
ri Carnificina de fôrças alemas
PARIS, 11 (D. P.) ••. UMA DERROTA FRAGOROSA FOI INFLIGIDA A QUATRO COLUNAS DE INFANTARIA GERMÂNICA,
AS QUAIS SE DESTINAVAM A FORTALECER AS POSIÇÕES ALEMÃS NA AREA DE WILTZ. AS TROPAS ALEMÃS FORAM
ATACADAS NUM GOLPE DE GRANDE AUDÁCIA PELOS ALiADOS E ACABARAM DESTRUIDAS. A AÇÃO É OFICIAl,MEN ..

i ,�.r-;, TE DESCRITA COMO TENDO CONSTITUIDO ·'UMA GRANDE CARNIFI(1NA DE FÔRÇAS ALEMÃS.
----- ,_-,- ._-------

Os amarelos estavam tontos
o Peail Harbour, I o ce. P.) - As notícias contradttorias

(FIl' Tóquio vinha difundindo nos úbtimos dias sôbre o movi
mento das frotas de invasão que foram, agora, de certo modo,
«xulicadas. Revela-se que enquanto a esquadra norte-ameríeana
bombardeava as ícistelações no golfo de Lmgayen a frota d€
in vagão proprtamente dita navegava do mar de Míndamau para
o norte. Depois duma manobra calculada a dar a impressão de
que o objetivo era Mindanau: os transportes mudaram de ru
mo e, passando ao largo da Manilha. demandaram o golfo de
Língayen. Este foi alcançado na manhã de segunda feira e, na.

madrugada de: hoje, os encouraçados e unidades menores e, no
I mesmo instante, as lanchas de invasão começaram a demandar
à praia.
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A invasão da ilha de LUlon �oc:�:avõl
Q. G. de Mar Arthur, 11 (U, P.) - Tudo faz crer que .a in- Rio 11 (E.) - O Prefeito

vasão das Filipinas constitudrá gl'f)l�de f';,:itto. O próprio general/Henrique Dodsworth recebeu
Mao Arthur reH.eron que as 0.J?er:açoes se desenvolvem melhor lem seu gabinete os presiden
alinda <lo que se eSIH�rava. Os últimos despachos mtorrnam que Ites dos clubes recreativos e

o avanço nOI·te-allleTicano .pelas, planíc:!es de
_

Luzon pro�s�glle IsociaiS que foram tratar d�
sem resístêncía. Isto se atribue a desoi-íentação em que tu!

CO-Iquesta.-o relativa ao Carnaval.
Iocado o alto comando japonês pelas complicadas manobras de Nessa conferência o Prefeito
Mac Art.hur. preliminares à Invasão. Espera-se contudo. para manifestou seu ponto de vis
muito breve, uma elas maiores batalhas terrestres do Pacíttco, ta, afirmando que, conforme
assim que os ntpônicos, refazendo-se da surpresa, se julguem se verificou em 1944, pelas
em condições ele reagir. Os principais obstáculos que encontrará mesmas razões, a Prefeitura
Mac Arthur, na marcha sôbre Manilha, são constituídos pelos não promoverá Carnaval .of'í
nos Dagupam e Kalmav, cujas pontes 08 japoneses não s_e es- cial este ano, não subvencío-'
queceram de mandar pelos ares à aproximação dos norte-ame- nando, portanto, quaisquer Quatro cabe�as de pnote em Luzou'r ioamos. Em compensaçâo. o terreno naquela zona não é muito festejos daquela natureza. I 'I 1 ti

,

acidentado, oferecendo boa rede de rodovia aos trunspones,Acrescentou, entretanto, que i Q. G. clt' .:\Tac· Arthur, ]C) (c. P.) -- Pelo menos cem mil
motorizados e tanques de Mar- Arthur. a Prefeitura não fará objeção) homens com poderoso armamento se encontram na ilha de Lu-

ás iniciativas particulares ou I zen e os navios continuam a trazer reforços. Quatro cabeças

5 OOO
A

:a bi·cne t pessoa.is .nesse sentido. I·. ele ponte fOTal.ll estabelecidas entre a.s locarídades de San Fa-

pessoas Ou Ilu I bían P Lungayen e estão sendo rapidamente conísolldadas. As
•

1 •.. , • ,',., ,. ":'JTL,HI�H�:S !)J<� �nGe,E�[:'ltropas nOTtp-�merÍ('allas já alcançaram BiS vilas de concreto queLISBOA, 10 (L. P.) -A'imprensa l,ocal,d(.ll_ues,�aqn:, � {)J fIL;\H, ('U�.A .\S )1�·lconc111zcm ao inimigo. De acôrdo com uma ordem pessoal de
notícia do próximo ,n1.ell101:'liln�lnto.nas cormmucacor-s L:'lefo,Il:- ]"HBI�ES - Dum lngo - lhtz Mac Arthur, estão avançando a tôrla velocidade para o interior
cais daqui, como a conlfl;t�'uÇ�o I.medla't.a,d�ma central aULOl).l,a�.I- e Hoxy. afim dp não dar aos japoneses tempo de se retirarem, Eriquan-
oa PO!)' i nt.erméd lo de dois tecnacos brrtârucos ('hrprgados

_

d� _Cr1'a- -�------

t o isso, OH ptoneiros {lo exérc:i,to que tuguravam ent.re as prtmeí-Breta.nha, o que deu a prtorídade para a "\ (',uda de matel'lal I1P- tapTIUraaCS .ftCilS
ras tropas a saltarem em terra já Indclararn o esta-belecimento

cessárro para a in.Rtalaç�o de ;) míl novos a.parrel h os. �tualn1Pn- :ã\i.D ,(;C, rdl\e..)S tlp pontos de aterr-issagem para a aviação.te 5 mil pes5'oas, aproximadamente, aguardam sua "\ ez para �_Q. G. ca Segunda Blindada

b· f
'obter um aparelho. t S t--.----., nOl� e-am�ricana, 10 _(U. P.) � CO le O erece reguaA A 1.. d Mela dUZIa de alemaes foram .

rgen lna respon eu 'capturados, hoje, nos abrigos A.. 1',lD:\fA8, 10. ((T, P.) . };""Ôl'ç�S blindadas britânicas che-
, ' ._, . ,'. lsuoterraneos das linhas de ;..;-aram a ponte extstent.e em Ka.lk h ls, que os Elas defendem en

BPEN(_)8 ATR.ES, 1 (I (U. P.l �Y govC,l'l](). al:g,��lltlllO l'es-; frente. Detidas, não estavam I' carnícadamente. A ponte liga o territórto continental grego
pendeu a� J,llJdeferll1:ento de seu ]led�rl0 de l ou, o�a cao de. uma' armadas. Acredita-se que as, com a ilha de li:ubea. Ontem à noite os bri.tállicos estiveram na
conferenc.Ia ('onsultlv'a de ch.a:n(�(�lel es OOlll Olltl a lmp?:,tante criaturas atendiam às funções I ponte, maR quando a a"ltHhal'ia e 111:Orteiros dos Elas abl'Lram
O,ler.i'Rão. Resolveu, em consequenr,la, afafltar��e. rl�as ;'ellllil08s d.a Ide motoristas nas ambuiân- fogo retiraram-se para voltar à carga na aurOJ'a de hoje. AJlluln.lJllJião Pa�-Ameri<-aln�: segun;u� not,a, que (:�r����, a,quel,a 1l(�1,�=

I

cias, ou samaritanas, pois tra- da-se ofida.Imente qlH' r8]ll'eSentantes da,s Eam estriveram no
dade rontll1erutal, j)0l m�t:ermed.w (le seu f)llCaJlcbculc) (le nebo

javam uniformes reO'ulares Q. U, de Sc:obie para tomar conhedmento dos têl'lllOS da tréguados em Wa.shLngton. N_ao ohsta,H::": �,t:'�n�(,f'n:l:�l:al �'esvo�a' com um guarda pó brabnco, 'tJue lhes é oferecida. Procurando que os El,a;s cessem a luta, obl'evf' e assmalla que n�o rompalf(..01a as r8ullloc;S da l.lllaol -- t:,enerHI PlasUras derlal'Oll que formará um novo exército na-

e�lquant� pprduJ'ar n na0, !,pconbPClme.nto aJ'�0ntlll� P alter�-IITOD Hammer donal e que solicitou o anxHio de uma missão especial na po_
çao do slstpma de consul,as cOl;smnados llla 1 esoluçao tomada, tJ líria In'itânÍl'a para reorgamizar a gerdamerie grega. Também
)10 dia g cl� cOrl'�r.l,te. A reSOlllçÇl.O. a qu,e �e l�ef�,re {) ('hanceler I !�nU'lí\l� e"XI-tos fi(;o,u assentado que o govêl'no está recusando auxílio à. "orga-H11gentino e preelsamente a que du: respel'�ü a J{'clIsa da n�s�a \

ii , \J U ldzações ele yolun1:ários" para a formação do novo exército.
sÚ'licitação do general Pelnfo. Cumpre assma,lal' que a ,deelsao Lond�'es, 10 (U� P,) - O GO- .\parentemente essa atitude visla reemS3Jl' elementos dos WIas
do govêl'no aTg;e�tino� nos têl'�10� �m que es,ta \'aslac1a, e �lp, :1a- mentansta... alemaQ, vaI?- .Ham- pam integral' as fôrças gregas.
rtnreza temparana, .nao eon��,tUl!�(,iÜ o afaJst'�,1:1Emto (�ef1l1ltJvo me.r, em s.eu comentano de ATENAS, 10 (U. P.) -- Os têrmos da trégua que serão
da Arge'llftina do smo da Unimo.,R,m �foi])te,v�dell a at.Jtncle ar-I hOJ� anunCIOU que as tropas 1 hllresentados pelo te!nlente gen.eral Scobie estão sendo elabora
genHna C'ausou SU1'p1'08a. �s melOS c1I1�lOlllatll'O� .1cwaJ.s a c;n�-I naZIstas lograram ga.nhar al- d(m já em sua parte final e serão apresentados aios erni&sários

s.ideram "um profundo

eCJll.l\.'O.C:O.
('

l.nn E'l'l20 dr tat1('.� d1lllom:::u.l- �um terreno, na ofensIya a

les-I daR EAM, hoje à tal�de.
, ca·'. E ac.rescem�am que.a prOXJlma sessao cl� Ul1_rao, poder�a ce de S�rgon, ATENAS, ]0 (U. P,) _. O gl�ne1'al Plastiras, em sua. pl'O�

�el.·":.il· de po.nte. a Al'.gentllla pa,l'a 110\'a apl'OXlll1açaO as demaIS: Lo.t;ldles, 10 _(U'. P.), - No�� I c.Lllllação.
de hoje, clelineOt.! a política que adotará. SegUndO. It11.açoes do C'ontmeh1te. jOfenSlva alema na flente.Oll- <'itada proclamação, se.rá oro-anizado um novo exército arem.

, . ental acaba de ser anunCIada
.

,.., M 1:0

Lançam-se. nas
. tri,ncheiras !�l:�ã�r���:��;�;:��{� ft· maior batalha de tanquesLONDRES 10 ({é, F.) .,. () I!]\'elllllg;;; Npws anUIU:l'OU, ho-,ao ataque �m lalga frente, na ·!'JAR"" 10 (U P) _ N f ,t t '

"

b t 11 d. .

'

,.' ..
" 'vertente OCIdental das monta- . r!::',. .. . 1 a ron e oes e a mal,Or a a la c

jO, que a lllfail1ütl"ia ('a,IHl,d8nsle ava,nçOl1 11118 1,f,OO n,Jp.troH, no I

, ,',
'

.,' tauqlles deste inverno 8nlrou 11'0 seu segundo dia com os ale-'
c urso dum a.taque à.s POSiÇÕN� nH7-islas. 0111 P()ll�'O du;ta'níte 13 l1�as �::l �es.' t�n.d� lomp1do as

laães enfrentando encarnioadame,nte as coluna,s bJi.ndaclas lLOl'-
lrms. do sudeste de Nijlllege'l1. ()j>l (·an.a:l]+'llSOf! fW kw(;al'am no plln:ellas lInhas lussas.

te-anH:H'jcanas em Saml'ee: 8 kms. a oeste da rodovia de Saint
jnü�l'i?r ��s ItrillC�leiras .naíl�&ta� .e, a�l.i, lutal:�n� C;l1l'aIl;.p um� II Novo embaixador "rit-Laroche. Outra formaçã� b!i<]l(lada iTljOli:e-amel'ídl.1la. c11€-
hora llltella, �le]JOls d_? que, (:t altllhalla. (10 Callaua ha\la snb

ric no no Rio gou a mellos de 1 km. elo prOpl'lO entroncamento de Laroche.
lllf'tido ('ssas ll1stalaçoe8 a uma poderosa barragem. ame a

Cbegaram os bri,tânicos ao rio Lhomme e já mandaram patru-

C t·
OI

f ô 8 d t r Washington, 10 (D. P.) -- lhas bem além do mesmo, Segundo um p.orta-voz britânico, oS',

00 InDa O 1.0 erno e U apes e j,FOi con�irmada a notícia da alemães parpcem ter J'e,('1;,a(�o ncss'e setor da frente, rompendo
nomeacao do sr. Adolf Berle seu contacto com os lmtan.1C'os.

LONDRES, 10 (tT• P.) - Na t'rél11ltt\ de Budapüste os ale-novo einbaixador dos Estados

eh 1 d'lllãéR lanc.aranl nOyas 'divisôe's bHnuadl1Js aio a8'8alto ('outra as 'Unidos no Brasil. O presiden- '

oques sem resu ta oslinhas soviéticas em sua tenrtativa de SOüürrel' a guarnição �er- ;te Roosevelt já enviou ao ,S:- .

caüa da rapita]. Uma das batalhas decisivas flesta guerra está nado o ato para a necessana Roma, 10 (U P.) -- As t.ropas aUád3JS e alemães estive,l'aJll1
ttvada numa f,rente que, do Danubio, sr. ext.e,nc1p para o RuI, nu-iratifica�ão. empenha.elas em choque sem qualquer resulrtaclo posiltivo, pods
ma exte.nsão de 50 kms. E os próprios de-spaehos dr' 7\!oscou ac1-1 Vv�shmgton, 10 (U. P.) ---: O las tmTiveis eonelições a.t.mosféricas l'eduzil'al11 as ativida.des
mM,em que os russos tiveram de recuar, embora afil'nlPB1 qllP 'pr.e�Idente Roosevelt am�nclOu llli1iJtal'CS na frente do Quinto Exército a� mÍln,ilno. Os alemães
Ui-das as tentatÍ\�as de rompimento ela;" li:n,}las soyióticas foram oflcIalmente a nomeaç.ao de enviaram uma patrulha aos acessos do 1'10 Sellio, a sul da 1'0-

frustadas. Em alguns pontos, un.idades nazistas l'ol1seguiram Ado1f? Berle p8:ra embaIxador doda núme.l'o 9, mas fOl'am rechaçados. Ao mesmo tempo, as

r:en�lIl'al' nas linhas russas mas foram C'('l'caclas e aniquiladas.IUO Rw de ,JaneIro. tentativas .das. tropas americanas, d_o Quinto Exél'dt� de a.tI·�-
No rmtllmto a. pTintipal pspen"wça dos rURSOS pare,ce estar 11:a vessar o no, foram frustaclas. Val'las pa.trulhas nazlstas estI-
coluna (]ue 'avança para o nOIte, tcmtando fla:llCjuear a base na- Camísas, Gravatas, Piiame� y€ram em COl"lJtacto C0111 nossas f,Ôl'çaS, mas.!ol'am. re('ha�llda;s
zis1.a de Komal'llo. 1<J ali que se decidirá o êxHo ou fraeasso da

I
Meia� das melhores, pelos me' no vale de Cherccio, no setor oCIden.tal. ;AVloes ahados' �m.ca

telntativa ele' salva.r Budapelstp e, por isso, ambaR as parte,g es- ,Dores preços s6 na CASA MIS r.am uma pOlnlte no 'Ocidente do vale do Po, bem como as l:llsta

tã.o lllnç;anc,10 I}'l,Oyos r�'ÍQl'çOS ao ��tcn"de KüllH\l'llO. jCtIJANEA - Ft,loC M�lfra) 9 la�8fls militares inimigas,
,"". ," �"', ",�_,� .,"Jt',

A situação na
Grécia
Roma, 10 (U. P.) - Ê o se

guinte o texto do comunicado
sôbre a situação na Grecia:
"Atenas e Pireu permanecem a

calma. Colunas móveis conti
nuam seu patrulhamento em

face da ligeira oposição. Nas
demais regiões da Grecia, a

situação contínúa sem altera

ções":

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o E S T A O O Ação aérea
Supremo Comando Aliado, 9

(T. P.) - Ao sul de Strasburg
elementos blindados B de
i.nf'anta.r ia duínugos continua
ram a mostrar-se agressivos. A
sul este ele Strasburg, caças
bornbarrleiros atacaram a esta

ção ferroviária ()énél'al Bach e i
Ponte Zell. ;VIais ele 700 bom
bardeiros pesados. tom escolta
de mans de 200 caças, ataca
ram o pátio de manobras ter
rovíárías de Francrurt, bem co

mo entroncamento ferroviários
3 a retaguarda das Unhas ini
migas de

Lux,-emburgo e Bélgi-Ica,

,�"' iiiiiiiiii ,_�
(TLTFRA RR."\.SU,EIUA XOS

I I' I
E:Uudando nos

,ESTAnos cnnos I �tsau lua Joa"o PI·oto, u. 25 E5tõdos Unidos
COXYWADO o ESCRITOR PATIU·' �\. �,9.t Washington, Janeiro (S. r.

i I, ilngillllis, mesmo não publí- CiO Hl.TBERTO ROHDEN
.

I �

�
� (Em frente ao Tesouro do Estado IH.) -, Seis proeminentes en-

r:t<;.los. não serão devolvidos. A convite de um grupo de intc-: fjj "

�'::L,
�. FI

-

",- genheiros e educadores brasi-leotuais "t-gL1irú, brevemente. para

I
t;.; '7 c--, nrrenopo IS 1

.

1os Esfados lnidos, afim de lecionar c: �"':c \.� U erros C .iegaram aos Estados
A direção não se responsabiliza l�ílJ�ua e

,('lllll1l'ii hras�Jrira'

em,'
U�l1il:i �-nriTo-n-opnT-m'nr,lr: Telefone 1448 Unidos, afim de estudar os

I pelos conceitos emitidos nos ;_ DI\ crsrdude. o escr-itor brasi lciro
'

ti 11 U ti UI. Il: IIH.I SANTA (ATA'RIMA 1! m��dos d�s principais ínstí-
artigos assinados i ir. Huberto Hnhden. autor de algu-I

I
tuicões técnicas e de funcío-

, •• ,-------- "'---- ------
!1[\S dezenas dt, obras. que giram

D H 6 S M d' F I AI d S namento das modernas tábri-em l orn o dos grandes problemas I
r.. e ma armo Narba ves e ouza

,

_
da luunun irlark-. Di\'el'SHS obras ctt� Fsrm. L. di) Costa Avíla cas industriais. Os membros

Decloraçao Hohden -:-- entrc elas "Jcsús ;'{aza·1 Exames Anátoma-patolÓgico!'. B�cteriolog;o da missão técnica são os Drs.
ze.no ", "Paulo de T'arso ", "Prohk-' Diagnó.tico precoce do gravidez, Autovocina5l. Mauricio Joppert da Silva,

P devid f' d I
nas dü Espu-ito

"

c "De alma para Sôro.diagnóstíco. Ultrornicroscopia. Rui de Lima S'l AIara os �VI o� ms, ec ara, c;:ue rhua
'

_,_ estão sernlo editadas. em
'

"
' e 1 va e ano

nenhuma hgaçao tem o dr Lín- c' 'I E t! (0' I Hematologia Ouímica sanguíneo, da Silveira da Escola Nacíon 1dolf A t" G 1 p'. ,L'rs:wlllf.,esél:.nos 'S'éHdS muos, Cop�ologia, Análises de urina. ,la
" .0, �a. erCIO onça ves-

erelra',llL,lbcrlO Hohrlen é um dos ruros de Engenharia, do Rio de Ja-runcrorin r io do BANCO DO BRA-, .

"1
.

I
-

SIL SIA, com a firma LINDOLFO I t::Cl'I!(;�'(:': g('�:um.all1:�te. (,s'p��J lla�s Serviço de transfusão de .angue. Vacinação anti-diftérica neiro; e os Drs. Homero Bar-
PEREIRA & CIA d Ríb .

I I, ll,IUS,
Ii\ I (IS sue. lidos lndistintamcn- (CRUPE) com prôvo de Schick. bosa Assis Martins, Felinto e

ToO (", e, 1

ance:.r). ';(' pur lodos ox snu-er os cultores do Análillell químicos de: Farinhas, bebidos. café. mel, águas potd-
erl l;lUC?S -:- FabrlCa. de �obao .

idca l cr-istão. i urlopeu dcml.e de filo,! veis e paro U$OS industriais (feeularioll, cervejaria_lo i Paulo Fonseca, da Escola Po-

jÇ145onanopobs. 9 de ]anelrO de ,<)fias «n credos particulares. Se aJ-1 litécnica de São Paulo. A refe-
� , 2 v.,2

[(UlIl dia Sé' ronllzur u harmonia cs- -.oi' rida missão .passará uma se-
nil'itmIl da hnmanidmle .•só será ria

F·· P bl C1""II1II----- �)()s�ivel sobre a base dessa vasta e I I1lube d'(kS un"lonárlOS U· I·COS I·VlrS mana em Washington antes
sincera esuíritualidadc cr istâ que I ti' h \J de inicial' sua visita de quatro
-aractertzu as OT)J'àS de Hohden. de Santa l1atarl"'lla meses à várias das principais

\J I instituições técnicas e moder-
CASA MlSCELANEA distri

Hora'rio da Assistência Médica nos estabelecimentos indus-
0uídora dos Rádios R. C. A, triais do país. Ao concluirem
Victor, Vávulas e Disco. - Rua Segundas e Quintas.feiras ... · Dr. Newton Avila .- 4 às 6 hrs. a visita, que se espera ser am-
C. Mafra. 9 Terças e Sextas-feiras .- Dr. Agripa Fada -. 4 às 6» pIamente dedicada a métodos

I I d Quartas e Sábados .- Dr. Paulo Fontes .� 4 às 6 e aos de ensino e pesquiza, tanto ge-

IOficiais a,v
a ores sábados dos 2 às 4 horas. rais como industriais, os mem-

nos EE. UU.
INJEÇÕES CURATIVOS, APLICAÇÕES ELÉTRICAS ETC lpros da· comissão d�verão es-

I Washington - S. I. H. -

diaria�ente das lO às 11 e das 14 às 18 hor�s. 'i t1:ldard a l'ec?tomdendaçao dta ado-
Um grupo de oito oficiais avia-

, , Iça0 08 me os l'ecen emen-
dares brasHeiJro.s está fazendo Aos Sabados das 14 as 16 horas . te aperfeicoados nos Estados
nIll curso ele estado maio�' em A Secretaria atende das lO às 11 e' das 14 às 18

horas./unidos, no currÍCulo de suas
hase!s de aviação naval elos Es- Todos os Médicos do Clube atenderão a domicílio, des· próprias escolas técnicas. A

• •• 1 mdos Unidos. São êles: 'l'enen- de que o sócio se apresente munido da carteira social visita da missão técnica foi

li te-Coronel MáJrio Poppe de Fi� ou o talão da quitação. ',arranjada pela Comissão de

NOVOS e �l.leiredo, Tmlenrte-Coronel,,�ú-I
IRIA PRAZERES HACKER, Escriturária. Desenvolvimento I�tel'-Ameri-lio Telley de :Mendes: MaJor 3 v.- 'l I.cana, em cooperaçao com sua

USADOS Manillel ;VlenCLes Ferr8'll�a, IvIa-
I afiliada, a Comissão Brasilei-

jar Antônio Carlos da Silva I ó I'ra de Desenvolvimento Inter-
COMPRA e i Muricy, Major Rubens lVIÜlnt!eí- i ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FLORIAN POLIS fAmericana. como parte de um
VENDE :'0 de Castro" lVIajo:- Flori.an.o: Impof"to Shltlh'al dos Industriais Iprograma ger�l para �uxiliar
.• Machado, M,a]o.r HeI,tor de Pal-j I

e promover o desenvolVImento
Id10n:a• por- ';a e Capitão Golhel'Y de Couto

/.
A Associacão ComeTcial de Florianópolis. na sua qualida-Imutuamente ' benéfica nas

����e·'frae:�&�· .•� Si1ya.
,

,de de Teprese11tante da ContedeTaçao Nacional da Indústria, i Américas. A Comissão de De

in�l&s, etc. 'j Esses distin.to-s aviadores previne aos srs. industriais, que não forem sindicalizados, que senvolViimento In:ter-America-

R
. 'R . ,_ A'

- I brasileiros eÜlll1pletal'am ° cm,·, () imposto sindical do exercício de 1945, deve ser 1'ecolhido, e1n na entrou em cOl1táto com a
omance Poesia abglao, Vlaçao" dEI d C' dE' f

.

l C f d
-

d t t Ad' "Ad" t
-

d T
'

Matemática Física Química, Geo-I 80 a -"sco a e .omall o e s- lavor aaque a on e eraçao, uran e o corren e rnes e Janez-: mInIS raçao e reInamen-

logia, Miner�logia. 'Engenharia ci- lado -:\laior de "Fort Leyen- I ro, de acôrdo com o que dispõe o artigo 591, pmágmfo 1°, da to Internacional, afim de fa
vil, militar., naval, carpintar�o.,), \YOl'th ", Kamsas, e foram trans-

I

Consolidação das Leis do Trabalho, i zel' esta. preparativos sôbre o

"ese��o, Sa,�ea;n.ento" M�t:��rIW:� ,feridos para OI1,alnclo, na Fló-I Na secretaria da Associação, diáriamente, das 9 ás 12 e qual será completado median-

Et·,etlrlcHl�addáe, l�cadlo'AMlvaeqnUalrnl'a 'Agri.ll'ida. De·ssa Escola os oficiais' das 14 ás 17 horas pódem ser procuradas as guias de recolhi-fite cooperação a ser prestadaore. 1 r u 1 a,

'I
_. . I , .

b d;\l!tura, Veterinária. Contahi1idade� serao. en:l'ado;':l para base aer,e� men�o.
, ,. ., Ipe!o� propnos mem ros a

Dicionário•. etc, etc, de M'laml, Flondla, para aclQ1ll-1 Flonanopolzs, 4 de ]aneZTO de 1945. mIssao,
-" rirem conhecimento adilajnltados ------- ----------..-----�-----,-----

! de aviação naval. Uma vez te,r� I

I minado ess'e estágio, irão para I!I" a base aére'a do .Jacksonville.
Flódda e daí para a Base Aé- i

I
rea dos Fuzileiros Nav'ais em 1
Cherl'y PoLnt Carolina do Nor
te,

Depois de terem compl.etado
o curso de avi.ação do Corpo
de F'uzileiros Navais, voltarão
para escolas do Exército dos
JiJ·stadof; Unidos onde re.ceherfio

\ i,nstruções finais a11tes de l'e�

gl'essar ao Brasil.

Diário vespertino
Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

fel. l02� - CX. postal 139
I

I ASSINATURAS

I Na Capital:

i \1"1' Cr$

I
Semestre Cr$

: Trimestre Cr$
i Mês Cr$

I Númer-o avulso Cr$
I No Interior:
! ..\00 Cr$
I

1 Sernestr e Cr$
, rrírn('.�'I'1' Cr$

mediante contrato.

Móveis
Comprai, vender ou alugar

só na

I A SERVIDORA
1 a maior organização no

gênero nelta capital]
Rua João Pinto. 4

Fone 775,

:-1,..1 VROS.

:�""'"
',- ",'- .

"

"i' -;- ',.=-�
.

1,,: _:,'
,:-

to.

-":' '. �'�,: _'.�.

,;f:LiÓí�
8�� J?EO�ORO,3:�
( 'FlOIlIll110POL(S.

Quer vestir-se com

contôrto
elegância?e

Procure Q

aLFAIATARIA
MELLO

., !l!3colha o leu figurino.
Rua Tiradente 24

70,00
40,00
20,00
7,00
0.30

SOCIEDADE ANÔNIM�
A mais importante Companhia de Capitalização da Amél'ica do Sul

Amortização de Dezembro de 1944.
No sorteio de amortização realizado no dia 30 de Dezembro .1e 1944 foram amor

tizadas as seguintes combinações;
avo YDT BHO MGM avo ssx

Todos os portadores dos títulos em vigôr, sorteados com estas combinações.
poderão receber imediatamente o capital garantido a que têm direito,

Sede Sc.cio.l : •• RIO DE JANEIRO
n:CRITéRIO poro os Estadcs do Paraná e Santa Catarina: .. CURITIBA

Rua Barão do Rio Branco nr. 39
Inspetores e Agentes em todo o Brasil

80,00
45,00
25,00

BELlEMA
• Pomada. não gordurosa,
antissética, que combate as

coceiras e erupções da pele.
Não requer ataduras.

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

Sedas, Casemiras. e Lãs

CASA $A.". a(OSA
()R_LA N]��)(�) SC_) �\ K PBjI�L]

Bua Vonselbeiro' Mafra, 36 - loja e sobreloja -- Telefone 1514 (rede interna.)
Caixa Postal 51 _ .... End. Teleg.: «Scarpelli» _ .. Florianópolis

riW" _: ... l3I!d .s2_.lh .$ .• SiZ .. tt.4.t lIl.J�!Jld.;I.aJ, U.kWIL.".IULFJI,JlSAt',lU., .••etla,. x.u. sta,'idi;••etJS,�__ME Sd t.' ll; 8th IIi " Ut &. . . .1, "li n_Md b W l$ tt..........

...
,

i.
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o eSTADO-Quinta-feira, 11 de Janeiro cte '945 3

Lira Tênis Clube Dia 27-

pat'Q

Sr. Higino Luiz Gonzaga,
vão do civil desta Comarca
s&a muito relacionada em

meio social.
:to

.

Sr. José Mo"tinelli.
*

Sr. Augusto de La Martír.iêre
antigo comerciante nesta capital.

•

o menino 10!ié NOll:oreno. filho
do Ir. Jorge Coelho.

li<

A exma. .sro , Maria Rosa Com
pos, viuve do prof. João Jorge
Campo •.

A gentil senhorita Natercia Au
rora da Costa. elementc de desta-

Renato Viana não procura ape
que da sociedade local. . .'

"

* nas, reahzar o verdadeu'o teatro

. I brasileiro, Procura, também, eatí-
A eXr;1.a-. ara. MarIa Fragoso Li-

mular de todas as formos tanta

nh.?r... � dignissima espôsa do 11'.
CI organização de boas sociedades

Jeao Linhores.
.. de teatro, como a produção de

obras dramáticas e com elas. o

deilenvolvimento desse admirável
ramo da literatura. Assim é que.
reconhecendo os mérito .• literari03
e as qualidades de ds-omc+urqo do
nosso colega João Frainer, pediu"
lhe copia de sua' peça «A virgem
dos labias de mel», em t'rea atos,
afim de ler lançada pelo Teatro
Anchieta. de Porto Aleqre, em sua

proxima temporada naquela capi
tal.
E' um gesto que merece opIou·

sos, pois envolve um grande incen"
tivo aos que escrevem e lhes pro,

porciona excelente ensejo de fir
marem seus pendores literarios.

A menina Elsa Amaral Faria
;;:

Camisas, Gravatas, Piiame�
Meiasdas melhores, pelos me

nores preços s6 na CASA MIS
CILANEA - RuaC. Mafra, 9

A exma. src. d- Eulalía Si!veira,
elpôln do Ir. dr. Gus tcvc SilveirQ,
funcioncírio público e.taduCll. apo
sentado.

•

A gentil menina Mar�Q José, fi·
lbinha do sr. dr. João Sayer Filto,
advogado de grande prestigia na

Capital Federal.
*

o menino Antônio, filho do sr.

Otomar Bohm, técnico rádio ele
tricilta.

*

Trnnlcorre hoje o segundo ani'
versarlO da menina Maria Emília
Nunu Pires, primogênita do casal
Crist6vão Nunes Pires e Luisa Cei
rão Nunes' Pires.

o ALFAIATE
DOS ELEGANTES
DA C IDA D E

T I R ADENTES 1A

- Grandiosa
Carnaval.

. ,

soiree. Ensaio geral
o

Centro

----._ .... -- ..._ ..._ "'-----

Badoglio
lWlVfA, 10 ([J, P.)

santo do dia

VIDA SOCIAL I:
A�"'\'Ii:RH:\RIOIoI Casamentos: IHumberto (ilmaco Enlace Seiva-Wmaco da Silva ,

TranscDrre nesta data o aniver- Na res idêrrcio dos pai9 da noiva, Isória natalício do jovem Humberto à. Avenida HerciHo Lu", n 53. rea- .

Climaco. filho do sr , Anibal Cl i- li�al"se á hoje às 18 a 30 horas, I
moca, hobil corist u.tor , residente o enlace motrim:ml 1 da prendada!
em Blumencu. senhorinha Olga Selv . .r , hno orno. I,,; ,menta da nosac rne lhor sociedade

I1" G' �.

'16
fjlho do SI'. João Selva. ho.bí l

Augusto ...esar Ulmarae, construtor 6 de sua exma. espôso IRegista o efeméride que hoje Augusta Bernardini Selva, com o

pO.IIO, o aniversário natalício cio I nOS80 estimado amigo Sr rviurb I
jovem Augusto Césor, estudante e I Climaco da. Silva, alto funcionário!
filho do I/!. dr. Altanüro Guima

I
do Banco Distrito Federal S. A.

rões. consultor juddico do Banco Servirã.o de testemunhas no ato
do Dillt.rito Federal, nesta capital. civil pela noiva o Sr. João Selva e' Super-For taleze, descarregando sua carga de

'" senhora e pelo noivo o Sr. Anibal bombas sôbre o Japão. (Distribuição do Serviço
f'azem a-noe hoJer Clirnaco Filho & Viuva Maria

Cli-I
de Lrdo smeções do Hemisfério).

��x:�::.:���?:};�:.:��::: ��i��:t7.�:���w.:iEf���íiãÇaôTa1]J.
S '1' G I e D. Irene da Silva Pereírc ,

Preci 11'"aVIO onzaga.
_ Ao distinto par o "O Estado" aI rectsamente a de Janet- srdentes que foram da L.B O ..

. Irr.eja perenes felicidades. ro de 1891, portanto há 54 prestaram assinalados ser
escrr-

* anos, ére Fundada, nesta viços os srs João Beniamime peso
nosso iil8J8nt�u capital, a Liga Beneficente Wendhausen, Antônio Ioe

Fmco. Renato Melo Operária, que, no decorrer quim Soeiro , Egídio Noceti,
Procedente da progressista ciclo- dêese longo período de ati-I Guilherme Kersten e Fren-

de de lndeial. onde se acha esta- vidades, vem prestando esei- celino Brito;' R b-
",.

belecido com uma bem montada nalados serviços á causa que Nos diversos cargos que U I roseo
farmá�ia, chegou a esta capital
onde permonecerá por alguns di se propôs objetiver . desempenharam, prestaram, Perdeu se uma. pe:ira de unel

08. o nORSO prezado amigo, far- Instalada, solenemente, a também, assinalados servi-I,de contado,r, rúbi r�seo, . .::ruad�a·
âut i R t M I I til' d F

.

d J
�

B' da, no traJedo da Llvrarla Xavler
roacau lCO ena o e o, e emen o e everetro o mesmo ços os srs, oao it teticour t d'f" de' S' bdo projeção na sociedade e nos T AI C n." h

ao e 1 lC10 os orreaoa, era em
-

, . d V I d Ito i I ano, no eatro varo de ar- ta ec ado, Rodolfo Sena de gratificada a pessoa que a achou
melaS espcr ttvos o a e o alai. . _ ,., ,. ,

Dese icrnos-Lhe uma feliz estado I valfJ.o, eseumindo, entao, a Melo e Jose Mana Ta' e � entregar na Confeltarln ChIo

entre nós presidencia, O sr, Pedro de boas. qumho. 3v-l
.........' .................''''.w.·_, ........... Freitas Cardoso, tendo como Pelos muitos e proveitosos
uM BelO (jESTO DE auxiliares os ers: Antônio serviços prestados à com uni-

RENATO VIANNA Blum, João Santana, Major dade e, muito especialmente.
Camilo de Sousa. Adalberto a08 seus associados, quere
Gil Ribas, Joaquim Becker, mos apresentar à L.B. O., 11a

Nicoláu Cantisano, Manoel pessôa de seu mui digno
da Silva Guimarães e Antônio

I
presiden te, s r , Aureliano

Soeiro , Stuart, as nossas mais eiu
Posteriormente, como pre- sivas cóngratulações.

Nossa Senhora dos
r'8Veoantes

Deverá realizar se. êste ano. com
o mcíximo esplendôr, o festividade
de Nossa Senhora dos Nav.gnntes.

As novenas iniciar-s8·ão a 24 do
fluênte, na Capela de São Sebas"
tião e serão. por certo, concorri.
díssimas. pois para isso tudo será

Espírlte Redentor envidado pelos juizes e promotores
I das festividades.

f I li A L Dia l' de fevereiro entrante, heve-
- rá a brilhante trasladarão da imo'

ia. e 2"'. CONVOCAÇAO gem para a nossa Cate"dral, sendo
São conviciados os Senhores Sócios a comparecerem que no dia 2 a procissão será efe

à ASSembléia Geral que realizor-se-á no dia 14 do cor- tuada dentro do grandioso pro'

rente, domingo, às 3 horas da tarde, em sua séde. na gramá que foi elaborado, saíndo,

A
.

o' , por via marítima, da Capitaniavenlda Mauro Ramos· n 242, a hm de se proceder a dos Porto. e indo desembarcar n06
eieição e posse do nova diretoria, que dirigirá os desti-I trapiohes da Fiticalização do Porto.
nos desta Sociedade no período de 1945-1946. E' madrinha da nova galera pa'

Florianópolis, 10 de Janeiro de 1945_ 1'0 a Nossa Senhora dos �avellan-
A DIRETORIA te� a exma. sra. d. Beatz:.12: Peder-

neuas Ramal, dd. PresIdente da
4 v. 2 Legião Brasileira de Assist�ncia,

.------------- por intermédio de quem os donati-

sofre do cora�a-o vos. alracadados nas festividad8l,
" serão enviados às famílias de nos-

_ Soube-se, de um anl,igo íntimo do sos bravolI patrícios mortos na

guerra. A nova galera é de lavor
1l"ll'eehal Baclóglio; que êsse militar foi ví,t:ima d.nm ataque e ofertn do dr. Ranulfo Sousa,
(ardía(·o. há dois dias atrá.s, mas já está restabelecido. $.�nddo leu trabalho devéras npre·

elO o,

I
._-

Promovido (Cpost.mortem» I·
ruo, n (;\, N.) - .. O'jJl'esidpntp da Re,públiea assinou deere-III to, promovpudo "llost�mottem" a general de diYlsão o ge<nerall

I de brigada Gomes Aleoforado.

Missa de sexto mês
Eliza La Rosa Leonetti

o
.

St- Higino, Papa e Mártir

I
Conforme antigo documento er.a

Higinio natural de Atenoli e ded í

ccvc vse ao estudo da filosofia.
Quando recebeu ord'ens '·acras; não
se sabe O que, porém. está certo
é que 10i eleito Papo depois da
rn orte de seu predecessor na Cát,,·
dro de S. Padre, S Telésforo, Deu
se isto ern 137, Humo das époc().�
mo i s agitadas p'Jl'O a Igreja. As
heresias do Ozieri te , principalman
te. os gnósticos, semeavam o cori

fusão entre os cristão. Ao mesmo

tempo, rugia a perseguição pro'
movida pelo govê,.no romano con

tra os díscípulcs de Cristo. Por
estas razões entende'lIe que Higi
no não podia deixar grandes mo

numentos da sua atividode, Ade
mais. o seu govêrno foi hem curto;

já no dia 11 de janeiro de 141 soo

freu o martírio.

Atenção 1

A família Leonetti convida seus amigos para as"is,
tirem à missa que mandam rezar em sufrágio da
alma de sua querida ELIZA LA ROSA LEONETTJ,
no dia 12, sexta·feira, às 7 horas. no altar de Nos
ma Senhora de Lourdes, na Catedral Metropolitana.

Aos que ccmparecerem, antecipa seus agradecimentos, 2 v.2

INSTITUTO BRASIL-ESTADOS UNIDOS
AULAS DE INGLÊS

I
Avisamos a todos os interessados, sócios ou nua,

que se acha aberta até o dia 15 do corrente a inscrição
poro o CURSO DE PRINCIPIANTES, a cargo do prof.
Cascaes,

Os alunos luatriculados no ano anterior devem
renovar sua inscrição.

5 v. 4

Compra e venda seu imo

vejo mas faça-o com van

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

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmaehtlco NILO LAUS
Ro,le • IíDUm.bI eera II na prefert..

....... ..."'ft'l)'..l... Htr�.. - HOII18OpaUaa - �
41't1Iroe 4e IIorraCllla.

ear..._ 9 .X." ob.a'Tb«llA ao .....11IAI'Ie ...-

Custódio Ma\hado e

Eudosda Machado
participam aos seu. parentes
e amigos. que seu filho RU
BENS. contratou casamento
com a senhorita Raí! Gon
çalves Corrêa, de Duque de
Coxias, Estado do Rio de

Janeiro.
Fpolia .• 6/1/45.

3 v - a

o PRECEITO DO DIA
O excesso de mimo é sempre pre

judicial às crianças. São numero
!lOS os exemplos de filhos mimados
que nada conseguiram na vida.
FQ:tendo tôdos as vontades e satis
fazendo todos os capricholl dos
filhos. os pais criam personalida
des fracas, incapazes de enfrentar
com decisão a luta pela vida •

Eduque o seu filho para a· vida,
evitando o exceuo de mimo. Con
tribua para a formação sodio. da
sua perlonalidade. SNES

ALVARO 84MOS
CIRURGIÃO-DENTISTA

RUI Vitor Meireles, 18

4 ai 44 #4' ii
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A populacâo
dos EE. UnidOS
Washington, (S. I. H.) Ja

neiro .1945 - A população dos
Estados Unidos era superior
a 138.100.00 de habitantes em I
julho de 1944, representandO!um aumento de 6.400.00 des
de o recenseamento de 1940,
de acôrdo com 'um relatório 1
do Bureau de Recenseamento Idos Estados Unidos. O Bureau
declarou que esse aumento era I

q.
uasi três quartos t�o in:r.or-Itante como o que fOI verifica-
do durante os dez anos de .. I
J.930 a 1940. Atribue o acres-]
cimo da média de população:
desde o último

. r�cens.:'amen-I
to, ao fato da mngraçao ser I
maior que a emíaracão. O Eu- I
. � , I

reau, no entanto salienta que Ihouve um decrescimo notável,
.na média de natalidade no

país devido ao maior número
de mortes causadas pela guer
ra. o que resulta num menor

número de nascimentos.

GELADEIRA

V d ótimo
en e-se prédio

Mafra por
com 8. L.

na rua Conselheiro
300.000,00. Tratar
Alves, Deodoro 35.

Máquinas
Vendem-se urgente um bene

ficiador de arroz para lO a 15
sacos diários, uma instalação
completa para fabricação de

óleo. e outras máquinas para
fins industriais. Informações
nesta redação. V.' 8

na'dl-O Vende-se um, Phi
I.� lips (holandês), de
6 válvulas para bateria de 6
volts. Ver e tratar na rua João
Pinto, 29, sobrado, 6 V.·S

Casa e terreno
Vende se uma propriedade

para moradia. na rua José Men
des. 58 'Tratar com o proprie
tário Manoel Rosa Alves, eu

Fermeiro do Abrigo de Menores.
5 v, 4

VENDEM-SE
CASAS: na rua Uruguái, dh'ersas

pequenas, com renda mensal de
420,00, por 37,000.00 cruzeiros.
Na rua Felipe Schrn idt , por Cr$

120.000,00.
No EstrllHo, por Cr$ 25.000,00.
Em Coqueiros, por Cr$ 12.000.00.
Tratar com A. L, Alves, na rua

Deodoro 35.
Na rua Pre.idente Coutinho Cr$

45,000.00.
No SQlnlilariQ Cr$ 60,000.00,

o ESTADO:' Quinta-feira. 1t de lanelro d. '945

o ESTADO Esportivc I
__ . I

--Prefira--u�a parte de seu {ontinuação do Campeonato I
t�!'ôco em "Se�os Pró Do�nt(l Estadual !I obre do Hospital de Carída- Prossegue domingo dia 12 O'

de". e estará contribuindo para

I
Campeonato Estadual' de Futeból.l

flue êle tome mais nm ponco estendo marcadas pela FCD as par

d I It t h Ih di tidas seguintes.
e e e, en a .me or�s mem- EM JOINVILLE: Palmeiras x Co.
camentos, mais conforto no: xio s.

leito de sofrimento, etc. etc ••. 1 Autoridades designadas: I
(Campana de Hnmanldade I Repre.entante da F· C.D ; Edgard

Ido Hospital de Caridade). ISchneder. ,

__
Representantll do T. P.; Jose de.

TERRENO Vende se um I
Diniz. I

d
.

• Juiz: Carlos de Campos Ramos!
e esquma, na Leléco).

Av. Mauro Ramos, com 15,50 EM ITAJAI; Mareilio Dias x Con-

de' frente por 40 de fundos. c6rdia.

Preço: Cr$ 12 000,00, Infor. Autoridades designadas:
_ ,. BI

Representante da F.C.D.
maçoe s , na rua Erní 10 iurn, 13 lo Mussi

v.·21 Representante do T. P.
Hoeschel.
1uiz Macário. Becherio.

Proclamados os campeões pele sr, Costela Branco. tendo com-

Vende-se uma, elétrica, de parecido os srs. Marcionilo Cunha.
1,20 X 1.60, funcionamento per- brssllelros F'rcncíaco Paula Job, Ivan de Frei-

feito, Ver e tratar no Bar S, Em reunião. de orrtern, o Ccnse- tas e José Gomes TaloriCo Foi

Pedro. 30v.27 lho Técnico de Futebol proclamou I ausente
o capitão A.ndrade Leão.

campeã hrasileira de 1944 o Fede· I Em virtude de tlua proxima por"

ração. Metropclitana de Futebol, e

I
tida para Montevidéo, o sr, ·'Coe,

na'"dl-O Nesta redação se vice-campeã, a Federação Paulista tela Branco, após OIS trabalhos
K informa quem de. de Futebol. passou a presidencia do Conselho.

seja comprar um aparêlho de o. trabalhos foram presididos 00.' sr. Morcionilc Cunha.

;'���ips�,e. possível, de marca I Conselho Regional de Desportos
EDITAL

De ordem do senhor Már io Lacornbe, Presidente dó Con
selho Regional de Desportos do Estado de Santa Catarina, tor

.
no público que, nos termos de DELIBERAÇÃO n. 20-43. do

I Conselho Nacional de Desportos, as federações. ligas e asso

ciações (clubes) do Estado, p s r a que possam funcionar no

corrente ano, deverão solicitar a êste Conselho. até o dia 31
de março próximo, o respectivo alvará de funcionamento.

Outrossim. faço ciente 80S que obtiveram ALVARA' no

ano de 1944, deverão, de acordo com o item 4' daquela Deli

beração, renová-lo, afim-de que continuem no gôzo pleno de

seus direito!',
O não cumprimento dessa deliberação importa. além da I

pena de suspensão temporária ou definitiva. a de multa de um IImil cruzeiros (Cr$ 1.000,00). realizando-se a cobrança median
te guia de pagamento à repartição federal cornpeterrte.

Tôdas as informações ser-ão prestadas pela Secretaria d es I Ote Conselho, à Rua João Pinto. 32, todos os dias úteis, das I
10 às 11 horas e das 14 às 16 heras. t

Secretaria do Conselho Regional de Desportos, em FIo· I
rian6polis, 3 de janeiro de 1945. I

FLAVIO FERRARI, Secretãrio. 3v- 3 ! Original de Renato Viana em 1 prólogo. intermezzo e enilogo

AU-X--IL-I-A-R--O-E-.-(i.uARDA-LIVROS! Preços: Cadeiras nu:a:o;;r; ����:s ����ões 6,00; Camarotes

Procura se um, com conhecimentos de escrituração In_5re8S0S à venda desde 13 horas

e que escreva à màquino. Tratar na "Organização
Comercial Catarinense», rua João Pinto, n°. 18

alto v. 9,

PERDEU-SE �:lotatesc�� �'�_'C-O-MP-A�NHl-A������:--'·_�
f os no trajeto da rua Presidente
Coutinho entre a descida do fundada em 1810 - Séde: BA I A

morro e a rua Esteves Júnior. I lNCENDIOS E l'RANSl'ORTE15
Será gratificada a pessoa que I

cUrai> do bàlanço de 1943:

OS entregar na rua Bocaiuva Capital e r��en'aI! '............... .. crs- 74.617.035,30

1 3 2
ttel!pon&l·biliülldeJ! ,. , ..

'

,. . .•.. " .... , .... Cr� 5.978.401.755,97
li. • V.' Réceitn .- ....•. , ,. . " ..• ,....... (.êl'� 1l4.0iO.216.&G

Ativo • .. , ... , ....• , •.. , .. ,. .'.... ., .. ,.... Cl'!$ 129.92tJ.006,90
Sinistros pagos no!! ,tHi,intbil 10 àt108 .. ., ..• ,..... CI';tI 86.029.898.90

Responaubilfdades . ..•. , ., ,.. Cl'f 70.735AOUI06,20

o "Prinston", por te aviões da marinha dos Es
tados Unidos, aparece em chamas, depois de
haver sido alcançado pelas bombas Japoneses .

(Distribuição do Set v içc de Informações do
Hemisfério) .

TENHA JUIZO

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

DOENCAS DO GADO
E REMÉDIOS

TEM S(FILlS OU REU.

MATISMO 'DA MESMA

"PAlTA"ENIOG OEDI\'UlGA,io

�..,,.,
ENVIE UH CRUZEIRO EM SÊLOS PARA O PORTE POSTAt

UZINAS CHIMICAS BRASILEIRAS LTDA
C.POITAI.1-t "'ABOTIÇAllA� 1>T. $.PAU�O

ORIGEM? USE O PO·

C'
. - I

om i
PrestIgia o 6oTêrno e .,

Arno I dasliIe8 arm"d&�. - O. fier',.
.

11m "quinta - Mloal.t.". I J.
n. N,).

OlRETVrl.E8: - Dr. f'amtllo a'üitta rre1T.. a. C4rTaIllo. (>r Irrancllro

a.. sa .. AnlB10 Mall&Orra.

Agências e .ub-tlgfnclu 9lIl todo o terI1tOrto naeiona). -- l'IuCUl"IIIIll no

UruglJttl. ReguJadoree d. ll"II1'W mUI prtnclpa1J clá1J.<1e. d3 >lm6rt�. Iluropa
• 4.trlca.

PULAR PREPARADO

AGENTE �M Il'LORIANóPOLIS
C AMP O 8 L O B O & C J A. - Rna Felipe S(�hmldt. D. 3.

Caixa .Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANCA":
SUB·AGENCIAS EM LAGUNA, TUBAR.\O, ITAJA!, BLUME

NAU. BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

_1I"Oo!'I WY,___""""'_....."MofVl,�_�_·�

A t;lFILt� ATACA '1 UVO O ORGANISMO
I,_� Fi�a�(l. ii Bs ço. Ú Cor�ç:1(), () Estômagn, ()�
t ulmões, 8 Pde. Produz Dores de Cabeça, DõrPA
nus Ossos, Iceumettsmo. Cegueira, QU�Óti do CI.l-

belo. Anemia f> Abôrtns
Inofensivo 80 organismo, Agr:Hia\>f>1

como U 10 HeM
() ELIXIR 914 està aprovaco pejo O N.s.P. corno
I1.UX .l.ar no tratamento da Sífilis e Reumatismo

da mesma. origem
F.t\LAM CELEBRIDADES M:ÉDICAS

Hobre o preparado ELIXIR A composíeão e o sabor a
.914. devo dizer-lhes: sempre gradavel do ELIXIR c914. re
que o

.

tenho �mpregado, em comencam-no como arma de
os. casos d� Indicação apro- laell manejo para o püblíeo
priade (Slfll1S em varías de ,l)O combate á slítlís, quallda
suas manifestações) os resul- de. que frequentemente a
tados têm sido satíslatoeíos, »roveíto no Ambulatorio da
poli são rapídos e duravets. MaternIdade de Santa Maria.

Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy.

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

Crédito Mútuo Predial
Proor.etários - J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO MA laR CR s 6.250,00

Muitas bonificações e médico gratis
Tudo isto por apenas Cr$ },OO

----- I u.�
----------.----------------------------�----.---------

CARTAZES LlO DIA
HOJE 5a.!eira HOJE

CINE «o EOH,)
TEA IRO A_ DE CARVALIfO

A's 20,30 horas. 8a. Récita

Renato Viana e sua Es&tola Dramática
na gigantesca apresentação c e :

homem silencioso dos
de vidro

olhos

Amanhã A' pedido: DEUS

. .. .

CIHE «IMPERIAL)
A's 7 3i4 horas

PROGRAMA DUPLO
Gary Cooper e Marlene Dietrich em:

DES'EJO
Fred Ast air e , Paulette Goddard, A r t.ie Shaw e sua orquestra,

Amor de minha vida
CINE JORNAL BRASILEIRO 3x14 (Nac,)

ZERO. O CÃO DE CAÇA (Des,l
A voz DO MUNDO (Jornal)

Preços; 3.00 e 200. Imp. 14 anos

Domingo, no Imperial, 8, 7 e 83/4 horas Aonabella
John Sutton em:

Esta noite bombardearemos Calai�""

I

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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! INDICADOR MÉDICO ICom destino
fi

' DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS Iao DrasÁI
j\ Do. 8HVI,lIs de Clínica lnfar.til da Assístêncía Municipal e Bosplhd I ST. LOUIS, Missourí - De-

'\
de Caridade jzembro de 1944 (S. r. H.) -

CUNICA MtDlCA DE CRIANÇAS E ADULTOS I (Serviço de Informações do
cO:-;SUr:CúIUO: nua Nunes Machado, 7 Oi:<Ilfic1o 8. Francisco). rone 1A44

Hemisfério) _ O Dr. JesephConsultas das 10 às 12 e das 14 às 15 horas
HESlDENCIA: Rua Marecha! Guilherm '. 5. Fune 7X::! 'F. Prívítera, professor assísten-

CLfNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ _. GARGANTA te de línguas modernas na

( F R Universidade de St. Louis, pe-DR. BIASE A ACO diu demissão do seu cargo, pa-
MédlCO - chefe do Serviço de Sifihs do Centro 11' Saúde ra tornar-se diretor do Depar-

DOENÇAS DA PELB - SíFILIS -- AFECÇõES URO-GEMTAIS DE tamento de Inglês do Institu--

A..\fHOS OS SE�OS - l�ATOS INFHA \'EHME!�r�OS E UL.THA-ylOLETAS to Brasil-Estados Unidos, emI CON .)ULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmidt, 46

IS
-

P , B' n cargo pa-
,

HES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648 ao aulO,. �as --:-.
ra o qual fOI requisitado pelo

A· DR. SAVAS LACERDA [Departamento de Estado. O
.. ... ..., IDr. Prívitera, de 31 anos, de- I

'I.
Cliuica médíco-círúrgica de' Olhos - Ouvidos. r-:arJz -- Garganta V rá partir para o Brasil emDiplolll:1 de hnlrilitacâo do Consefho Nacinn al o e Off a lmnlogia. e. .

CONSULTóRIO - Felipe SchmicJl, S. Das 14 às lI! horas. FOI!(' 1259 Janeiro do ano vmdouro,
IIESIDENClA - Conselheiro Maíra. ii. I acompanhado por sua espôsa,
-------------------,

----.------ I Sra. Bettina Privitera, tam-
OH. GEBHARD HROMADA Ibém professora de línguas mo-

Especialista em alta ci r u rgia e gin�'cologia ! dernas na Universidade de st.

Hospital "Miguel Couto" [Louis e de seus dois filhinhos.
lBIRA:\IA (lJAMoNIA) - Sa n!a Catar-ina iA sr�. Privitera também le-I

----------------------------1 cíonará no Instituto Brasil-
DR. SETTE GUSMÃO lEstados Unidos.

t""__...,.....J"\I'I.......•-..._...- ........,_-.-..."..........."'\l
cmcrr: UOS senvrcos DE TfSIOLOGf J\. DO CEl\:TRO DE SA(JDn; � DO

HOSPITAL "Nl:;ifilW HAilfJOS".
Curso <}(' ,) pfll'fei(:oanlf'nto no Hospital Silo I .U1Z. G(lnhagi:l, de E-i�() pnulu -- Ex -esta
gl{.u'io do Jn st itut o- "Cleuiente Fer!'eirét", d(� Silo Paulo - EX-lnédil'o interno do

-

Sanatório de Santos, em Campo, cio .Iorrião.
(�J,fXr(',\ (;EIUL - DJAG!\'úSTICO }'[{ECOCE j:, l:1{:\T,nl.EXTO ESI'Et'IALIZAIlO

. 1I!\S DOENÇAS DO_ APARtd,HO HESl'JlM'l'úRIO.
OPERACAO l'E JACOBOEUS

CONSULTAS: Diàr-iameme. das :J às tl horas. l�d�SL'LTóH[ú: nua Vitor :\Ieireles. 18
H.ESID1!::NCIA: Rua Esteves .rüuior. 135 - 'I'el, 742.

IRRITA(AU RETA l
COMICHÃO OU H�MORRAGI�1.SINTOMAS DE

H[MORROIDfsg.
i1k(
Si tem irr rtaçâo rctal ou hcrriorr.a

gias. cuidado I São o prenuncio de

grave doença que, nâo tratado em

te"'po, pode trazer senas complica.
ções, exigindo até uma intervenção
cirurg ica. A Pomada Man Zan lhe
:iará alivio imediato das dôres, gra
ças a uma substancia de reconhecido
efei to an tisético-bacteri cida .

DR. NEVES·MADE!RA
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

.

Cur-so !Se Aoerreícoamento e Lonxa Prática no Rio de Janeiro
OOIHIl' I.1'AH - Pela manhA: dlanamt'>1Btt' dR" IO.30às 12 hs , à tarde excepto aos
..b.d .... d ... 111.30 .. 18 hora. - CONSULTóRIO: R11• .JoAo PInto .. 1. 1IOb".do -

,"00'" 1Alll - IW8Jdllncla: Rua Presldflnte Coattnho. ,..

(Dlploma<1o Dela 1"8('uldade Na!'. d� M<'<1lclna da UnlTeraldade do Brasil)
lIlI·tnt.erno do SeM'tço de ClI:nlca Médica do Professor Osvaldo OIiT"t.ra, médico do.

Departamento (1� Sal1d�

UblNleA .MftUICA - Moléstia.!! lnt.eMlllJ' de Adulto.. e crlançu. {''ONSULTóRJO
• KIIlH"'ttNCI!. Moa FeUpe Scbm1dt D. III! _ Tel. 812. CONSUT,T/tS - "a.. 111 II� I�

DR. MARIO V\/ENDHAUSEN

DR. ARAUJO
A��isten1(l' (10 Pr-of', �(llH-:nn. do l{ln (]� Janeiro

I<:SPECIALISTA
nOf'n,as e oper-acõ es <'O� OUIOS, OI. VIDOS. "AHTZ e GAHGA,,\'[A

('i 1'1,,'g'i;, 1110t]('J'l1fJ da GPELA DEi LOBO. tio LAmO Lf�I'Ol:I"\") (ltilJio F' céu
da bôca fendido" ele nascença)

, .

Um produto De Wittt.l'aqlH�o.sc{Jtpia. brnnroscopln uara i-etír-ada à1e «orpos ostran hos. etc

CO�SFI!r.'S: das 10 às 12 e da. 15 às IR liMa.
'Rua "�itOI' �feil'ele5, 21 - Foue: 1 A-t7

AUSEN'fE

DR. ROLDÃO CONSONJ e a�ericãnos . I
.,. TI'" L' "1'NHORA.!'l I' \ IfTO� I Pans 9 (SIF) - O major ICJlWRGf-\ GJo'R>\l - AJ./rA CIRURGI.'\ - :1101, ••8 .,. ro· , '" ," - ,. ,

IFor'n�ado �eía '�'aculdade de Med íe ina .da .Universidade d;' S:\", Paulo, ?ntlf> fol General Ralph Royce, Coman-:A8�jst.en·lp por vários anos do Ser:V:1ço Ci.rú rglco do Prof. AJ.[Jlo Correia Net.o.
d t h 1" d "T' t· 1Clrurgía do estômago e vias bíâlat-es, mresunos deIg,,?o e gr-osso .. t.irólde. rins, an e em c e e a a Ica

prós Ia ta'. bf'x;,ga. útero, ovários �iíW�h:;�;A��rJcO('ele. hídrocele. vanzes e hérma. Air Force", combatendo a les-
das 2 à8 5 h"ras. à Rua FeHpe SchnrJ,tli. 2� \altos da Ca·sa Paraiso). Tel. 1.596. te da França, prestou, duran-RESrD�NCIA: Rua E'ltf'vf>.< .TumOr. 179; Te!. M764

te uma entrevista coletiva aAUSBNTE '
,

-------------- que assistiram os correspon-
fNSTITUTO DE DIAGNOSTICO I Dr L IURO DAUR 11 dentes de guerra aliados, co-

CUNICO
.

I. 11 II meiro Corpo Aéreo Francês, !

OR. DJALMA E"pec1alleta em OoeuçB8 de !lenho-
lUOvente homenabo'em ao Pri-

ra� _ Vias Urtnárlas.

Curso de especialização de Gmeco- i colocado sob suas ordens. A

MOELLMANN logla (doenças de Senhoras) com o primeira "TáLeal Air Force"
Professor Moraes óe Barros. da Fa· é composta por um "Air Can1-
euldarl-e d:e Mffiic!na de São Paulo.

ll1and", an1ericano, e un1 "Air
Tratamento especializado, médico e

"irúrg\eo, cta� afecções do aparêlho I Command",
francês. Royce é

itenllf\l feminino <Utero, ovário� bem conhecido dos a�iadores

I!.rompas, etc.). I franceses por já ter combati-
Cura radical das in!Jama,çõea doa I do ao seu lado em 1918. Foi ()

B..!1eXOS (Ovários. trompas). sem ope·

I
.

ração) Tratamento de tOf.09 os dis· primeiro aviador amencano
I

turbios da men�tl'uaç.!io e da e�terill- que realizou Ull1a missão de,
reconhecimento por cima das
linhas alemãs. Falou calorosa
mente a cêrca de excelente
trabalho desenvolvido pelas
F ô r c a s Aéreas Francesas:
"Ajudamos os Exércitos fran
ceses no seu avaneo histórico
para o Alto Reno, Exércitos
franceses que foram O� pri
meiros aliados a atingir essas

RUI Tlra<1ent.e. 7
,posições. F o r a m aparelhosI . h

I franceses que apolaralV esse
------ ..-.--�-.--

avanço em grande estilo. Roy-

ROTOLO ce evocou o glorioso passadoORo AURÉUO dêsses aviadores, que voam la-
do a lado com seus companhei
ros americanos e conduziram
valentemente o combate na

França, na Tunísia, na Córse
g'a e na Itália, antes de voltar,
felizmente, ao seu próprio só-
10".

"ormado pela Unll'ersldad. de Genebra

Com prática nOIl hospital. �u.ropeUl
CUnlca mf(Uca em ger� pediatria, doen·
,a. 110 aleteffi8 'Oe",ollo. a(:�lho gemt.o

urInário do homem e da mulher

....."'te. TIoenlco, DR. PAULO TAVABII@
Cur.o <1e Rsd1010lt1a CUme. COlil o dI.

Manoel d>f Abreu \..�pIUlarlo (810 Pau·

10;) ti)Bp""12I1IZ!H10 em Higiene e 88llde

pt)bUca. ppla UnlTersldade do Rio de Ja·

0 .. 11'0. - GahJnete de Ralo X - Electra

Mlrttlogl'afla cllnlc. - Metl'boliamo �.

IHIJ - Sondagem Duodenal - Ga'Olnete
II. tUllnt ..rapla - Laboratór!o de micro..

c.opta e analise clInlca. - Rua Fernando
.. ""nAt'''' R II't)n... 1.195 - Flori&nópoU•.

DR. REMIGIO
CLtNICA I.1DICA

.IIole".;tu Internal, de 8enhOraJI • Cri·

..nça. em <*ral. CON8ULTORlO: Rue

!'el1� Srhmldt _ l!ld1flclo Aln�lIa Neto

I'ou. lfll2, 9 AI 12 e 14 U 17 hora. RE·
liJDt.NClÁ: , Largo Benjamin

Constante. 3

Dr. Newton d'Avila
Operações •• Vias Urinarias·- Doen·
ça. do. inte.tinos, ré to e anu=
-- Hemorroida". 'l'%'o.tamento da

colite amebiana.
Filioterapia .- Infra.vermelho,
Consult: Vitor Meirele., 38.

Atende diariamente à. 11.30 h•. e.

à tarde. da. 16 hs. em diante
R..id: Vida) Ramos, 66.

Fon. 1067.

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

0I"'1'�" • Ol'tope4la. OHaIa e Clr1Ira1a
40 tous. Pano. • 4_OU 4. MaIIor�
CONSULTÓRIO: R. loao Pinto 7 Did
l'1lmente d.. l' u 17 buru. RlIlSIDIIN·
(,/.IA.: .A..IIIIU'aU� A.lYlm, II. 'oa, '111.

"

Agências e Representações em Geral
Matriz: Florian6polis
Rua 101'10 Pinto, n. S
CClixa PO!ital, 37
FUial: Cresciúma ,

Rua Floriano Peixoto, s/n (Edil. I I
Pr6prio). Telegramas: apRIMUS"

IA\1ente., no. principail município. IdQ E.tttdo .--_,.-----------....-------...--..1I!II!ii

w.v -.·.............-_-............ .._..___ .......".

PilotO! franceses

dade.

TJ·at3meOJ.O moderno da blenorra-

1!'11I ag·ud.. I' ('rOn!".a. em ambos 08

';f:"XOS. por processos modernos sob

\.'on rr(\!e Pllctosç(')plco - Urfliho08C'lpta
- e de laboratório .

FISIOTERAPIA - DIATEHJ.'\I1A
- INF'RA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das 10.30 às 17

h/}ras � di).._q 2 88 f'j

C"nsultól'10 Rua '1'l.rad(!)nte. 14

Wnne; 1.663
n.egíd�n�11ll

(Sobrado).

'iédic:o - Cmlião - Parteiro
iA 10 S X

Moderna e possante iO!ltaJacão
de 200 MA.

)Iagnostico precoce da tuberculos'?
lulmonar, úlceras gástrica.!! e duo·
leuais. câncer do estômago, afe·
ções das vias biliares, rins, etc
\plica I) Pneumo-torax artificíaJ
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - TratamE.utos moder-

nos e efiC!lzes desta moléstia
Completo gabineh, de Eletricidade
.nédi<'a: Ondas curta! e ultra-cur·
, as. Raios Infra-Vermelho8 e Raie"
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, I

esquina Felipe Scbmidt
01.1 , ta 12 bra., f) das 14 li 11 MI

Tol.font U7.

MACHADO & CIA.

Um homem de negócios, em
férias, é assassinado durante
um banho de mar. História
verídica dum notável detetive, que descobriu um
decisivo e espantoso vestígio e encontrou ínesperu
damente a definitiva SOlllÇ�O para o mistério. E, mais:

Vontade de viver
Um destróier japonês destruiu-lhes o navio em plena
noite no Pacífico, e êles tiveram de nadar de ilh«
em ilha até serem salvos. História fantástica mas

verdadeira, que demonstra mais uma vez a tenaz
70n1.ade de viver inata em iodos os homens. Púg, 7 L

Sua Pele fá-Ia parecer mais velha
do que é?

• Aprenda neste interessante artigo do novo número
.. de Seleções «omo evitar as rugas, eliminar verruga-.

e obter uma pele mais sadia e atrncnt«. P�lg. 7.

Veja a lista completa.
dos artigos, abaixo.

N�merode DEZEMBRO

À Venda Agora)
(J:Y

.. Todos êsses 24 artigos interessantes e sugestivos,
mais a condensação dum livro de excepcional interêsse.

COMPRE HOJE MESMO O SEU EXEMPLAR
A revista mundialmente conhecida -

Lida todos os meses por mais de um milhão de
entusiastas na América Latina.

_._-�._._----------- ----_-----

Agente.. �In Florianó:;oli.: PEDRO XAVIER & elA. - Rua Felipe Schmidl, li
Ile;>r. Geral no Era.i!; FERNANDO CHII\AGLIA _ II. Rosário, 55·A 2.° "'ld. - Rio
��------�----------------------�- . '.�

FARMAC'IA ESPERANÇA
A SUA fARMAelA

tia COlUelheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.641
EJatrerll a domicíli.

�--------------------------------------------....,..--�

ADVOGADOS
Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA

Dr. ]. ]. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Alvaro de Carvalho, 8, (esquina
Felipe Schmidt). c, POSTAL: 140.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Cairão bombas V-2 nos Estados Unidos'?:
Londres, 11 (U. P,) - A

'Ipara
as defesas contra as bom- [der Nova York dos ataques são desprezíveis, Os danos e a 7 de novembro",

Egência alemã "Transocean" nas voadoras, Declarou o Almí- 'das bombas voadoras, destruição possíveis não serão *

jêlformou, citando seu redator, rante Ingram que sua visita I A advertência do Almirante concentrados ou contínuos, Washington, 11 (U, P,)

naval, almirante Alfred saal-Ia um porto secreto do Atlântí- i Ingram foi publicada em todos Nenhum "black-out" completo Informa-se que a marinha es

waechter: "Não há dúvida de co Norte foi devida à possíbí- os diários desta capital, na seria ordenado em caso de ata- tá preparada para impedir que

que em 1945 os alemães pro-!lidades de ataques dessa natu- primeira página, Um vespertí- que pois essa medida seria os submarinos alemães se

duzírão alguma surpresa aos reza. no tirou uma edição especial, prejudicial às operações de 80- a p r o x i m e m sutícíentemen-

aliados na guerra naval, tal O almirante, que tem 60,000 na metade de cuja primeira corro e de salvamento", te para lançar as bombas ou

como fizeram no ar e em ter- oficiais e 400.000 homens sob .págína figuravam narrativas ','

Ipara
fazer cessar o ataque an-

ra". suas ordens, fez após sua ad-II sôbre o combate ás bombas Washington, 11 CtI P,) -- tes de que tenham sido dispa- ,

'" vertência uma declaração que, voadoras e fotografias de um Um funcionário do Departa- [radas muitas bombas, Seis ou
'

Nova Iorque, 11 - O almi- por motivos de segurança, não
I desses projétis, caindo em menta da Marinha declarou Ioito submarinos seriam neces-.

rante Ingram içou seu galhar-I pode ser divulgada, sôbre as jLondres, Foram publicados [que "não há mais motivos pa-Isários para atacar Nova York,
'

dete, inaugurando os planos medidas tomadas para deferi- também desenhos do lança-Ira acreditar, agora, num ata-los
alemães talvez se apro,

xi-)

mento do foguete, que nazista com bombas voa- mem até 320 quilômetros des-

Foram feitos contratos para 'daras como se acreditou no dia sa cidade,

�oa!��!����r�efi��tida����� ICOnsO II-dam suaSPDS ,-co-es! perímentaís, com uma

compa-Ii
nhia am<;rican� -- se�ur;do

-------------.::.. ide�la�,a o Amencan Avíatíon Nova Iorque, 10 ((T. P,) -- As fôrças aliadas em Luzon

.. ,
�,�O�_i_�_�Ó.�Olis __

I '!___ ,_�:_� Janelr�__

���94�__ jDally '* controlam, l�o)e, c-erca ele 'l() kms. ele praia f' estão consol ida.n-

PeneIra ram nas I inhas nazís i�rgl�h;Og�H;'�����;� �: �_oo-�up_a�--;_Ülsl_;-�-u-la-d-o-s-e-c-a-b-e-va--8-de-c-epadas
i Nova York, coronel Edward MOSC01_T, 10 (T; P,) - Informações public-adas num d iá-

LONDRES, 10 (U, P,) ,- A 'I'ransocean informou que os Thomas, divulgou um boletim, rio local revelam que os russos encout ram os <:01'])OS mutilados

L,:emães perturarain o stSltema de rortíõíeações situado uo sul dirigido ás autoridades, no I rle "árias centenas de civis no ceruitérlo principal da «tdade de

(�,e T-:,auter, numa ampla frc;'1te, e acrescentou

que,�
norte € sul qual declara: "As POssibílída-j!

Isudapeste. Foram eneOIlltI',3ChlS ,C:::lI!'!JOS de Criianças, flue t.ín.hrnu

ue Vielhslrn as tropas americanas penetraram nas lluhas deten- ues de extensos ataques de suas cabeças esmagadas, Também toram encontrados milhares

slvas nazistas, e, depois de avançar alguns milhares ele metros, bombas vo�doras a Nova YOl'k ele corpos de adultos com a cabeça decepada,
'

fOl':lJm detidas, I
7O mil homens em Luzon I

Pearl He rbo r-. 11 . U P- Anuncia se que o número de homens I
;:!Gsembarcados na ilho. de Luzon, onde estabeleceram quatro cabeços

d •.,.pontes, é de mais de 70 mil, Um gigantesco comboio, composto

de, cproxirnodcrnente , 800 navios transportes o qual, enquanto nave

gava ocupava uma faixa de mar numa extensão de 12 kms, conduziu-

0111 à.quela ilha, Continúa a penetração das tropas aliadas sem que,

atá a manhã de hoje. tenham 9fe'6cido qualquer oposição. As fôrças

invasoras já estão a menos de 200 krn s , de Manilha

FER'DAs'lE MAS,

INFLAMAÇOES,
i

COCEIRAS,

PARA

E C Z

FRIEIRAS,

ESPINHAS, ETC,
NUNCR EXISTIU IGURL

iNI _

�;

r: J. COSTA MtELLMANN )Destruidos 50-/. IN'ovos avanços aliados
r (Engenheiro Civil) I dos tanques !' PARiS, 10 cu, P,) ,_ A suleste de Hastogne, nossas tropas

p V -t6· Té· d E b· I Paris 10 (U P) - O alía-
fizeram novos avanços contra poderosas posições inimigas,

L n8CI'1 rio CHICO e Doeu ana dos oc�param' Fi�'l'iers, � o�s-I por �les defen,?���as ene'�'gi�am(mtt', �tlaquos im,i:llígOl-i, tora.m

)'1' Projetos, Orçamentos, Administração, Construção Ite de Bastogne, luta ardua (jue�l�dos n,a. �ue�}e'�,lmlmgm,p. Pf;!t? :t�8 ,RE'18We,l,81 e LE'lll,I
I. R E J' 168 - F 733 ! .c,ontinua e um contra-ataque

bcrg ....10 saliente l.l.1111l",,0 dos Vosges 1nfe1101 es -- diz o cOlrm-,
' ua steves u nlOr,. ,one

, " ",
' nicado de ho 'e.

'

l FLORIANOPOLIS �lllImlg? _fOl rechaçado com a
J

_

'e

� ,destrUlçao d� �, �ntre 18 tan- rI�EA '1" 1---' ()
I

,- : ques que o 1111l11lg0 empregou X _

�"'iagem IMortos e feridos Ina ação, I Em 7" recita, foi encenada, on- C A S A
1"0 desastre " ! tem, no TeatrJ Alvaro de Corvo-

lr-logra'f-Ica 'Belfast 10 (U, P,) - Pelo I "3rrlJH]� R}�S n,E XI�Gr.EIU·'; lho, a olta·comédia Pé Fapado, Pr e e isa se alugar uma, DO

Q, .I lmenos 14 pessoas morreram ef Umn hlstértn humana (.> y(',r_!original de.Arn)ldo Coimbra, cen t r o da cidade, que te

I ' , .. 'l' d -. f' á d ,Renato Vwno. e sua Escola Dro nha 3 ou ma is q u ar to s

Rio, 11 ("Estado") O varias d�zenas tícaram fen�as I
(II e�la _'Iue. l(':ll- grava n. e�l rnot ico, como nos espeto culos c:.n- os �,e referências

Professor Pedro Calmon, atual'
num choque de t�ens ocorrido i to{lo!'\. os COI açoes - 1)OIlUUgO teriores, tivera,m �ol::erba atuaçao

P,. sid t d Academí d L _Ia um km, da capital da Irlan- .

- RItz e Roxy, s an do os po pers sbo desemoenh':l' Intorrnaçõ-s ne st a redação,

ceSl en e a ca en1la e e I Q • ,I ' dOll! com aquela nat1.l.ralidade que

t1'8os, designou os acedêmicos, de. do NOI te, ,Um tI em, q,ue d�- :R"
os Co ra ctetiza,

cue irão a Portugal a fim de I
mandava a cldade, �OlldlU, alI, eduzldas ,A platéia não po�pou apl�u,sos ÜTal'or c""a=t'-a'r'''"'I''n'Wen"'se

ajustar com seus colegas da com uma automo,tI!Z, e c,omo .I _ j c 10rosO!'! ,009 artlstOls ._patrlcIOS ", , ..

A' 'd
'

d CI'e'ncl'as d LiS-1 ambas as composlcoes ,estIves- �O mlnlIDO ,nurr,a níhda !lompreensao de que ,\ f.I''.f''':,\1 ,,', 110 i):'etc'J:'!o "(lI1,lill'C:'<l 1108'

,ca emra e_ e
1 t d

,>

','
,U I () ncsso povo conhece e sobe dor llllj"."ll'I,S u,!, 1::1.) 'ILie I' rll' 1!1Olc:e " ",,;_

boa as questoes ainda penden-I,sem rep e as e operanos, o I Roma 10 (U P) __ E' o se-! 1 t J 't
' t' _

C!0""I:'''', () ,;"o\' " () r1(>lloI10 da IlD,"'"gen.
- ,

,.

d "to
,.

_·t I '
.. .

\1'0 cr Q ar � (lO tea roo lncen lvon 11(,), .\,')0;-; ;'i ('/)U\'<l tnl'1'l:'l1r'i,l! (jltf1 d:c.:')l11·�

tes em tôrno do acôrdo orto- ,nu�ero e VI lmas e mm o
Iguinte o texto do comunicado I do assim, àquele. q:,e procu�a:n I ',�." ?, illd:,i'lfIJ. 'f,e ",,('i�:,,� a"L",c'a�;: ,_:�

<'Ta' fI'co l"lso-brasileiro e nos' elevado. 'de hOJ'e' "As condl'ço-es atmos-
.levar cada Vez. maIS, o preatlÇllC ([,,'l<)h\ ,,,� OI "",',)'ZdU'I" ,1)('10 (()(ju�)l'OS l'l'rt_'fl

::-,--
,L I H .-1·

'.
v d t t b ']:

. L:·.,(l ,1111\;;_:J::- ):11l'D:'_ d0 l'fllTHta:-:, l1aO

têrmos da suo'estão feita à Ca- 'TEATRO DE AMADORES ,féricas influentes novamente OE ea ro ':OSI e,:o OJ,l,:l:l11t<: o 10"'(' 'enllav,,1 " " \'ioJ<,n('i',1
,

b ,li., . .' ,.

m contlnUOço.o Q tempórada d(,.� ondas. largatan1 cip ;-..'Ll�11-' lil1Hll'l'lIS

sa, de Machado de ASSIS pelo I E I t J - I redUZIram a atIvldade ao ml- s-ebirá o c@nahojeopeçaOHO_]''''''',um,a,dem,ollslJ'aç,'::1!)
fie habilicJ�j(le,

n> 'd t d R 'bl'
m pa es rO com o snr_ OQO .'

f
. MEM NC' O o' HO l?entrp l'lp;-:; rl.e-:::,1a('()ll-<";{'� o D:I]'C'O n, J<'i,

t-I eSl en e a epu lCa I] aca- I Frainer o dr. Renato Viana aven I nlmo, nas
rentes do QUlnto e, SILE I S pOS OL S t:e l",Jpl'iCLlac1e r'o dI' AcI0"]1nl Halllo� da

c1émico Sr, Getúlio Vargas, A I tua ídea de reunir os ama.dores Oitavo exércitos. r:� VIDRO, de ,outor�a de Renato I �:h'", ,tll:)on,�(;C) 1,"'1<1 .,enlJf"';ta 01'la Kil-

, , . , , " 'd FI
' , l'

VIana em 1 prologo lntermezzo e
","lll e 1111'lll",11) pelo, ól' .. ACloh '\ aSC'O!I'

embalxada deflnltlva sera ln-: teatrOlS e orlonopo IS, no pro 1
' ,

,1"'10', ('apilHO Elo: :\fendes e :\[ál'io Vjei-

ta 'd 't tIS ,pósito de congrega-los e fundar,
epl ogo, I'''. o lIUl' ,'epl'C',enlOll Ulll" hela (lelllons,

,>gra a PO! an o pe os rs" 1 d 't'
Sexta-feira a pedido s ..rá repri, [1",,'[10 dE' per"",, e fit'l1lt'za ria eOl'a;Os01

_ ,
aqUI. uma esco a rama lca OU

' , -

,

'

,
"

. _' "
"

.fose Carlos de Macedo Soares

I
t'd d

' , t h
�oda a grandiosa peça DEUS obra l1!OC,a, (lll(' 107. o pej'�'UI'SO aLe ao :\l i I''' ..

,r r.

' urna en 1 o e unlCQ para ro Q- , •

' .\lBr. ahl-lg'ando-:-:,:p, apos, 110 pequeno é:ln�

que a ,cheflara" ClaudIO de lhar pelo,�om te?'tro brasileiro.
mQJomu do consagrado au':or e que, l,O�>";,l�lIl'� rl�", Ca,pitCln iH rlrb 1'o1'[os p,,,'a

Sousa Clementmo Frag'a R'o- A reunlao sera sábado às 16
na primeira representaçao, tanto 1.'I," �"'-I", ):'bHIJl c (.1l11011arlo _pe!a senho,'

-,

' agradou.
llt.l CrIa h.lJIJam. () lxu'C'o 1-,1, l'egTe.SSOU

doUo Garcia A, Taunay Mú- I horas. no Te';ltro Alvaro de Ca"" _.
'JO ))Onlo (lp, pal'lirlu "lll Coqueil'os, 1'82CI'\:

.
_

'
"

'
. valho, tendo liIldo os amadores con,

do a \1':1n's"", ao lll"l� forle do "ento, 01\

CIO Leao e Olegano Manano, 'vidados a comparece.. pelo snr I
ró"e elas 12 ,i, I:l hOl'as, O deno.do. da

" t ,.'
" . .

senhol'l'Ía Ol'Ja 1110l'ece l'C,gl$to, por i'ler'

0" qua 1'0 pnmelrOS componen- DeodclOlo Orhga, esforçado pre9i Dr. IIrt"r Perel·ra
urna cl("llllllst".,,;ün do ",,101' lla .\Jllllll"l'

'�,es da Comissão do Vocabulá .. dente da União Beneficente fi Re, li
l',_:tol'lnen,e,

rio Ortográfico,
creativa Ope,ária, O I "-Jr-I-'T-L-H-E-l-:-l�-S-'-]-......E...._�-,I-�-'r.-�-C-}-:;}l-r-·'

-----,,---

Novamente sôbre TóqUio e Iiveira I ,,,A 1Ill1is hela Jlisfórin .Ie amOl'

., ITl Hoje. sa feira, às Pearl Harbor. Ir (U,P,) -- Anun- Clínica Geral de l\dulto. qU" () {�inelllU jl. ('(IUtou - no ..

l:l 17 f' 19,30 horas cio-se que super-fortalezas voado- Doenças da. criAonças mJJll:w -_ Hitz e Hox,\,.

_
.

ras bombard'earam Tóquio, entre
Laborat6rio de nóUs@. ....,......�_���_��� � __ • __ ._"..'"

broce �oore, a dlV� do Bel Canto, meia noite e Q madrug';da de on,
clínicas,

_num filme roman:lco rePleto de I tem,
Con,.ult6rio, ruo Felipe Seh,

bôaõi musicas e linClas cançoes em; ,--------,--

,------,---,-- midt, 21 [altos da' Casa Po-

UMA NOITE DE AMOR E I
-

t
.

I
- ? roi.oJ, das 10 30 áll 12 e da.

Ouçam Grace Moore cantando 'm CO apso a reSls enCla a ema li 15 às 18 ha,

«MADAME BUTTERFLY",
' Residénoia: rua Vise. de Ouro

No programa: Moscou, 11 . U,p. Segundo noticio,s chsgadas da frente, tudo Preto, 64.

Noo;oc .aspectos de Recife· DFB indica que o. rO!!lÍ!ltllncia alemã em BU,dape�t entrou eln <:olapso O" fone: 769 [manuaJ I
Livre de Censura alemães, em suo. tentativas poro conter os ataqulls sovieticos, per-

Preço« Cr$ 3,60 e 2.40 deram c�rca de 5S0 tanques e sofrerom DailCQ9 espetacularell, calcula

das em maia de 13.500 mortos, além doI feridos e prisioneirO!!,

FRACOS ..
ANtMICOS

TOMEM

Vinho Crelsotadl
"SILVEIRA"

Gr.nd. Tónico
Buslo do sr.

�!�!�1�J��::�;;!o::��� I J�:�o �:�:.i�� (A. N.) :::�!,�;r!��:�j n-;oA��:
2' REVOLVERES E LAÇOS, com Farmace'utico GERClNO SILVA �ume,l:os,as del�g�ções repte- vêrno libanês, Abdul Amid Ka-

WilUam Boyd num far-west de
sen1a..tl va.5 rle vanas c1aSSBs Sl'- mary constituiu o novo gabi�

ação, (Chefe do Serviço de Laboratório do Assist6ncia) gniam )Jara Campoi,na Grande, nete, reservando para si as

3' Eichord Oix, num drama vibran· a fim de as'sÍ,stirem, hoje à pastas da Fazenda e da Defe-

:E' e che!o de emoções fortel! Exames de so nque, urino, fezes, escorro, puz e qualquer �

O FANTASMA DOS MARES outro necessário para esclarecimento de diagnóstico, inauguraçao do busto em l)l'on- sa, Na pasta das Relações Ex�

Impróprio até 14 anos
ze do Ministro José Américo, teriores permaneceu Salim Ta�

Preço u'nico Cr$ 2,40 Horário: até 8,30 hrs, e depois dos 14 horas, erpüdo na Praça da Banddr:::: kla, o que indica que a políti�

N M L 7 ( O..,.., R "'DO) Ed ,cc 's f naquela cidade, pOT i,niciati ',Ta ca externa não sof,rerá altera�

D!)j'n;MTo� no RITZ. Ginger Rogers Ruo unes aC!lado S.o i"\ indo, rancisco .

"It;'n; MUIJHER;E:S pç: NINOUtM .......�w��..���_"..".....-.,..�.,.
dE' um grupo de amigos, ções.
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