consideradas ofensivas ao

('('Sso 11. Ií.:l:1ll do Estado do Rio, Tribunal, (' qlte se oficiasse ao in-

acusados d(' «spionagem. Susten- lcrventur Amaral Peixoto, pcdírulo
f�lldo ornlrncute () pedido, o dr. as pro\'j(l!>neias que (J caso exigiu,
!,auJ'o Fontuuru rcf'eriu-se fi urna l)r'Cidiu o 'Iu+bunal que f'osscrn llOS
notícia flUlb] icadu lJOS jnrnais "O Ias ern Iiberdade, indenpcndente do

Estado". "Diúrio da :\J.anhà'· e {1 prnresso, t"dns os al'lIs:udos COllJ

"FlulllÍ.JlrIlSe", ([r' Xttcl'ói, contendo ex(:rr:lo (h· Hans Eher ius. deter-mi ..

jIlSillllnÇ'()l'S consideradas desairosas naurlo. !lO!' unanimidade (h, V(l.I()�

li Justiça Espr-cial. Confrontando as lft!l', de acórrlo com (l pedido do

notícias publ icu das pelos aludidos ProctH':tdül', fosse instaurado "in

jornais, as quais reprovam, nos qllt'l'ito para apuração da rcsponsa
mesmos t{;l'IlI()S, ;J decisão do Tri- lJilidade si)hre as puhlícaçõcs ínsc
Dunal pleno, em uma das suas úl- ridr.8 nus aludidos jornais Ilumi ..

[mns sessões. concedendo "habeas- u enscs (' conxidcrudas desr-espeito
corpus" a Walter Hr-ucr. também xas ao Tribunal.
".,...._-.-v...-...w--..... ...,.._·��..-.....-._a-..�·

COMPANmA "ALIANÇA DA BAIA ,.

Fundada em 1870 - Séde: B A f A
I.NC}�NDlOS E 'f JUNSJ'()RTES .

Cifras do balaucn dI' I.!IU:
C�plt�1 E' reserves ,,, ,,.. Cr$ 74.ljI7.035.30
Respo1lsH,lJil id8,]es ,.. . .. . ,... Cr$ 5.97R.40 1.75:í,8;
RecE'ita , ,..... . '" Cr$ g·U1l6.216.90
Ativo "" "... . .. ".... (']'$ 129.n20,006,9,
Sinistros pagos n<1S ú.lcímos 10 anos '. . . . . Cr$ 8G.G29.S8S,90
Rrs))on�Dhilid'�des , , , , . ,........ Cr$ 76.73o.401.30ti.20

[)!RE1'(,�E8' - Ur PIlm1110 c!.·tJltr. rr..1re d. CarnJho. [)r Franel.,."
ele S4 • Anfslo lCiu.,orra.

...�I!D('l.lI e .lib-eg8D<'.1a. em to(!o o terrltó!'lo aac!<>nal. - 8ueureaJ DO

Urugti6.1. Rewulaóoru de Il.\'uta. ll8JI prtnclpatt aldao.,.. ds ... rn�ICa.. lGurop6
•.urlca.

AGENTII: EM Fl,ORIANóPOI.lR
C AMP f) � I, O B O .. C f A. - Rua FeJt" .. I'khmll1t. n. 3.

Cab� Postal n. l' - Telefone UI83 - End. Telegr. "A'JIA.NÇA'
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJM, BLUMI<:

NAU, BRUSQUE; LAGES li: RIO DO SUL

.....�"sJI'f.....� • ...,.._--..-r..-����""� .....- ..
'

Outrora reinava a abundância
B�JLÊ;\1, (Via aérea) - O i,lllterventor Magalhães Barata

ealizou há pouco uma viagem de inspeção pelos lll'lmicfpios
llaràens'es do baixo·Amazonas fisealizanc10 detidameil1tE' to·
dos os lugares por onde passa, visitando escola.s e verificando
o a.b3Jndono ,e111 que :se encont:r:um vários lllUl1 idpios que outro
ra viviam en' framca abundáneia..

Apresentamos:
I

-_._-- -----�-_____ .-_._ .. _ •__,..;.;.'....,_. ••� a\,.__il_ �,�..\'IiGPo"'__.,____...

I,

Depois desta
SABOROSA realidade ...

5

Stand<>rd

HOTEL DAS CALDAS DA IMPERATRIZ

MACHADO & CIA..

ROMANCES de amor

rodiofonizados no

Teatro Letízia
", "

- Uma apresentação do OLEO LETIZIA
Fabricado porum processo especial de
refinacão, o 01eo Le tízí a satisfaz to
das as exigências das boas donas de
casa. porque é puro, fino e desodo
rizado. O Óleo Letízía não queima,
nem faz fumaça, Frita ràpidamente,

dando um agradável sabor aos alí
mentes. EspeCialmente indicado pura
saladas e maioneses, a sua transpa
rência cri.stalina é um atestado de sua

alta qualidade. Prefira sempre o

Óleo Letizia de semente de algodão.

--�������������-��������������
As iropas
jugoes.avas
Londres, 12 (U. P.) - O CO�

municado do Q. G, de Tito diz
que fts tropas jugoeslavas se

encontram a menos de 8 kms.
de Vinkovic, importante en

à
tl:oncamento ferroviário Bel
grado-Zagred, Ao mesmo tem

po a nota oficial indica que
mais da metade da cidade de
Vukovar foi ocupada, enquan
to que feroz refrega se desen
volve pelas ruas onde ainda
se encontram os nazistas. O
comunicado também indica
que, arremetendo através de
profundos pantanos e atoleiros
do rio Bosu, densamente ar

borizados, os jugoeslavos ata·
caram na direcão do rio Sa·
va, procurandô atingir Zu
panja, As' tropas alemãs es

tão recuando em face da pode·
rosa arremetida dos jugoesla
vos na frente de Drina, onde
se diz que os nazistas estão
queimando vilas e destruindo
tôdas propriedades civÍs, na
tentativa no sentido de asse

gurar as comunicações com

Serajevo. No Montenegro, os

jugoeslavos tomaram a cidade
de Danilovgrad sôbre Zeta e

agora estão arremetendo atra·
vês de Spuz, onde violenta lu�
ta está em marcha.

Dr. OSV.4LDO BULCÃO VIANNA
Dr. ], ]. DE SOUSA CABRAL

d.o FarmachUco NILO LA \JSESORITÓRIO: Rua Alvo.ro de Carvalho, 8 (esquina I 80" • &maMA __..... )INferi"

Felipe Schrnidt). C. POSTAL: 140. I
"' ..,,. · ...u-aqmr.. - HomeopaáM - r...,..."_

4.rttr;w «e ltorraelul.

�;:;;;;;;;;;;;;;�;;;;;;;;;:::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�;_��_�__;_���;_;_;-�;e.��r�M_.����.�.:s�.���O�����l:';cl�.;;
••;;�;;;�;;;;;;.;";;OL;;;;;;;;�

Nalal ! . . . Não' compre sem verificar os preços
I

do grandioso N.,v () 80 I"t i lU (�n to recebido pela I

Cêlsa Romanos I

estampados chineses próprios para modelos
t<Madame Chiang-Kai-Chek»

Rodiers ,_ Tafetás - Organsa .. Chantuno ,., Sedas em cortes - 8abardines
Jersei aveludado para vestidos, em multas cõres -- Peter-paus,., BOlsas

M�ias ,. Sombrinhas e muitas outras novidades.

Preços exlrernalIlente
Rua ·Conselheiro Mafra 26

Ouça o "TEATRO lETIZIA", nas seguintes emissoras:

Rádio Club Paranaense
Todas as 2as.e5as. feiras, às 21:30 hs,

Rádio Difusora Portoalegrense
Todas as 4as, e Sábados, às 21 hs.

-

Para as FESTAS DE FIM DE ANO, a

CASA PERRONE
oferece à sua distinta freguesia o desconto de 10% em tôdas as

vendas à vista, durante a 2a• quinzena de novembro e todo o

mês de dezembro. Otima oportunidade para adquirir os mais
modernos modelos de calçado para homens, senhoras e crianças,

além de camisas, J:ijames, etc .

Rua Conselheiro Mafra, 17

VENDA DE MOVEIS
Quart(Js completos, para solteiro, com 7 peças, estilo

moderno. Camas de ferro para casal e solteiro, com lastro de

uame, bem como muitos outros acessórios pertencentes àquele
Hotel.

Quem deseiar vê-los e obter iniormações, dirija,se
Rua Felipe Schmidt, 39. onde estão expostos.

O PROPRIETARIO.

FARMACIA ESPERANÇA

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

--

baixos

Telefone 1288

Agências. Representaçõea em G.fa)
Matriz: Florian6polis
Rua Joao Pinto, n. 5
Caixa Postal, 37
Filial: Creaciúma

Rua Floriano Peixoto, ./n (Edif.
Pr6prio). - Telegrama.: "PRIMUS·
Aqente. 1'101 principail municiP19.

do E,teu!'"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



v. Sío. enconlrará

$:........."..�""."'"I) .e"ft�
padrões de tecidosmais modernos

Fíxos
voile

I' ..

proprlos para praia
Cõres firmes

os

Precos
,

e

----._---,--- '--------------------'-------------------------

ilomenage.m ao gral. Ary Pires I a ESTADO Esportivo
Os oHeiai!! americanos em está, Iqio .nc:s Féhças de Terra, Mar. e Ar r. .

--

-.---------------

.' crncu outros que servem Junto 'I
,,·eIXOU O Box Estabilizador e transformador IP

,

1- I r
�

f
.

t � lU
<''t. respectiva representação d iplo- Aristotildes Freitas, o destacado V d d I ktl w tt ecu 10 panO res a�cls as ,

�,
, .

C' I dR'bl'
en e-se um, e la a ,na � i}

k _..J
wó.t1ca, na opí to a ep1:'- rco , I boxeu r conterrt1neo, conhecido rios d

- do ESTADO, O Centro Social de Aposenta los, i t ,tendo à frente o Genero l Kroner, I meios pugilísticos por Jack Moci-
ra açao

._-

e Refo�mados de 8ant C +' í Q ruzadido militar, ofereceram 0.0 gene- 'nho. deixou o box. Campeão bro

E
.

d pagou 'à viuvo do sr �nte���r�e� V " ...,
Tal de divisão, Mário Ary Pires'lsiteiro por vários vezes, Mocinho 'nVer!1iZa ores gui fa1ecido em novembro n Rio
ltOVO co�o_ndante do 5&. Region�l teve �rilhon�e atuação no espo�tel ." ,I de 'Janeiro, � pe,=úlio deix�doop,,!o Homn, 13 (I';, S'.V,) - Dentro de
e

..
Guarnlçao. do Estado do Paran�, ,do soco, Atualmente preparava ele

I
Preciau-ae de 2 ou 3, no I mesmo, na q.uahdade de sócio do I

pouco tempo SPl'.W Sllbllll'lldos li
1."'" cock-fuí l , que teve lugar as J certo número de 'ovens amadores 'b' d M'

.

JS. M f' d C t r , . , ,

J8,30 horas do dia 5 do correrrtc , desta capital na �ancha do Lira Fa raco e OV,els « o- re eri o en .0, .

proC('.ssu 1)(,'rnntl' ;J COIIIISS(lU jurr-

no Copacabana Pálace. Especial'IT&niS Clube, desde há alguns me delar», rua TraJono.,. IS di('n tio Senado. Fú lvin Suvi ch, ex-

mente convidados, compareceram ses. Neste período de tempo. Mo V,·6 s('('rl'túriu dos Xegt"lci()s Estrnngei-
todos os aBciais, generais do Exér cinho orientou com mestria os 1'115 no gl)\'l�1'110 fascista (' cx-ernbai-
cito, Marinha e Aerounáutica. O I seua pupilos. deíxaridc- os regular Agua e esgotos
SI'. Presidente do República fez· se mente preparados nesse esporte, A Coletaria Estadual está co- :ti: UlIlA. OOENÇA

xarlor em \\"l.'ih ingt on ; Frnncisco

representar pelo general Firmo
I brando as taxas de água de esgo JlUl'l'O PERIG-OSÂ Jucnm iu i di SmI Savino, ex-lugar-

Freire, Chefe da sua Calla Militar,] AV'aí campeão de 44 cos correspondentes 0.0 4' trimes PAU Â. FüÍLll. ' lenp!ltl' do Hei dn Alhúni a ; e o A]-
--

LOJA DAS CASEMIRAS I �e;rotando,.sem apêla, domingc- t::;.,.�_���� � li PÁAA Â UÇA I mirante Inc.mni, O libelo coritra

O' 1 t to à
último, o conjurrto da A, D. Cole CASA MISCE' AN""A distri I j.Bm..IJ: Â OO!l- essas três d('stll(':HlaS personalidades

mais �omp e o es _que. te

I'
gial. c Avaí soqrou-ae campeão a·. ,"-:

.LJ •

A I _ JU,'l'EL-Á COM O do antigo l'f'gillIC resume-se no se-
brins de linho e algodao po- modal' de 1944. A destacada agre· ruidora dos Rádios R, C.,

I TIl' EIV' Vá 1 D'
I R I 1111 íml]�'IIIIJII�I'i gninte: Suvjell é <!t'llsado de imp]i·

dem .ser .encontrado�, a preços rníação alvi.azul arron�ou o c,;m lctor, vu as e iSCOS -., ua

! LLIMh: t1� cado na Cl}l1s1)ira','�lo COlll 1",l"ill'fjC3'
conVIdativos, na LOJa das Ca- peonoto de un:a .maneua ;t0tavel, C MafrR, 9 ,,= ---- -- ----_

,,,

,
.

,
.

t 1 d C n�
I mantendo-se inVIcta e !tder ate ......._,..........._,..,.,.....,.............,......,..............,...,,_.� ,. ,_.__ ções POI' 10da il Ellroll:l, yiSilndo

�emllas, lns a a a na rua o, ""1 quase o término do ano, quando_ il'l1ga([a de súlJado. !'c quc l() ban'('{)s Medalha de ouro sabot!lgells e assassinios em favo!'
Nfafra, ,8-A. então, sofreu sua primeira e úni !e rcg::rtas foram eOlllpJelanlel1le!. .

,-------- -

co. derrota imposta pelo quadro !pslruidos. C:,HISaIlUj() o J)re.iujzo dL' I
O Jovem Moaclr Fernandes. que,

PITl Hoje, 4" feira, à!:l da Base Aérea. Quer derrotando )(10 mil tTllZeiros aos clubes que s,' por conta do �3tado, e�tuda es

K 17 e 1930 horas seus adversários por notaveifl con 'f'l1am inscritos no certame de re-l cultura, r;o RIO de Janelrc,: acaba

l' , .' 'togena, quer, vitoriando·se em clu 11:) de S. Paulo. () Certame seria I
de conqu�stor ,med_?lha a? ouro.

,:':),lze Ralner, Iv'Ielvyn Do:-,glas eras revéses, o Avaí mostrou-se, em dispnta!]o ('111 .Santus, mas, J1l111l<1
conforme comunlCaççlO rEcceblda pe,

Robert �oung nO dr�ma Vlbr�mte todo o transcurso do campeonato, ;mHlobra inf('liz, peI'to daquela ei- lo sr. dr, Interventor Federal.
de emoçoes, entremelado por hnd.o como um esquadrão de respeito, Jadc praiánH, :2 trens sc chocaram, Dromance de uma m�lher que mUl· Consignamos, pois, nestas pau- remltal1do daí a ('ol1lpl'E'ta 111utili- LOJA AS. CASEMIRAS

to an'\ou e mUlto sofreu:
cus palavras os nossos parabens zHçãn da pr('('i()s'�! fl()tilha do C!J-I Se V. S, desejar um corte de

N MADEMOI�Er�Li �<?U.�R?Ud
aos seus diretores, desejando-lhes I l'intlii,a:l1s, Forrsta c a Atlética dc I casemira, linho ou tropical Foram dispeusados:

. o p:rrxroda)., _ � . a1,8 DF� Q o

I
que continuem na brilhD;nte rota

I �-;iio. Palllo qllC: súo os gl'E'l11hs IH:C- em côres firmes e belos pa�ur; o � aClona,. que seguem, para o malOr uesen' Judl('ados. A I'Js1a do aCIdente a f('- d
-

"
.

-

Llvre de Censura volvimento do peból catarínense, dl'l'a�'ào de H(,l�lO, J'(>,;oly(:'l1 lransfe- roe.", procure a LOJa das �a-
Preços Cr$ 3,00 e 2,00 rir "si,ne .. dic" o Campeonato Pan- SemIraS - Rua ConselheIro

a' '" Snr, Luiz Vinhais lista de Helllo. _M_a_fr_a_,_8_-_A_.
.!"OXY Hoje, 4� feira, -

,l-';' J 9 horas Chega hoje a esta capital o sr,

Colossal programa Luiz Vinhais, selecionador do

I' A mecanização dos Serviços no "scratch" carioca e chefe do De·

Min. Saúde e Educ, (DFB) part�me,nto de .Jui2'es de Futeból,

I2 James Cagney e Arm Sheridan do R10 (la JaneIro.
em: DOIS CONTRA UMA CIDADE I A.presen�a�os votos .de boos-vin'

INTEIRA das CIO d�stmto esporbsta I:3' Humphrey Bogart em; TRAGE. R J. T.

DIA NO CIRCO ,

Imprópr�o. até 14 anos Tõda a flotilha I
Preço umco Cr$ 2,00. destruída! !

RITZ, a partir de sábado, BaHe S, 'Paulo, (Via ncrC'a)·- Heinn IIDavis It Paul Luko8 em: H'rdadclnl
.
�nnSjel"na<:ão. 1I.0S meios

HOR,Ae PE 'I'O�M;E:NT� n:111:ti('()s \J [k�[l�t\,(l nCQ,t'J'id.o !1R li1H'

((]) ]E� 11a.<iii ({]) I
_!IO��anÕPOIiS__'�_lfe_Deze_":I_���d!._ 1944� I
Na Itália C��!,�o .�L:�:2�t.o !
Roma, 13 (U, P,) - .A Luf't

sr Plc cido Mafra, representante
waff'e esteve em ação na rren- corn e+c

í

c I. tem, na frenb de
te do Quinto Exército, a sul gue,.,-o na Itália. um cunhado

de Bolonha registrando-se en-
- c sr , Arqum-,edes Dauer - G

s: • - , ." quo! lhe es-::reveu no mês pas-rao a maior acao aerea immr-:- sodo uma carta, que nos foi
gh dêstes últimos tempos. As: mosttada e de que reprocluzimcs
máquinas nazistas bombar .. II o seguinte trecho:

"l(�aranl as estradas e posições «
, . ,Toclos nós aqui estamos

nas montanhas, onde os ale- c par dos feitos dos nossos he·
róis, pelo nosso jornolzinho «E

mães são extremamente sen-
a cobra fumou!», da Prirreira

síveís à ação do patrulhamen- D,l.E_
to aliado. Em terra, as fôrças I «Aqui estamos, olhando firme

americanas repeliram duas i e serenamente para a VITÓRIA,
fortes patrulhas nazistas em I que dia a dia se aproxima,

I «Nada nos atalha. Neves, chu-
ponto situado -1 kms. a no1'o- i vos, lamaçais não são obstá-
Ú,te de São Clementino e 4:! cu l os de temer. Tudo é vencido,
Ü nordeste de Livergnano. Pa- i quando se quer vericer ,

trulhas do Quinto Exército 1u-! {(Embora estejamos já quciai

I
70 dias a cornbater, nenhum

taram com os alemães sempre soidado fraquejou E jamais 501-
que irromperam nas linhas I dados brasileircs cansarão no

inimigas, No Monte Renzio. os

I
combate aos nazi-fascistas!

alemães dispararam 750 gra- «Bem me recordo ainda das

t palavras no nessa Chefe, quon-nadas em 15 minu os, 111as I do recentemente falou aos Bro-
nada resultou de prático. Nas', sileiros: «Desalojemos os nosscs

frentes do Oitavo Exército, inimigos do seu próprio covil!»

no Adriático, enl tôrno de : "Com a maior brevidade poso

F.'aenza, a .açào. está limitada I'
síve) cumpriremos a missão de

, - que fomos Incumbtdos., .»
a patrulhamento.

CIGARROS ISA
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r J. COSTA---m--liãiUmiiiiiiiiii:DiM--ÃNiíiiiiiliãiíN�llI (Enqenbet-o Civil). II
� Escritório Técnico de Engenharia �!

I".'
Projetos, Orçamentos, Adminis!ração, Construção

I'" I
Rua Esteves Ju nior,. 168. - Fone 733

IFLORIANOPOLlS
.

'li
�J!.W' _ rmw�������������IIIII_

CR$ 0,80
e n DE CIGARROS

SOU Z A C R U Z

!

I
I

dos ideais tolalit�í,rins; Ju('onlÍlni é
;jC'llISn.do dr tPJ: Í11f<lLwl1ciado )Tusso
lini �: declanll' fHWl'1'::t Ú Grécia; ln
grmni respo,ndr pela HC'usaçi:ío de
Ic'l' 0ntrrgue nos aJc.mücs tripula
ções inteiras dc navios c!f' gu('rra
italianos,

'

o tenente Maurfcio Spalding de
Sousa, da função de delegado de
Polícia de Campos Novos; Léa de
Oliveira, da função de desenhistC1
da D, E, R.

•

PETIILIII CONTRA CaSPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS f DEMAIS

AfECCOES DO
. COURO CnBELUOO.

./
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