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MOSCOU, 23 (U.P.)-
gência na Alta Silésia, onde o

está provocando distúrbios

Foi decretado o estado de emer

avassalador avanço russo

entre a população.
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o govêrno
jugoeslavo
Londres, 23 (U. P.) - O go

vêrno jugoeslavo, exilado nesta
capital e chefiado pelo sr. Su-

Em Insterburg a «Wehrmacht» 'está sendo triturada ��:�J!r����:a�u��f.��
Moscou, 22 (U. P.) -- 1n5- der democráta, a tarefa de for-

terburg foi capturada, anun- Moscou, 23 (U, P.) - Pouco fortificaçõeB pms�üanas, dizem· tará, seqiuer, a esperança de mar novo gabinete,
ciou o marechal Stalin, l�u.ma. depois de anunciada a queda os despachos que cem divisões I tentar com êxHo uma evacua-

ordem-do-dia. 1nsterburg e lm- da importante fortaleza alemã de infantaria e oito corpos de ção pelo Báltico oriental, onde Há COlapso noportante cidade da Prússia de Insterburg, no Prússia exércitos blindados estão trit.u- o domínio militar soviético é I
.

Oriental. I'oriental, nova .ordem-do-dia do l'itlHl? � Wehnn:.�cht, naqUf�lal absoluto. flanco esquerdo-

.
_ marechal Stalm deu conta de prOVlllCIa. E conflrmam o prog- IM�scou. 22 (U. �.J ,- � o outra gr�nde vitór�a;. a captL�- i nóstieo, feito há dias, no senti_! Vai saír da ,Qua:1;el General de Mac

segumte o texto da .oIde�l1, d?, ra, tambem na Prussla, da Cl- t do üe flue o marechal Rokos- _ _ Althur, er:: L�yte" 23 (U. P.) _.
dia do marechal Stal1��. dmgl- I

dade de Allenstein, Estão as-
I
s()\'ski, que inves't'e pelo sul, (.,culaeao... .

A reslstenCla Japo�esa, no

d� ao marechal C1tellil�kovs- ,sim ou russos na posse de uma I tem o firme propósito de isolar .

Roma,
.. 2,3 (U. P.) - Anun- flanco esquerdo am�ncano em

kl pelo general �o��OV�kl, cl�e- série de cidades prussianas, I completarnelnte a Prússia. Atin� Cla-se �flCI.almente qu� o em� �uzon, está se ?etenorando. �s
fe do est�do.-��al?l. As t:o:, que dividem pela metade" �8: gindo Dantzig, pelo "corredor Ibl_ema f�S?lSt� e a _eflgle do reI Japoneses ��tao sendo �ec?IO
p.as da telrena. fre!lte da Rl!-s norte a sul, aquela pl'ovmcla I polonês", o "paUlo da tliscór-!!lao.,mals apalec�rao na moe?� nados em grupos desorgan�za
Sla Branca hOJe dia 22 de la-! o'ermânica berço do agressivo lia" 1e 90 Rol. I

.
, ltallana, que sera posta em CH- dos. Elementos norte-amenca-

.

'
.

t' d lt 'b '" I {. C '.h, �ossovs n ceI ea- cUlaç-o del1tro de alguns me d b 'Ihnelro conqUls aram e assa o militarismo alemão. Os russos rá irremediavelmente outros ,a - nos esel11:, arcaram nas 1 as
a cidade de Insterburg, na I . 200 mil boches nacll ela p 0-

ses. de Camothll, entre Leyte e Ce-
Prússia Oriental" i�pol'tante operam, portan_to, de extre�l- víne:.ja g'erl1lâni�'a' ir�emed�a- C CASA MISCE. bu, tendo ap�n_as en,contrado
centro de comul1lcaçoes e po- dade a extremIdade da Pl'US-1 I t

'

_

I omprar na
pequena oposlçao aerea No

d ' 'ssima zona defensiva ale- sia senhores como são das ve meu 'e, porque nao lhes res- LANEA é saber economizar.. curso de vários combates'�ntreelOSl

'I ---,

mã servida por estradas que grandes fortalezas nazistas de

O ·0-
•

d· F'b· :fôrças blindadas e de artilha-
·lev�m a Koenigsberg. Entre os Ti]sit, Insterbul'g, ;-y.le'1�stc�in e S aVI es Incen laram a a rica 'li ria, entre Rosál:io e Urdaneta,
comandantes das tropas que 'ranemberg, pa.ra nao CItar ou- em Luzon, os japoneses sofre-
se distinguiram na operação, tras posições menos conheci- GDAM, 23 (1J. P.) -- Elementos da 20 fôrça aérea indica- ram perdas elevadissimas em

se encontram 22 generais, 2, das na nom.enidatnra geogl'áfi- mm que as fotografia.s de reconhe.cimento demonstraram que homens e material.
coroneis de infantaria, 5 gene- {'a. Referindo-se à 1'8rente eap- a .fábrica de aviões de Rawaski, em AJms'hi, ficará paralisada
rais 13 cOl'oneis de artilharia, tura de Allellsteill, o llUtl'0Chal d1ll'ante algum tempo, em consequência dos resultados do ata- Nos subúrbios
3 g�nerais e 9 coroneis das fôr- Stalin acentuou que a cidade (]�le aéreo de sexta:-feira, que deixou vários edifícios em chamas. de Mandalay
cas blindadas, 7 generais e 91 eonstituia um dos maiores ])a-

I d d
_

Nova York, 23 (U, P.) - 1n
coroneis da fôrça aérea, 2 ge� luartes fortificados das defesas niCl-a a a epuraçao formações aqui recebidas dis-
nerais e 3 coroneis de sapado- alemãs. que protegem, no f4111,.. seram que "a.s fôrças britâni-
res, 1 general e 2 coroneis do os distritos centf'lais da Prús- :;\lOSCOU, 2:: (D. P.) - A "Agêneia de Informações Polo- cas do comando do Suléste _da
corpo de sinaleiros; A ordem- sia, Descrevendo a fulminante nesa" anuJ1c'iou de Lublin que vários grupos de j.uizes e fiscais Asia que avançam na Birmâ
do-dia estabelece qlile a vitória arranca,ua dos joVeln!s generais lá chegaram às l'Gcem-libertfljdas cidades de Lodz, Cracóvia, nia já chegaram quase aos su

seja comemorada com 20 sa1- russos Rokossovski e Chernia- Kleice e Radom, onde cOnleçara;m a d'epuração dos agein:teíl na- búrbios da grande cidade de
V:;ú, de 224; canuões'\ koyskj, atnwés .qH . .s p{:)del'Q$a� ;.Jistaíl e �ra�Qol'�S, � Ma.ndal�yl'.

jPerseguindo duas colunas alemãs
! PARiS, :Z:i (D. P.) - Na frente ocidental, ou, melhor, na
. região das Ardenas, a aviação aliada. persegue tenazmente duas
) colunas de vou Rundstedt em fuga para a linha Siegfried, Es
I ses contingentes naztstas incluem uns três mil tanques, camí-
r-hôes e outros veículos, parecendo ser os últimos que ainda se

encontram naquela região belga. Da frente de Strasburgo, na
Alsácia, não há novas informações de fontes aliadas, A DNB,
porém, órgão da propaganda alemã, anunciou que os alemães

_ haviam conquistado Haguenau, a nordeste de Strasburgo. Esta

I J 'H. 9301 j,'I::tíC:2ia'7c5onVélql1fUIiizia.r'O_cam.receedtercoo,nS'firIlldaçãoe deDofOeluter, .aliiamdll..Ano XXX Florianõpo!ts- Terça-feira, 23 de Janeiro de 1945
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I orderu-dn-dín, o marechal Stalin anunciou (lU� o Primeiro Exér-
, ÇI

• • , _ •

, ", •

, _ dto da. Rússia Brauea OfUpOU, entre outras cidades, fi fortalezaParis, 23 (U. P.) - Lands-rôt. Vith ja estao intransítá- .na zona diretamente oposta aO:1 ('
.

I 't . 'e .enta novo avance russo na dírecão de
h

.

f" ist dA' '. I· c S quenci daviolen ib 1
-

d Arde n I deu 1(> �me�no. S o I(>Pf iS 'o' >". .
'

c er 01 C?nqUl::-.i a a. - gor a I' V?lS
em 011 e a -

I
o s�o e n es. sso

li . 'I' de � '(' le 40 kms, A. dlstânela que separn os sovlétl-
norte-americanos se encon- ela das barragens levantadas motivo a que os observadores er nu, (>. �er a (. ,. ,,"'r k '

tram a apenas três milhas a ipela artilharia norte-america-Ínazistas estão movendo aquelas cos de Berlim, hOJe, e de ",I·) JUs.

oeste de Víanden, um dos prin-lna, pelo quê, os alemães utili-1tropas rapid.uIIJi)nte na dire�ão Agradecendo as !Uensagemcípaís corredores por onde as. zam algumas estradas secun- norte e sul afim de barrar as 111- 1'TJ.
tropas de von Rundstedt lan-l dárías que correm mais ao sul. vestidas britânica e francesa. O

d O". S de Stal.-nçaram suas investidas em de-lobservações realizadas pela segundo exército britânico am- san aç e
zembro último. Vianden está aviação indicaram

_
que fortes pliou sua arremetida sobre o

R 23 (A N) _ O Minis- Londres, 23 (via aérea) -

sob nutrido canhoneio. As I, contingentes alemães se mo- saliente nazista, estando a ope- tr �' G en:a r'ecebeu um rá- O marechal stalin, numa

principais rodovias através de vem atrás da linha Siegfried, Irar numa fre�te de 20 �I?s: de I di� q�e c�ntem a transcrícão ln:ensagem ao� chefes d<? go-

b "I' Ilargur�. As forças �:ltamca.s I de uma carta endereçada pelo I v�rno ,J?OIones d,� �ubllU, e

Louvores ao combatente rasl elro ocuparam ,Stevens_wev�t, 9 nu-
general Clarck ao general Mas_ltlanS�ItI��,pe�a rádio de �os-

'.
. .. .. ,lhas a nOlt� de SItta� Sta Jo-

carennas de Morais soltcítan- cou, disse: Ag.radeço calOI,osa-
.

ruo, 2�\ (A. N.) -- Acaha,d.e chegar a? RlO o p.nmeuo,ofl- ost uma milha para leste da 'do-lhe ue trans�'lÍtisse ao lmente os sentimentos amlS�o-
cíal que lutou na frente da Itália. E o major Alber ir-o Aquista-l florasta de Echeter Broek. OItO!, . 1 ri tra o sezuínte: "Por sos expressados por V, Excía.
ra.ce, promovido no "front" por grandes atos de bravura. Ele kms. a sudeste, os britânicos g�n�la·o �nforme t:>

ao '�neralla respeito da libertação de
teve a glória de auxiliar a que se desbaratasse a contra-ofensi-I retomaram Waldfeucht, após � S:�Ul, muito apr;cio a I Varsóvia, capital da Repúblí
va alemã na Itália, sin�'ronizacla, com a ,of.ellsiva do general, ter perdido a loca�idade _num cO�;i�ei�eãO das saudacões e: ca �oIonesa, Manífesto m�inha
Rundstedt na frente ocidental. l� alando a nnprensa local. de- contra-ataque nazista, Não se

.

.

ç
to êle na sincera . confiança em que os esforços

- ,..

I
-

-I' '

t 1 O h- tê ti d h d que me jun a '

bi d d êrcitolarou que a açao da artüharia a ema �OI rernenr a. S c�n oes em n� lCIaS a ,t;1r:rc a as
.es eran a de ue o ano novo

·com ma os os exerci os rus-
vomitava.m fogo sem cessar, pavorosamente! Em seguida, a ope.raçoes nas planícies da Al- veiá a derrotaqcom Ieta e fi- IS?S e d?s soldados pol�n�es
infantaria avançava. Os b�c:hcs 'pal'e,clam loucos, aos gl':to� de sacIa,. on�e lut�m. os hom:ns nal da Alemanha t a liberta- llbertarao cOI?pl�ta e ràpída

. Hei] Hitlel;.", num v�zel'lo ,�te1To:·l�.��or. Ma.s
_

os �)!:as�leJ�OS, do primeiro exército frances.
ção da Europa. Peço, também, ime�te, nossos .lrmaos poloneses

calmos nas tocas de I aposa , a 1;) gr a.us abaiXO ele zela, Jam I que lhe expresse o meu Ol'gu-
do Jugo d:,s lUva.sores fa:cl�-

(olhendo-os um por um e,matau(lo-os todos. As veze�, urna tr�-I C I I lho e satisfação em ter a F. E,lt�s al�maes, VIva a Poloma
menda bala ele canhão eaJa 'll�nw dess�s tocas e entao destl�lla on ra a.s us nas

B. servido como parte do 50 jllV;e.' I�dependente e demo-
tlldo. O major, .�.quita,pace na,o sl1best�ma, .

o sold�do alemao: I ele petroleo
, Exército. Estou contando com

cl'atIca!
êle é valente. otlll:al�lente t.remado e fallat1:o. ::.vIas, :le.sde (l1:�e L��dr�s, 23 (U. P.) ,-"Mals ela para grandes espreendi- _

se sen te em mfenorldade, ac:<:varcla-se. EntI eta�rt_o, (e!tos ln ,-

i 220 Fortalez.as VoadOl as �ta- mentos em futuras operações".
sioneiros, como os das S8, sao de uma agresslVlflade e ano-; caram as usmas de petroleo
gânda iu('ríveis. Mantêm-se obsUniados na sua yerdadeira ado- I

sin�ético estabelecidas em Ster
l'acào' a HitleT. Quanto aos ita;lianos, estão querendo grande krade, no Ruhr, sendo os apa
ue{n aos brasileiros, sobretudo porque nossos soldados chegam relhos escoltados por mais de
ao extremo de comer menos para sobrar comida para êlef:i. 1100 "Mustangs".

o
o ltlAIS ANTI(W JHARIO n E 8A�'1'A CATARIN..\

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Camisas, Gravatas, Piiames
Meiasdss melhores, pelos me

Dores preços s6 na CASA MIS
CILANEA - RuoC. Mafra, 9
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4 sêca no Rio

G!��d!e!� !U�E) _ 01
sr. Benito Cabanelles, comis
sário do vapor "Osvaldo Ara
;1ha", declarou à reportagem
que devido à sêca que vem
sendo observada neste Estado,
a navegação fluvial tem so

:..'rido consideravelmente, a pon
to de ficar paralisada. Os pre-
: uízos, com isso, são incalculá-
reis. porquanto o transporte
fluvial na vida econômica rio
grandense do sul lé fator im
prescindível. Segundo as pala
Ti/TaS do antigo navegador, ha
cêrca de quatro meses o nível
dos rios que cortam o Estado
vêm abaixando continuamen
te. Até Taquari ainda é possí
vel viajar mas daí em diante
os barcos não conseguem pas
sar. Como se sabe, a zona com

preendida entre Pôrto Marían
te e Lageado é produtora de
grande parte das mercadorias I
consumidas nesta capital e em

outras cidades. Entretanto, de
vido a estar êste trecho impe
dido ao tráfego de embarca
ções fluviais. o servíco de
transporte está sendo realiza
do por estradas de rodagem.

AS anedotas e pIada. aparen
tr"lmente Ingênuas são grande.
,;?,rma8 de de8agr.,gaçio mane·

Jallallll pela "qulnta-eolllna".

o que dizem os
]apOneSes

Sim Rmncisco. 22 (l-, P.) - Os
.i:1P()ne�es a firmam terem afllndaelo
;31 navios norte-americanos. danifi
(':lllf!O outl'l)S 2;') na área :10 largrl
d:1 Lll:wn, Essas declwra\'ões nilló
nit'f1s. esl:io contidas nUlll retros

�lC'cto japol1l's d€'sses úllímos ÜÜ1,
" fnrneciclo- pc!n Junta de Tnfol"ma
\.()l',� do Japã(J. Acrescenta LI llleSllHi

:.'allsmissiio <la emissora (le Tóqu',) I

lilH'. foram i 81lnbém afundados, _ :W'I]j[lv;ns Il'ansporie, 3 porta-anoes.
ó) �'l'uz:ldor(>s de balalha c dois
",df'slr'J)'c'I"". Sin'ullfmeamenle, a

hg'�;lcja l)olllE'Í afirmou que "5('
!,�U!lrl(\ C'llllboiu nurte-alllericn!1U
co"sistíndu de i)0 na<vios tranSPlF-1tes e ['iTe:! de 250 navi os dr dcselll
hlrqlle foi atacarln" tenoo sido Iclfundado alé () lllOJT1P.J1to .JO"i· do IIcOlllbnln,

Avia�ão holandesa
:\ova York, 22 (IH) - In

formam de Londres que os

aviões holandeses fizeram a li

gaf.'ão com as bases contínen
tais ela Europa, sob a direção
da fôrça aérea holandesa. Des-
de a inauguração dôste servi

çu. foram transpor-tadas mais
do 20 toneladas de carga c 4 GO
passageiroa.

Jornal estudantil
I Londres, 22 (8. II.) -- lu for
mam ele 'I'ilburgo ter aparocl-

I ÜO nesta cidade holandesa ()

primeiro jornal estudantil da
Hulanda libertada. Trata-so elo
seuiauár!o "Yiki rrg ". edít ado

pelos PSl udantes do co légto ca

t.ótíco de ecouõuiía de 'I'IIhur

go.
Desembarque das fôrças do general Mac Arthur, protegidas pela evieção , na ilha

de Ley te: (Fóto do Serviço de Informações do Hemisfério).
----------.._---_-

Abandonarão mesmo a lula •

·'ff! E "M' "7'= =

i\ 1) ,\T ()(_} 1\�I)()S

TENHA JUIZO NOVA YORK, 22 (U. P,) --- "O Alto Comando Alemao

resolveu abandonar a luta em toda a Itália", segundo anun

cia de Londres o correspondente John Bryson, da "Rede
Azul". reproduzindo notícias e despachos recebidos de Zuri

eh, na Suiça. Segundo tais despachos, os alemães estão con

vencidos de que as 20 ou 24 divisões que ainda mantêm no

"front" italiano já cumpriram a tarefa principal que lhes

estava determinada.

1 EM � IFIUS OU REU.

MATiSMO DA MESMA

USE O PO-
FARMACIA ESPERANÇA

PUL.�R PREPARADO do Farmachtlco NILO LÃ VS
Hoje • amaahA .era ..... preferl..

......_ ••"'ORaM • <Mt!'�.. - HomeopaCiu - P.,._ .......

&rtI.coe oIIe ...."".(lha.

I #111 fJ l:&#l tA 51
A SIFILIt; ATAVA Tvuu O ORGANISMO

O Fígado, ° Baço, o Coração, o Estômago, 08
Pulmões, 8 Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dõres
nos Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca-

belo, Anemia e Abôrtos,
Inofensivo ao organismo. Agradavel

como um licor
O ELIXIR 914 està aprova io pf>Jo O N.S.P. como
auxihar no tratamento da Sífilis e Reumatismo

da mesma ortgvm
Fi\L.\M CELEBHIDADI;;S MÉDICAS

FI/bre o preparado ELIXIR A c- mposíção e o sabor 8· Processo l·nfall"vel "ontra os parasl·tos.914. rtevo dlzer-Ihes, sempre gradavet do ELIXIR c!:ll4. re- tJ
que o tenho empregado, em comeadarn-no como arma de Londres. ::!2 (B. N. S.) - Al- pela aplicação do incetici.da D.
08_ casos de Indicação apro- íactl manejo para o público zumas elas doencas que mais D. T.. rornecenrto-n os umpelada (eHllls Pro varias de Le\o combate á 81tHI .. , qualída- baixas (;allSara1l1� entre as tôr- exemplo de cooperação para osuas roflnUestaçõel") os

reFUl"'
.ie- que frequentemente a- Itados têm sido sauelatortos, »rovelto no Ambulatorío ua ças combatentes, ern todas as: bem comum, tão frequente na

poís são rupídos e dur8\'eli'i. Maternidade de Santa MarIa. 1 guerras, são produzidas por IlJistória da luta contra as

Dr. Washington Ferreira Pires. I . Dr, Silvestre Passy. i bactérias. A disenteria bacilar doenças colettvas. Hoje parece

.------ 111!31 •• ,e o grupo das febres entérícas seguro que o D. D. T., com seus

I são exemplos dessa afirmação. mortff'eroa efeitos sôbre os pio-

I_
No entanto, outras doenças, lhos, propagadores das epi�e-

Pau ista suscetlveis de dizimar ou imo-J mias t.íficas, conseguirá, afi-

II bilizar exércitos iiDlteiros, são, rial, liquidar 11111:;1. das mais
.' .

_.

. produzidas j)or parasitos que graves pragas de que adoec-e aS. PAULO, 22 (E.� - Devera ser ""po�to em _e�ecuçao, bre-t pertencem ao reino animal. humarnnade.
mente, o, plano elaborado pela r:-e�a...I.tIçao de .Aguas � ES,o- ."le;;sp grupo incluem-se os
tos e. aplc:vado pelo chefe_ do EX�CU�lVO pal.�llsta, cujo nrn endo-para sltus, produtores da
prm�lpal_e dar a pop1;llaçao paulista toda a agua de que ne- disenteria amébica ou os ecto
cesstta. Ess_e plano. fOI traçado para atender. !lo c�'es�i111ento parasitos. os ql1ai� são como
da populaçao. paulistana, a�e e máximo de tres. milhões de

'lgentes intermediários dos e11-
habItantes, CIfra que dever� _

ser alcançada, �lals ou mel!-0.s, d�)-parasit()s, da mesma maillei

n�, ,ano de 19�9. _Nessa �c�sla�,.,�. volume de agua necessano
ra que os mosquitos transmi- U��t;���ob��:.eJ::t�1:n�:7;::sua de 900 ml1hoes. de lltlOS maIlOS. tel1.1 a malária e os piolhos de

cabeça e de C'01'PO, o tifo epi
dêmko. O tifo epidêmicQ sem

pn' foi uma grave ameaça pa
ra as operações militares e

} :.'Lra a população civil em tem

po cI!-� emeJ'gênci.a nacional. O
],8('en1e surto c1e,ssa doelnça na

populaçã.o de Nápoles é �!Xenh

pIo de como se pode alastraJl'
numa ]lopuhJ.ção cnfraqU'ecichl
peh snb-nutl'ição e a destrni-
(;ão. pelo inilnigo, da_caixa de _ .,. ....-._. .-..-.. ••• __ ._ .....

á;ua e os serviços sanitários. Estabilizador e transformador
Contudo. a gra;ye epidemia de Vende-se um. de 1 kilo wa.tt, na
tifo, em Nápoles, foi dominada redação do ESTADO.

Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA

I
Dr. r. l. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO; Rua Alvaro de Carvalho, 8 (esquina I
Felipe Schmidt). C. POSTAL: 140. II, --�

Agua a populaçãopara

DESPERTE A BILIS
DO SEU FIGIDO
f Saltará .. c.. Ols••sl. II1I'I lIIII

vrell1erite, 0$ alimentos nío são digerídel
e apodrecem. Os gases incham �-estôma
go. Sobrevém a prisão de "entre. Vd
Sente-se abatido e comoque envenenad..
Tudo é amargo e a "ida é um nu,rtíria.
Uma simples e"OIcuação não tocará.

causa. Neste caso, as Pílulas Carter sãe
extraordinariamente eficazes.Fazem�•.

rer esse litro de bílis e yocê sente-se ciD.

posto par"' tudo. São suaves c, contudo"
�specia!mente ind icadas para fazer ii bilia
correr livremente. Peça as Pílulas Cartel.
Niío aceite outro produto. Pr<ço: Cr.5 3,00.

CURSO PARTICULAR
Ensino te6rico e prótico das disciplinas necesv

sárias o quaisquer concursos e admissão a escolas
secundárias.

Aulas diurnas e noturnas para candidatos de
ambos. os sexos.

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

.

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Lira Tênis Clube - Grandiosa soirée. Ensaio
para o Carnaval.

����!����O��!�fd�����;���I�!�O����f:�!aJ:SF�;i��;��S�� 11 VÍDA SOCIAL
que a campanha terrestre em res em Washington conside-Ito Inicial da última fase que
Luçon trará as fôrças norte- ram as novas e sensacionais trará a derrota do inimigo.
americanas diante das melho
res tropas japonesas, que tudo
farão para retardar ao máxi-

i mo a conquista das Filipinas.
.., O regresso dos americanos a

Luçon restaurou, tambm, a es

tratégia americana para o pon
to em que se encontrava quan
do do infcío da guerra. ha três
anos atrás. Torna possível a

aplicação dos planos. de blo

queio e ataque que fOI ante-Iríorrnente o plano norte-ame
ricano. Êsse plano estratégico iteve que sofrer modíncacões
quando do avanço japones pe
las Filipinas até as índias Ho
landesas. Êste avanço contudo
foi paralizado na Nova Guiné
e Guadalcanal. Existem gran
des diferenças entre a situação
em dezembro de 1941 e hoje,
época em que os japoneses so

freram grandes perdas e os

americanos viram aumentar

Wasb ingot.u, 22 (81'1') O PRECEITO DO DBA
Um «omnnicado de Londrea E' na infância que se lançam 03

.revela que o chanceler nritâ- I fundamentos da formação da per

nico An.thO'n,y Eden honrou o Banalidade do indiví�uo cujo modo
.

.

1 ,t 1 Checoslováquia de., encar:ar os corsos d� vida,
pI esic en e (a

.,
Oh06. rn u

í

to depende dos rrnpre s-

C0111 UIn "Iunch ", durante o sões recebidas nesse periodo. Se,
qual trocaram oprníões sôbre então, é tratada com brutalidade,
importantes questões polítícas o cria:\Ç? .pass? a ver os outros

d .' terêsse rie ambos os paí- como rrurnrqos, e levada a concex;O ln eresse c
tr(:!r.se e a pensar sómente om er :

ses. Entre os convidados se en� definho, assim, o sentimento de
contravam os mlnistros Masa- solidariedade e o egoísmo S6 dssen

'.4 �l'Yk e Ripka e o embaixador volve em proporçõell írnprevísíveís.
,) G

�

�B' t'" ha [unto ao Go� E;,ite que seu filho se torne um
ua ra I e <Aln, eg01l!lta, tratando-o com afeto e

Vêl'OIO da Checoslovaq,llia, sr. energia. mos fugindo dos exage-
Phi ll ip Níchols, Jo. prejudiciai,. SNES.

Três casas foram
destruídas

ENVIE VI'! C�VlEiF.O EM SÊlOSPARA o POATt POSTAL

UZINAS CHIMICAS BRASILEIRAS LTDA
c.pOsfAl.14 ..JABOTIC,c.9AI. óST.S.PAVLO

A Conferência de
Benes e Eden

- Dia 27 geral

Fôrças dos Estados Unidos, sob o comando do
general Mac Arthur, avançam nas praias de Luzon,
nas Filipinas, depois de um bombardeio naval

que destruiu as detesee japonesas da costa.
(Fóto do Serviço de Informações 'do Hemisfério).

e farmacêuticos e dos afamados
term6metro. Casella-London. re

cebemos vários «aproveitadores de.
lâminas, como brinde de sua re

presentada. Gratos pela gentileza.
� ... -.. "'"'-,...._,.._�_.�

Exames de rádio-telegrafista

Fazem anos hoJel

e

Aurea Maria Ferrerl

S L\ N (11 J}1_JN l_) 1 _

CASA MISCELANEA distri
buidora dos Rádios R. C. A,
Victor, Vávulas e Discos - Rue
C. Mafre. 9

o sr. Paulo Demero;
o sr. Ant6nio Pereira da Silva;
o sr Artur Thonsen;'
a exma. sra. vva. Etelvina Nico

lich Chaplin;
o sr, Mário Fernandes,
a menina .Ieda. filhinha do s r.

Silvio Santiago
A Diretoria Regional dos Corret-

0$ e Telegrafas avisa os interessa

dos que os exames de rádio
telegrafista de Ia. e 20 classe!ie
realizarão, numa das salas da A·
cadem ia de Con1ércio. no dia 26
de; corrente, às 8 horas da manhã.

...

Sra. Risoltta (. M. Medeiros
Assinala a efeméride que hoje

transcorre o natalício da exma

sra. Risoleta Carvalho Moritz Me
deiros, dignissima espôsa do ST.

dr. Hercilio Medeiros. integro Juiz
de Direito da Capital.

-

Qctavio Ferrari Filho

� a sclmentus r

I Está en galanado o lar do sr.

Antenor Bcrçes , Chefe de Servico Ide Luz e Fôrça desta capitãl,
e sua exma. espôso , d. Dalila Bor

Iges, com o nascimento de um

robusto garoto que recebeu o no·

me Maurício.
_ IGentileza de W. G. Wills :_ _

por+Iclpcru aos seus parentel
e amigos o nascimento de

seu irmãozinho

CLAUDIO SEBASTIÃO

Fplis., 19·1.945.

-s;:72 I
I

:\
'I

Do ar. João Pires Machado. ati
vo representante neste Estado da
conceituada firma W. G. Wills, do
Rio de Janeiro, representante e

depositaria de produtos químicos

Grupo Escolar Arquidiocesano
São José

A matrícula ao Curso Preli
minar se efetuará do dia 25
ao dia 30 do corrente, das 8
às 11 ,30 horas.
Todos os esclarecimentos se

rão fornecidos pelo Diretor, 00
mesmo estabelecimento.

3 v.' 2

fllXIR . Df �OCU[lRa
AUXILIAR DE GUARDA-LIVROS

Prccu r o-se um, com conhecimentos de escrituração
e que escreva à màquina_ Tratar na «Otganização
Comercial Catorinense», rua João Pinto, nO, 18

clt. v 12

melhore. fó.hricof!l. A Coso "A CAPITAL"
visito antes de efetuo rem fi uas

chcmo o

compras.
atenção doa'
MATRIZ em

Pretrtlgla ti tJOf�rno • ••

classes armadas, - oa lena
um "quinta. eola.l.ta". (L
n. 11.).

Prefira uma parte de seu

trôco em "Selos Pró Doente
Pobre do Hospital de Carida
de". e estará contribuindo para
ql1f> êle tome mais um pouco
de leite, tenha melhores 1Jledl.
eamentos, mais confôrto no

leito de sofrimento, etc. etc •••
(Campaha de Humanldad�

do Hosplto.1 de Caridade).

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratoa, algodões, moetns e aviamentos
para alfai':1tes .. que recebe diretamente doa

Snre , Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florian6polia, FILIAIS em Blumenau e Lajes. _
- ...... -_... _.'_'. ".�-�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EM

_____________w�·�w�'�w���r�...�'��·�,�(\.�������� ����__�.. �__•

rtiOLAMENTOS
Tenho de todos os tipos, para pronta entrega,

novos, a preços sem COnCOl'i ência.

M. �
��.

-

DllRAO
Rua Florêncio de Abrêu, 38 - Sobrado,

Fones: 2·9073 e 3.6388 - S, Paulo,

r��""i" mmr.. .

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

VENDEM-SE
CASAS: na rua Uruguái, diversos,

pequenas, corri renda mensal de
420,00, por 37,000,00 cruzeiros,
Na rua Felipe Sehrn íd t., por C,$

1120,000,00,No Estreito, por Cr$ ::''3 oro 00. !

j Em Coqueiros, por c-s 12.000,00,

I
Na rua Presidente Coutinho por

Cr$ 45.000,00.
I No Balneario, por Cr$ 60,000.00,

Na Avenida Rl<> Brane", por Cr�
48.000,00,
Na Praça J5 de Ncverrbro por

o-s 130000,00
Na rua Corise l h e u-o Mo frc, por

Cr$ 300.000,00.
Uma no rua Campos NO\l'''', n u rn

terreno de 1.524m "; por 40000,CO
cruzeiros.
Tratar com A L 1\ ·.e I. no. r u o

Deodoro 35,

Mapas para a invasão da Inglaterra;�!���,��!te um ben

rficiador de arroz para io a 1
---

De W. H, EGAN sacos diár ics, uma instar-çá
,com;:>leta para fabricação de

óleo, e outras máquinas I ar

fins industr íeis, Inforrnaç<. e
nesta redação, V, 16

--�---------------,--=---------'

Foi descoberta numa gal'age IlOS subúrbios de Bruxelas uma com

r;H�l cnlcção de mapas lll'epara{j.,s .I)P!O exércit» ;,,!eJl1ÜO para a invasã,
II:' Inglaterra e (Ia Irlanda, ([Ut' l'f'H'Í,: grande pa rl .. da ('slralégia, une 8:.

;d em ães pretendiam empr-egar.
Os inúmeros mapas, plao os, folografi"ls c notas cxpl ical i I';I� acham-

Sl' reunidos em diversas pastas de gruudes ditncnsô cs conlcnrlo túda's a: C Um bangalôiuf'ormnçóes sôhrc os distritos do HeiJ1<) Un ido e do Eirc,
.

ompra ...seEncontram-se reproduções dos uu-lliorcs mapas iuglcses ; planos da; !.IOVO e não

principais artérias de comunicações de tôdas as cidades e aldeias: Foto- muito longe do centro, TrRtar
grafias das mais diversas regiões (lo pais, desde as minas de alumínio na Instaladora de Ftcr ianópo l is ,

l'lll Coruwall a reproduções de cartões postais no Distrito dos Lages. à rua Trajano, 1 i, 5 v.-4
Mapas dr tõda costa COI11 desenhos perruit iu.do a imediata identificação _

de qualquer faixa da mesma e Iotograf'ias aéreas das defesas da cost:
.sL:.! durante a pr'imaver a: e () vcrâo de 1940, Fotografias de jornal ondc l Vendem-�e por 2,mil
aparecem pensonalirlades ilustres vis itando as «lef'csas Ioraru recortada,

.

11 cruz e ir os

,'t'mpre que mostrassem detalhes rias armas ou das posições de defesa. uma casa e terreno medindo 6
Justamente com os mapas encontrou-se 111l1�1 espécie do "Guia Bar metias de frente por 13 de fun-dekcr " d.n invasão com 'Lo'(los os detalhes da Iriglatcrru e da Irlanda em, ,

c..njun to e discutindo cada área sob () ponto .de vista das operaçôes mi, dos, sitos na Travessa Tnunfo,
Iitures. Daí podem-se tirar algumas deduções gerais do plano da cam- n 6, próximo à rua Bocaiuva,
punha que o exército alemão pretendeu lllll dia adorar. Tratar na Av, Mauro Ramos,

A primeir-a fase da pr-ojetada invasão, depois de assegurada a supre 198 10v.lmacia aérea, aparr-ntomení e incluiu tentativas de obstrução tia entrada '

dos principais estuários e haias da costa ocidental. com I) intuito de pa-
1','llizar nossas fôrças navais, Vei-ificar-se-iam então dois desembarque
pri ncipais no sul da Inglaterra ao mesmo tempo que tropas aéreas des
ccríam na Inglaterra centr-al I' atrás da costa ocidental. O prirn e iro do:
t'[aques q.ue deveria Si' ver-ificar ao sul seria em Ken1 1'111 SUSSl'X, A
Iln alidade rio ataque a Kent era atingir o Weald e dobrar a região dos
;';n1th J)O\\'11S, mas o ob,ietil'o principal deste desembarque e'ra atrair I

u,t'l'cilo metropolitano que a Inglaterra possuisse na ocasião para a dp VENDE SE uma Serraria
i'esa ,cle Londres con�I'a um a,taql1e viudt) ao sul. Acredita-se ('ntão qU(

,.,

hidráulica, de-
�l1:rl'fleria outro ataqm' -- novo desembarque Ilas visinlJaJ1\,:as dr Por!1aiJ( t
t' \Vev111oli1h __ o afim de c1esPlHharcc:,[' a infanta,ria hlindada na regi;'i, vidarnente registrada no . N,
favon\Hl ao tanque que se extelNle d.e J)eVOll à Planície de Salisbury c ,ia Pinho e um "troly" com

:IOS Cotswulds, Dcsta posição u 111('lhol' ('8mi,nbo para Lundres, segl1nr!c cavalo, e correame novo,

�ls .n�ta,s alcm�s, era pl"lo sudoeste a��'�'vés Bic,estel' e enquanto o exérci�o I Informações nesta redação
,bl'lia.nlco estIvesse lutando na regwo dos �()rth Do\y,>, Lon(lres sena

u na � D d 93 E t 'ttolll:ida pela retaguarda pelas fôrç:ls bjill(!ad2s,
' o rUi:l eo oro - s relO

Este guia além de destacar o pl)(1e\'io militar faz cOnJelltÚrios gerais -,.........,...,,,_........................ ........ ., ...

5(.,hl'(, ;1 1nglu!terra e a lrlanda. Hrteri1:r!o-se à Irlanda, por cXPlllpln, diz Il\SPETORIA DE VEíCl:LOS
ql:e a sua costa é qllasi Sl�mpl'e fa\,(lrável aOS desembarques, mas clta· A Y 1 S O
Ill�', a atenção para for-maçôes rochosas CJue se enC()ntrilm Pll1 seus cam- COl1siderando-sp os abusos que
[:OS, sério obs,túculo para () desemharque das tropas aérens, ,e l·.�tão \eri ficando _.- inobser-

Oulros mapas. preparados para a invasão rla Inglaterra; foram ellCOl1' ,'i\ncia e franco desrespeito - iI
tl':tclos na F1'3Il1Ça em Julbo de 1944, Iodos eles rieos em detalhes, Os ale- aLela ])l'oYisúria de preços, clabo
CHies prcteIHI'iarJlJ eS!t;,belec.el o se,l1l Q, G, em \Yillo'w HOllse, perto dl' 'ada pela l'nião Bl'ncficente dos
l'l'tcrborougb e tinham ·Iocalizado {ôdas as florestas, pan[IH'S, resen-ató :Jwuffeul's de Santa Catarina e

rios de, água, fazendas e hotéis ,para s't'l'ern transformados em c.(,11lr'O da� .tlH'tlvada pela Inspetoria de Veí
riÍl'��;s de in"asão, 'lI](}S e Trànsit.l Pt'lblieo em 9-5·44,

l'm dE'ta�he inte.1'essante <\c('rca dos documentos enconLr:ü!os na Bi'l· I fim de ser Ob5('1'\'[I(la pejos 1J10-

'.�;r'a é que os mais antigos datam de Ille:,dos de Agosto de 19·W. tendo ()]'istas dos aulomóveis -de aluguel
:ll!fruS sofrido sucessinls !'('vis()E's das quais a última se vcrificou cm Lue estacionam nesta Capital, pu-
lG.tB, )Iico o seguinte:

I _ . .-\ partir do rija 22 do cor

rente llU;S', cumpri ndo o disposto
:laquela tabela. ser:lo \'igtoriados,
!leriàdicamente, tu(los os automó
':eis de alnguel que estacionam

!
Jcsta Capilal a filll de se consta,
tal' se os mesmos são portadores,
cm lugar bem visível, da tabela de
preços em referência;
II -- O desrespeito ao item

:' à tabela de preços, de acôrf!o
'0111 o que determina a lei, impor-

I
ará em: suspensão da quota de ga·

"-HOJ'�!I!!:�----""�3:"a""'��fe""":i""r"'a------:"H�O::".I':':E�-· ;olina da semana seguinte, multa
liiõ 0, em certos casos, apreellsão da

�:-lrteira de habilitação�
III -- Roga-se, a' todos quantos

le srntire111 lesados, entenderem-se
Ureta e imediatamente com o 1ns·
netor GeraL 11'aZl'lldo eonsigo, os

lados necessários a identificação
não só do motorista transgressor
��umo talllbém do automóvel.
TnSope!uria c1e Ve]cuJos e Trânsi

to Público, em Plorianópolis, 1 i
de janeiro de 1945,

1
Lecian SlovillSki

I Inspetor Geral

I

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA'

I•• Couelheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.142
E.tre,. e domlcí1i.

-"---"��-------'--------

CARTAZES DO DIA

CINE (ODEON)
Continúa ruidoso

A

A 's 'l 3/ '1- horas:
sucesso do grandioso filme argentino:

dos bairros
....

cançao
com Hugo Del Carril (O Rói do Tango), Produção de

Luíz Ces15r Amal,lori e lvlusicas de Cenero
CINE JORNAL BRASILEIRO (Nac,)

JORNAL PICOS (Cameramap)
FOX AIRPLAN NEWS 26xl04

Preços Cr$ 4,00,3,00 e 1,00 -Imp, 14 anos�
• • •

CINE «IMPERIAL)
A's '7 3/4 horas

Um filme misterioso é que prende a tenção
o destcêho:

Fantasma

do espectador até

•

assassIno
c.om Sonnie Hale, Wilfred Lawson e Alexender Knox

ANATOMIA DA MADEIRA (Nac, Coop,)
A ARTE DE EQUITAÇÃO (Short)
TOMANDO FERIAS !Short)
UM MIMO DE ANOS (De s.)

FATRIOTISMO CANINO (Desenho Colorido)
Cr$ 2,00 (único), �mp, até 14 <lt;iQ!i

'\ FOTOGRAF'lA MOSTRA l'MA BOMBA VOADORA
PLENO VÔO AO SUL DA INGLATERRA.

(British News Ser vice).
--------------------------

o esfôrço belico do Brasil
. ,.

,\lesmo nós, aqui na CapihlJ pnullnlu, [[\ln'% JHio lr'llh;IIIlOS l'l'i!o lil!1!:'l
[(iCla clara (' precisa rio quo l'epl'E'sc'hl:1 I) t'sforç'o dCSf'11yohirll) pelo 111'11-
sii para a causa das Xaç[){'s T'nidas.

A prr',pJ'ia vasí ldâu de nossa {C'l'1';' impede qll(' Idillnfl� 1)('111 C]�II'O
uessv purtir-nlar. Sab!'JlJn.s lodox q'f(' no 1]('1'1(: 11;1 11lII1H'r;lSas ba ses aén'<ls
C' navais ,po]' oude Se t eeru nu.vuncn tado 11'1)))[lS al11(°l'i(,�llla�, Sabrl110S ([11<"
�lI!ê1J Ir-rn sirl,., o tl':'mpolilll clt' !>l1de saltam os :ll'ines T1;l1'a pOUS:lI' cm
J"Il'<lr, IlH .\Irj('�l. Mns. l'l'jJ<'lill1os, 11:10 r:lZ�'nlClS idl'ia mu i t o prcc isu. do
lIl1P 11'111 sido l'sse 1III)YJJ1j('nln,

O ;tJ.;llirêlnll' .lnnas l nurum. !JI'ftlll l'l'lll I10S dar. ma ix uma ,",'2.
('sr]arC'cillJenl;,s <"(',)),.(' () palpitan{,' aS,IIJl{O, Foi I1U1lIa (,l1tl'l'\'ista ('()ll'�
[;"u c�)J)('('di(,la Ú imprensa �, J)()J'(lu do Sl'U 11:lI'io ('a]1i1:II1I'<I,

Jll.SSl' o l!uslre caibo dl' gl1CITa amcriC':I,Jl0 q\le "{{'lll]lf' IJolll'l' elll {[11e'
(ú:la a !lossa fruta do _\llfll1tic() l',�tl'\,(: "U!lI hnsc' no Brasil I' ('(III! o <), (j,
il!st;dacll) l'lll Hccif("', [sto j:'t no.>; ('se];)1'l'l'(' beJll dr: im('llsa illlj'l()rlú!lcia
:io IlllSS0 palwl na g'lll'IT:l :I{ual.

() l':íl.ll {, que' depl'IHk'.lI de' Ilrls. mlqll('j('� lIlC>llWIlI[()S 11t'{.;I'OS dH his1ó
r::] o ("xitu das <ll'lnas aliar!: s, :'\ÚIJ (IlSSl' a ('OIHboI'H(';l() t!('('ididll do BI':I
<;il, l' t(']'i:l si;lil Jlllliio I)lItro () dl'WJl" !I "ilnl'Jl lo di; !nl:1 ('1I1!'(' nazist:ls
I' de11l(H'J':'õ{i('llS, j)e('lal'<l I) Jl],'SIlIlJ alll1i"illl{C: "lh.'s,!iC' quP l''i.�(' pais en{l':lll
\l: guerra (refere-se aI) Bl'[lsili, 'pre�ioll-nl)s (I 1l1::illl' auxilio p:lssin'j
(.'(,]11 o f!11'll('('imcnto d,' matérias })ri11];1s. ColoC'ou :'t Jlossa disposiçf!o '""
�,l'dS bases :ll'IPaS e Diln1is, Eilyj:)l! 11<11"1 (l C:llllJ)O cll' b:l{:.;']hn na 'It:'tlia
liJlla fôt'ça expcrliciullaria c umH unidrl(lr d(' ';u;; r()r�'a a(>l'e;1. i>oSSIl rc�
\(']:11' que () Brasil colocou Ú llOSS3 ,disposição all' mil IlI'irJl's por dia
para o patrl1lhamellto do Atlúntico Sul. As bf!>s('s hr;lsih'iras l'olllriblli-
1':1111 decisiyamell!e 1)31'[1 o <"xii-o das l': 11l1l.I'lhas nfJrt('-a,llIt'l'Íl'allas lia
,('J'ricil, Ski li a (' ltúlia".

'

Este plllllJadl) (Ie ini'of'l1l<l;ções jJl'I'CII)S<lS, dcix:Ull'lIIJS, l1alllJ'a]mc'l1{e,
o!'gllll)(j�os do nosso esforço, da nossa ('u,puCIII:lf!e l' d,1 ('lJlIlPI'I'('llSiio ([UC'
temos c!p1\lol1strado dlllnte da gra'lde (,:lllljHlllha ('III qlH' se l'lIIPl'llha I)
\IIundo p�,I':J a exlirpação lota! do ma! l1:lzi,f[ls.cis!n clH r[ll'l' d�1 !erra,

Temos frilo tU.U0 o que está ao nosso alcanc(', T('!1ios, II1('SIIlI.) l':\CC
(iido Ú !)OSS,I capacidade, realizando, p()r :Jssilll dizer. 111ibgJ'l's dl' d'i
(';êl1C'ia,

E podemos 'nos orgulhar disso, porque somos UIII PO\'O ql!(' tl'lI] ('OH
cit\neia de 11.'1' Cl11l1pridG intcgnllnll'ntp o seu !lpyp[' pa'ra t'()Jll 11 hlllll,mi
dade,

Vende-�e uma verd�r�,õ na rua Crispirn
Mira, n, 38. Tratar com o pro

prietário, na mesma, lOv 1

-

S a n� uenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA
TO. FOSFOR C>5, CALCIO

ETCi
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálidos. OepIUP.,.dOI,
EI90t.dol, An2mlcol, Mã ••
que eri.m M.gro., Crilnç"
uquític", ,.e.b.rão • tonl·
fic.ção ge,.1 do org.ni.mo

COlV O

San�uenol
Idi ..ma. por·
tuguêa, espa.
nhol, francêl,
inglêll, etc,

Ue, D,N,S.P. n' 199, da 1921'

IAs rac6es foram
aumentadas

•

Londres, 22 (S. A,) - Se-
I gundo d('fipadlO cip Eindho
Yen, ))01; Aenolrl Val'l DiaB, di- }I l'etOJ: d� agÊ'nda Alle{u, gl'a-

.

çafi a pstreit<l �oüJ)(:�ração de

I p;,q�le,no grupo .le �sforçadosofIclals holandese�, mgleses e

IlJorte-ameriC3110S, 2_ desespera·,
da situa.ção alilllentída das

I
zonas libertadas da Holanda
�n81hora leintamente. As rações
T01'am aUll]jelltwdas na última
quinzena, Ao mesmo tempo, o
GovêrllO holandês toma medi
das para impoi'tal' outros arti
gos essenciais,' como sapa tos e
sabão.

._---__.--_ ..,..-�-�-�--

los sofredores
'1

NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE
•

1
I Romance, Poesia, Religião, Aviação,

I
Motemática, Física, Química, Geo
logia, Mineralogia, Engenharia cio

�il, militar e naval, Carpintaria,
Desenho, Sansamento, Metalurgia.
E:letricidade'; Rddio, Máquinas; Mo·
tores, Hidráulica, Alvenaria, Agl'i
�ulturo. Veterinário, Contabilidade

Piçi9�,.s;l'i9', eto, Altr:.

A prisão de
6iacomo Acerbo
Roma, .,. 22 CU. P,) - IJ;ljor

maAse que o Si'. Giacomo Ace.l'
bo, ex-ministro da Agricultura
e ex-membro do Grande Con�
8e1ho Fascista que derrubou
Mussolini, foi preso em Pes·

I e:;j.ra.

Dl'a. L, . GALHARDO-Ex"
mêdica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co,

munica Q mudança do se�
consultório para a Rua Buc·
nos Aires, 220 - 10 andor,
Rio de Janeiro, onde passa Q

oferecer os seus préstimos.
Escreva detalhadamente ._,

nome, idad'8, f\ndereço e en·

velope selado para (1 reli'
post.o,

I

(
•

fiAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO

DISSOLVE
A'-GORDURA
Muitos' Quilos por' Mês
v. é demasiadamente gorda? Não gos

taria de ter o corpo das belissimas Es
trêlas de Cinema de Hollywood? Um
médico da California que presta assís
tcncia ás estréIas e aos mais famosos
artistas. descobriu um método rapído
e seguro de dissolver a gordura sem re
correr a dietas drasticas ou a exercícíos
excessivos. Esta descoberta, chamada
."�ormode. promove nova saúde e

energia ao dissolver a gordura de modo
que V. se sentirá e parecerá mais jo
vem 10 anos. Basta tomar 2 pastilhas
3 vezes ao clia. Fornlode é um pre
parado garantido para remover o ex
cesso de gordura. Peça Formode.
hoje mesmo, em qualquer farmácia. A
nossa garantia é a sua maior proteção.
Distr. S. I. P. Caixa Postal 3786 - Rio

Terca.feira, 23 d. Janeiro CIe 1945 5"-7' -'_ ...... _

._.=_...... _:_� :..... .....:. .:... _

lOs filmes documentais e
--...- ....__-.w..__...v.. -..-........-·----.,.-�_·__ I registradores do som
,---- .

__ I Londres, 22 (B. N. S.) - Há apuro chegou ao extremo de,
OR. MADE IRA NEVES I mais de cinco anos, a "Crown 'I em virtude da diferença entre

Film Unit" - isto é, a Unida- o ronco de um "Sunderland"
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS de Produtora de Filmes, adita I percebido na torre de pôpa e

(""w'80 4e APme1<X>amenw e Locga Práuca DQ Rio de Jarien-o ao Ministério Britânico das I na de prôa ambos foram re-
VOIUIUI.T.IlM - P61a m_DIlA: dlariamtJlI1te daa 10.30à_12 h•• à torda exceptoaoa Informacões _ narra ao mun-l'g'istrados i�tercalando-os em
.ab...oe, d•• 1',30 •• 18 bor.. - CONSULTóRIO: Ru_ Jo.lo I'tllto .. 1, _rado -

d d
�

I' t d
'. .

o o esenvo vimen o o eS-ltrechos convementes dos til-
I'OD"" I 4111 _ lttJoIl<l.�Rc1", R•• Preatd_t.e CoDtla.bo, ,.. A

. . forço de guerra britânico. En- mes. Instaladas em submarí-
DR. ROLDÃO CONSONI tretanto, nem todos sabem que I nos, unidades especiais dêsses

CIRUIUllt\ Gtm.-\I. _ AJ,TA CI!WRGIA - MOr,lilS'.rIAS DE SENHORAS _ '>AR"ros grande parte dos filmes notí- serviços registraram também
Formado peLa Fucutdade de Medicln� ,da. Uníveisldaue de São Paulo, 011(11-' foi CIOSOS e fotografada sem som os ruidos das profundidades do

.Asstm en I e pu!' vur lus anos do Serv íço CLl'UJrglco do PI·OI. Alíp!» Correia Neto. .

Cirurgia do estômago e vias bilim-es, tnt.'SLlf.'OS delgado e grossc, r i 1'(I1CIe. rins, síncronízado, a despeito de Canal da Mancha, e persuadi-
I1l"Ó.iCÁiW. t",x�a, útero. ovários cg��W��AX�l'lCOCele, ntdrocele, vartzes e hérnia que os ruidos de "fundo" de- ram o comandante de um con-
dAS 2 h ti II(JI'as fi Rua FelLpe S"h.mldt. '" I (altus ela Casa Paratso I. Te!. l.M18. veIU ser muito precisos para tra-torpedeíro a que lançasseRI<�S'rD:€NcIA: Rua Esteves Júnior. 179: Tel. M764

I !fornecerem a "atmosféra" cor- cargas de profundidade, a uma

DR. MARIO WENDHAUSEN i;;�:o que :frá �id.�"ao fi��ef A:distância discreta, afim de que

(DlpIQ.J1allo pela I"acul.dade Nae. de Mealcllla da Unl.,-erllldade do Brasil) i wn 1 m ni mUI o ez I uma cena aparecesse o som

Ib.lnl.,rno <lo ServIço o. Cl.tnlca Médica do Pro!esilor Osvaídc OU'I'e11"a. mêdíco do '"nesse sentido. Quando é irn- correto. Isso, entretanto, não
Departamento de Sal1de possível registrar o som real, significa que os sons sempre

lU�lI'.Il HII:JJW.Il - Mol68tlas lnrerall8 de aault"" e erlançaa. CONSUL'l'ORJO O efeito deve ser improvisado, tenham o efeito máximo, De
• JUlllsjWIlilJ�IJIA: Rua Felipe mbruJdt n. SII -- Tel. 81:!. lJOl\SUVfA1'I - UII. III b li! até se conseguirem ruídos au- fato, acontece que a explosão

t�nti�o? e con.vincentes. Toda- de uma carga de profundidade,
via, 101 especialmente regís- artificialmente registrada pa
trado o ronco dos motores dos ra um filme comercial é mais
"�under��nd" da RAF e dos impressionante ao espectador,
hídro-avíões "Catalina". O do que seria a cena real.

ati

INDICADOR

.-

ARAUJODR.

MÉ.DICO

l\s�i!-;tent(� do 1'rof. Sansou, do Rio de Janeirt.l
ESPECIALISTA

J)(lPllça, e operações cos OLHOS, OU'i'IIlOS. ;\AHJZ e GAl1GA:-:1'A

Cit'lIl'gin moderna d:1 GUELA Dl;; LOBO, (lo LABIO LEPORI:\O (lfliJio e céu

da bôca fendidos de nascença)

os

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

Sob a cli-l'eção clínica do

EsôfagoS\'np-la traqueoscopla, broncoscopia paru ret írada ri e corpos estranhos, etc'

CO�SlJLTAS: das 10 às 12 e das 15 às 18 horas
Jtua \'itol' l\leiL'ele�, 2·1 - j,'olle: 1.447 ,

j
(ASA DE SAúDE E MATERNIDADE

"SlO SEBASTI10" ,
•

DR. ARMANDO VAtÉRIO DE ASSIS
l'I.rvlç08 de Clínica Infantil da Assistência Municipal e Hospital

de Caridade

(X)Ni\lrL���J��u��!�AM2�ad������10Es.AR��,!2�, lone 1.4441'Consultaa das 2 as 6 horas
RE.'iIDENCIA: Rua Marechal Guilherme. 5. Fune 783

nu. ])JALIUA IUOELLMANN

Con.st.ruçào niorlerna e confortável, situacla em aprazível chácara com
esplêndida vista par-a o mae.

1'>u'elcllle local para cura de repouso. Agua fria e quente

DR. BIASE F'ARACO
Mé<l1eo - chefe do SerViço de S!.fi1ls do Centro de Saúde

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

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

DR. SAVAS LACERDA
Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 horas. Fone 1:159
HESIDENCIA - Conselheiro Mafra, 77.

DR. GEBHARD HROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
IBIHA'MA (HAMÓNIA) - Santa Catarina

DR. SETTE GUSMÃO
CHEFE DOS SERVIÇOS DE TIRJOLOCIA DO CE"lTHO DE SM'DE E DO

.' ,

HOSPITAL "NT�Hf�U RAMlOS".
CUI'S() de aperfei<;,oamellto no Hospita.] �ão Lui?, Gonzaga. dp ��o PHlIlo '.- {';X-PS1"

gíárro 00 Instituto "Clemente .
.F'errelr,,', de Sao Pau,lo - }>,x-nll'rlico Interno do

Sanàtório de Santo", em Campos llO Jordão.

CMNlCA C J;'mM, - mAGN()STICO PHECOnc .I;; 1.'RATA�JENTO li)St'ECl.-\J.JZ1\110
DAS DOE�ÇAS DO_ AP.\Rt�LHO UESPIRATóRlO.

OPERAÇAO DE JACOBOEUS
CONSULTAS: Diàl-iamente, das 3 às G horas. CO:-lSULTóIUO: Rua Vitor Meireles, 18

RESlDÉlNCIA: Rua Esteves .Iúnior, 135 - 'l'el. 742.

Vlnl'�a __ Orto�.. 'CJU_lea e {,'lI'1lf'I:tII

Ao tsot'u. PAl'toII e .oe...... MIIlhoru,

OO�BULTÓRIO: R, JoaoPinto 7 Dili
rlamenw d.. 11 la 17 horu. RE8�'

J\t:
j.Ul1I:r&llt. .tJYI.m. 14. p(lIe• .,.,.

l'
..

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

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNlCO

DR. DJALMl\
MOELLMANN

f'orma<kl pela Uninraldada de Genebr1l

Com prática no. hosplta1a europeUAI

Clfn1ca m�lca em ceral. pedIatrta, aoen'jlU do �ema nenoDO, aparelho genlto
ur-l.ll4irlo do homem .. da mulher

.....te. T6cllloo: DR. PAULO 'l'AVARJ18

-\ CurlO <1. Radiologia CIfn!� com o dr.

Ilanoel de Abreu Campanar10 (1!IIo Pau·

lo� E.pf:<'laltUldO em HIgiene e SaMe

Wbllea, pela Unl"entdade do Ria de Ja

lIelro. _ Gat>lneUl de Ralo X - Electra

eIlX',;Ho&ntla cl.lnl<'a -- Metal>OllJllll() ba'

..I _ Sondagem DUodl!'1lal - Gabinete

d. flJltot.en.pta - Laboo'atór-l0 0.0 mleTo.

COrlla e anll\ltil� ctlnlca. - Rue Fernando

MMbartO. iii. Fone 1.196. - Jl'lort.anópoIt..

DR. REMIGIO
CLlNICA .«DICA

lIlo1fttlaa tnternu, de Senhoru e crt·

&liça. �II1 Geral. CONSULTORIO: Rua

".l1pe Scnm!rtt - Edlflclo AméUJI Neto

I'one 11192, II li 12 e H li 17 horu. RIl--

IID&NCU-: J Largo Benjamin
Conatanto. 3

.. Dr. Newton d'Avila
.� Opnações -' Vias UrÍnoria. -- Doen·

f
!liu, dos inte_tinos, réto e anuI

__ Hernorroidall, Tratamento da
colite amebiana.

.

Filiote1'<1pia _. Infra-vermelho.
Con.ult: Vitor Meireles. 28.

Atende diariamente � 11.30 h•. e,

o tarde. dae 16 hs. em diante
Resid: Vidal Ramo., 66.

Fone IOe7.
-------------------��

ANTONIO MONIZ
DE ARAGÃO

DR.

Dr. LAURO BAURA
E�peclall.ta em Doencati de Senho

,.,.. - Vias UrLnárlas.

CUrso de especializaç!lo de Gtneco

fogla (dvenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da }<'8'
\:uldade de Medlctna de sno Paulo.
Tratamento especializado, médico e

"irúrgico, das afecções do aparêlho
i(enll.al feminina (Ute:ro, ovtirloll.
t.rompas, ete.).
Cura rad leal das lntlam.<>ÇÕe.t doa

anexos (Ovários, trom.pas). sem ope·
1'a<;(IO). Tratamento de todos 08. dts

'úrbloB da meDstruacio e da eaterill-
"ade.

Tratamento moderno da blflnOrTa.

11.111 af1{uda e crÔnica, em ambos os

g�XOS, por proct!ssos moder-n.OII sob
<'onlrt">le endosr,óptco - Urlltffi8CopUt
_._ e, (j" labOratório.

FISIOTERAPIA -- DIATEHMIA
- INFRA-VERMELHO
CONSULTAS: - Das 10.30 i\s 1:1

om'as e das 2 às li.

ConsultÓrlo - Rua Ttrldentea l�.
Fone: 1.003.
ResidênCia Rua T1Tadentea 7

(Sobrado).

DR. AUlmIJO ROTOLO
Médico - Cinrrião - Parteiro

IAIOS X
"

Moderna e possante iostalaçiio
de 200 MA.

OiagnÓ3tico precoce da tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo
denais, câncer do c!tômago. efe
ções das viOlJ biliares. rins. etc
;\plica o PneUIDo-torax artificial
para o tratamento da Tubercu�ose
Pulmonar - Tratamentos moder-

nos e efir-llzes desta moléstia
Completo gabinetl" de Eletricidade
médica: Oudas curtas e ultra-cur·
Ias. Raios Infra-Vermelhos e Raioa
Ultra Violeta. Infrazon.Terapia
Consultório: Rua Deodoro, •

esquina Felipe Schmidt
O .. , b 12 hn., fJ daI 14 •• 17 br.

relefono 1.47'

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FLORIANóPOLIS
l,mposto Sindical dos Industriais

A Associacão Comercial de Florianópolis, na sua qualida
de de represer�tante da Confederação Nacional da Ind�ístria, I �""::-=-=""'=-=-=-.:========
previne aos srs. ifndustriais, que não forem sindicalizados, que MAmADO & (lA.
o imposto sindical do exercício de 1945, deve ser recolhido, em
favor daquela Confederação, durante o corrente· mês de janei
ro, de acôrdo com o que dispõe o artigo 591, parágrafo 1°, da
Consolidação das Leis do Trabalho.

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

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

Florianópolis 4 de ]cmeil'Q de 1945.

,",f'.\KEIsH.UIEX'I'O CO;llPI,};i'l'O:g !\JODERNíSSJ;IIO PARA THATiUIEN'l'O
:l1f.:IHCO. ClRvltGICO E GtXECOT,ÓGJCO.

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtas
-- Eletricidade médica - Exames endoscópicos.
LaboJ'at6l'ios paloa os exames de etucídação de diagnósticos.

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

Quartos de 2a classe �. Cr$ 20,00 "

Ouartos com duas camas Cr$ 15,00 v/pessoa

SE('(_J,\.O nn M.A.TERNIDADE
Partos com permanência de 10 dias em Apartamento ele
la classe, inclusive sala de operações, cem parteira da

Casa de Saúde Cr$ 400,00.
o nOl!iX'I'E l'ÓDl!--: T};JR 1I1I�DICO PAlt'I'lCCI"Ut

}' 1, O R I A N o P O L I S
Largo São. Seba:stião --0-- Telefone: 1.153

..................•...•........••.............�.....

A guerra futura e a :Polícia Internacional
IIorrSPRlNGS, VirgÍin!ia, 22 (U. P.) - A importância ele

bases estratégicas no Extremo Oriente foi reduzida ao mínimo

velo. delegado. britânico e do Reiuo Unido à Conferência Inter
nacional sôbre as Helações no Pacífico. "porque, em guerra
porvindoura, os aviões poderão operar num raio que cobrirá
o mundo i1nlteiro, partindo de sua.s bases fnacionais, e as esqua
(\"as poderão conduzir eonsigo os seus l)róprios aeródromos".
Especialistas militares também limitaram a eficacia de uma

fôrça de polícia internacional, porque "há 50 por cento. de }>1'O
babilidruc1e de que a 'mesma estaria no. lugar inadequado., no

momento impróprio". Ao invés disso, propôs-se o estabeleci
mel1t.O de fôrças de seg'nrança regionais, eJnltre as várias partes
:lo mundo .

CréditoMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO MAIOR CR $ 6.250,00

Muitas bonificações e médico gratis
Tudo is to por apenas Cr$ 1,00

---- ...

Móveis
Comprar, vender ou alugar

.ó no.

a SERVIDORA
fa maior organização no

gênero nesta copitoll

Rua João Pinto, 4.

Fone 77�.

(ASA
Precisa- se alugar uma, no

centro da cidade, que te

nha 3 ou mais quartos.
Dão-se referências.

Informações nesta redação.

Quer ves tír-se com

confôrto
e elegânc ia ?

Procuro a

ALFAIATARIA
MELLO

• e_colha o _eu figurino.
Rua Tiradente 24

Dre Artur Pereira
e Oliveira

Clínica Geral de Adulto_
Doenças das criança.

Laborat6rio de Análi.e_
clínica•.

Consult6rio: rua Felipe Sch.
midt. 21 laltos da Casa Pa
raiso]. daI 1030 eis 12 o doa

15 às 18 hs.
Re.idência: rua Vi,c. de Ouro

Preto. 64.
Fone: 769 [manual)

I
I
I

I Dr_ Guerreiro da
Fonseca I

Avisa a seus clientes e

ami�os de Sto. Amaro
e Palhoça que reiniciará
a clínica em Fevereiro de
1945 e fixárá residência

em Sto. Amaro.

: ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

Agências o Representações em Geral
Matriz: Florian6polie
Rua João Pinto. n. S
Caixa Po.tal. 37
Filial: Cresciúma

Rua Floriano Peixoto, ./n (EdU,
Pr6prio), - Teleg1'<1mas: ·PRIMUS"
Agente. no. principail muniçipiqt

do Eata.do

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Departamento de Saúde Pública 6mil cadâverés numa câDlara de gàs
O Departamento de Saúde Pública, pelo Serviço de Epi- Berna, 23 --'- O assassínio de Ivestigação levou à descoberta SOl' alemão Hirth, diretor do

demioloçia, torna público serem de boda inverídicos os boatos 6.000 alsacianos, em câmaras de outros cadáveres, no Hos- Instituto de Anatomia. O sr.

sôbre a existência de numerosos casos de febre tifóide na Ca- de gás, foi descoberto pelo 7° pital de Strasburgo onde eram Hirth escapou, mas alguns dos

pitrü. Exército americano, ao pene- mantidos em reservatórios pa- seus assistentes foram captu-
Outrossim, comunica que, todos os dias úteis, exclusive

'JS segundas e sextas-feiras no horário de 7,30 horas às 13 ho- trar em Natweiler - pelo que ra as experiências do profes- Tados.

as, atenderá aos que desejarem vacinar-se contra aquela en informa um telegrama espe-
i ermiâaâe. cial para o "Basler Arbeitez

Florianópolis, 22 de janeiro de 1945. Zeitung", de Basíléa. Os cada-
-------------- ----------------

veres de 4,000 homens e de _"-

cerca de 2,000 mulheres foram Blumcnau (Pelo correio) - Com Aos 20 minutos {, bati du 1I111a tal-
grande assistência, que totalmente ta í'óra da ár r H'. Cohruda por Tci
enchia <JS de,peuJêncius do Estádio xci ru. resulta no 1" lento )):1I'U (JS

Olimpico, realizou-se (l esper-ado locais,
cncoulrn entr-e o AVAr, campeão Aos �I\ m i uutox, p 11l('Slllll Tei xei-
da capital. e o PAL:\>IElHAS (10- ra "escapa" e Ado lf'n, va lcn í

ome n-

ca l) . le, procura atirur-xe-l hc aos Pl-S,
l n iciada a purtidn :Js 1() horas, .indo, não obstante. a flol:l' a gnu],

xái u AVAí ao ataque, mas sem re- clev.mdo () plueard p:lra ii, a Iavur
-ultudo. Os locais, Investem várias dos locais.
,'('zes; purém, a meta de Adolünh» Aos �Ij mi.nun.s. Srhrnunn coru c

.ào corre perigo. porque os visitan- te falta contru Tiúu, dCl1ll"O da
il;S (JS rrchuçam com vigor. área. O juiz, :!('crtn!l;lllll'nlc, 1IIa1'-

P<1,.,s,ldus K mimuos, começa o t'a "pena mux iuur", ,< qun l, ha tida
,\V,\Í a exercer pressão sôbrr- o ar- por Beck. se cunyel'le 11,) j" g'oa!
'0 udversàri«. obr-igando fh'rgp a (]I) ,\VAt.
rnt icar 11 :Jtú veis defesas. O resto da pari i'da dI'C(JITl'll sem

,"\0'; :10 m inutns, Jnca "enlra!' mn io r i!�I(,rt;ss('. (' il p,·II',ia 1('ll11i-
ioh-nlanu-nte coutra Felipe c o nou com (J sr.ne de J :t I, fa!\'0rá,
uiz 1)[1;1«-0, Batida a Ial l a (Ióra do vel lWS luc-ais.
('CIJ I, o pi-óprio Felipe, ('0111 pode- () P.\L\lEfHAS apresentou um

O';IJ tiro, ahr e a contagem para () quadro hpJl) ajuslurlo ,'IH to,dos os

,\'Al.
'

setores. sendo legitima 11 SII<I v,i-
Bráulio aos il9 1/2 minutos au- ,<'n'ia, Sem l'llliwl'ffU, (I A r.\1 [JOl'

.u-n ía li contagem para �, Iavorá- tou-xe de mum-iru (·I()gi�l\'el.
el aos "azues ", em conseqüência O árbitro \1:1 partida, SI" Be nedi
J(' um passe de primeira de Tiãu. lu CalJupos, teve iITl'preensí"d
f)ecorridos 30 segundos, () l11es- r:'luação., c��duzi!H!O () pré]io ('OH; � ..1

',lO Felipe, embora "trancado" por lll111to cnll'I'Jo e .Illstl'Z,l. I'rO\OIl SO"
,,�

Sclu'al11l1l, atira forte a gnal, COll- ótimo juiz,
sigllantlu () ::)0 tento. U quadro \'('[1('e;lo,. t'sLII'a :15-

.-\(,S .j I minlltos, Faléco cOl1lrte ,�ill! I'ormado: Bl'ijo; ,loca l' Seh
"]Jcllally", (fuc, bati(lo lJOI' Teixeirí- ral1l\u: PHau, Emili" l' j)<)(fui!lha;
'll1<l. é {'olJyertirlo "lO I') ponto nus �rl'lr('le,'S. Batista, 'l't'i:\l'il'in'lt:J, AIl-
l!lcais. gnsto e Z&zin]lo,
E assim lermina o l° [elllpo com A renda foi de fi,L-IV cruzeiros.

I "placflrd" ,lssinalan-rlo: AVAl 3 (C�IIT('Spl)<1d('nlc),
, P.\L\fEJHAS 1.
Heinieiadu a 2'1. fasc da partida, �" -1-' ',. _

I)S a\'aianos retDl11'Ul1 o ataque e ,OS JOGO� �,E A�!,\��A
Felipe, liue, em frel1tp <10

arCO'j
. :-iantIy,go do (.1111(", \ \.'H aer�a) '-

é scguro c,spetaCl.liarrnente, e a !Jo- '\:;, nOlt�, de qllarta-felra proXHlla.

Ia \'ai fóra, �"'l'a re,IIIZ;J,Ua a qU:lr!;1 rodada do

He:Hlimmll. sr- (IS pallJleirenscs e ��i:':.o\!Il:n(,<l.\l(l, ,:nm :1/,(,;t1i�(�Çà,o de

"recuam l;()r!eros;ls invesli(las. 'S .'d� p:Htldas":'oI,, pl.CllllIllldl, ,ji>ga

'l'ais, 10'1. via. sit() anuladas peja ru,.' CIlJle x C?ln,m!JJ<I, O "llIalC'll"

Idesa "azuj", pl'J;]"lpal, esta]",l :1 (';lrgU do l'I'U-

De ]"eoentc C'onl(�çWll in.f�lizll1ell- gWll x EqUlldo1',
:: os "isitanll's a pl'rdE'J" nirifls , --" I'
')portullirladcs, Ainda assim, talv;:z ", hRAS�L,�, f"t!� :�DO,R \

I.

<lI' se achar illlP1'<lticável () campo .:-,::wtJ<lyo 00 \,htle, 2., (t, P.) -._ }
'('\'ido i:I forte chuva. jU'j'am com

A s("]('�'a() ,lo Bn,�)l dr'\'pr;'1 e'lfrl·n-.. l ')
'l"lYI1l'P' ,'5 rap:lzt's du' AVAf, mas ta:','� "C'pr�sel2taçar) do }�qllarlor no

sem maiores rpsultados, pIoxmD dIa I de frvl'r("II'O,
AllS lO 1/2 lllinutos, B;'ltistfl, nu-

;l[1 jogada pessoal, presE'nriada por
[(Hla a defesa avalana. e()nsjgn�\

I,'s acusaço-es contra HI·ller',,�o:ro· cV::gil08Ce em s)�;�J:ir�l;l�l�:)r reação, n 2"

tenlO'1"
'

E, mal r!rcorrir!o lllll nli'nl1lo, 1I{',i'eles ",escapa", Adolfo abanebna o

LONDRES, 2:3 (U, P,) -, A Comissão das Nações 'Cnidas' Washington: 23 (U. P,) ,1,(,0 l' :1 hok vai-se aninhar 113 n�-

Tf'na os Crimes de Guerra aprovou as acusações contra Hitler, Roosevelt envIOu ao Senado.a �!e rldCI,ldid,1 pur A.dolfill!tO, Estu,/I
-

d H 'H f'l1lpalada fi partida,
(' outros 24 nazistas, por 'estabelecer tribunais militares que 01'- nomeaçoo e enry Wal1ace , .. _, ,

denaram à morte cerca de 30 mil checos, em consequencia do! para,o �al'go de Secretário �o

I I:lssas-sÍnio do "protetor
,. da Boemia-Moravia, "herr" Heydrich, I C,o:r;nerclO, . E!.sper�-se que ,haJa ,.'

(,',m, 1942, O governo checo também form,Ulou outras, nove acusa- ,sena o�osIçao a esse can�Idato Ecos e NotiCIas o
ç'ôes contra Hitler, que ainda não fOl'am aprovadas. A segunda, do preSIdente norte-amencano, a

�l(,lISa��o aiinda l:ão foi.apresentada. �<\.,Comissão aprova "inl - I __ .. f

tdum a acusaçao a HItler e seus mllllstros pelos massacres

I W,:shillolun 23 (1- p) __ '') f- t, " .

Nova Iorque, 23 (U, P,)
verific'ados em Lídice e Lizaky. llJ:Jis sl'ns�ei();1U1 do dia' 'na 1}�llit'iIC�:' . Parafo cargo de e.tahst_lco a,Ulu- Antes de_ partir para o Brasil

- -., . - --

,-
' " _" I h::1r, oram nomeados lnterln':t! 'D I R'

, ,

'

"

-

_
'

J,Odc-<u,lIel"lCana, fOI a nomear'a" do' t M' d L d F
. 10 SI, e 10, vlce-presldentei MWW Tf

.

Y • �.. m �n e: orla e ar es errarl.

!l1,

!
,r. ,-,CI,ll'Y \\ alb�e, VICe-pl'e�HI(:,I1,[' Zam ao Paixão de Andrade Ataí. Ido Central Hannover Bank pre-

)J J CDSTA MlELLMAN'N (�U P,("l'ltldO �ntcr:or, ,pa,ra fl: llHPO�'�: de, Anita Medeiros Santiago e Zil- ;disse que o comérc, ia da Amé-
� tdnle ,pasta do CO!llerCIO, Como ,IH da Al%ira do Silva, E Artur Boosl ,.' L t' ,'" "

I
· 101 dlYLII,o'arlo O alo do presidente' f' d" Illca

a ma tela grande mcre-

I
", ,

, o Oi para o cargo e estatlsbco. t, "
. "

(E h = C' ·1) Hl)os5'velt provocou aCrJInoniosa * me� O nos plOXlmos tres anos.

• •
ngen

•

eHfO IV1
• �',�,aç�o (�?,);, .Tessc .J_Olles, ([Ue a!é Raimundo Serafim Martins e Opmou que !lS exportações, so-

Es"rltórlO T""nlco de Engenharia ,l",or� d�ll,,:Ia a refeI'l�; �ecretarlUo Raulino Vieira de Melo foram no· bl'etudo, aumentarão em va-

',) ti titi ' do (:0112erelO, Ao ter crenCla de sua meados interinamente inapetorelll1or e volume apesar da di '-1

II
Projetos Orçamentos Administração Construção dC,'UI1SSHO, franca e, democráticamen- do Transito. nuicão que

'
,

"f' " ml!.\I I
•

I tl' o sr, JUll('S maIllfestou ao pril1J(:"i- *

I
.. '.

se ve,ll lcala no co'
Rua Esteves Junto!',. 168. - Fone 133 r(J l11a�istr�d() qlle o sr. Henr,Y Wal- Orlandina. Alves Borges foi trans' �,'el'CI0 dos metaIS para us,o mi-FLORIANOPOLIS !�ee _nao tmha as necl'ssárias babi- ferida do cargo de elcriturário pa' htar, Referindo-se ainda aos

lItnçoes para deSel,llpenbm; o impor- ra o de estatísti�o auxiliar. Iprimórdios do post-o' u e r r a
, tante cargo, H.denndo,se a earta do >,:

ac t ,b t
'

sr, ,Ies,�e Jones, cuja cópia o demis- Foi extint0 pelo decreto 792 o I
rescen ou que as �anufa u-

Dominam os norte-americanos sion:'ll:io dist�ihlliu ii iml?rensa, para cargo de apurador bio estatí.tico, ras e �s produtos �hmentícios
sua dlvulgaçao. lJ secretario da p1'e· " jPl'OdUZldOS no BraSIl, encontra-
s,idêl!ei!�: (!issl' _upcnas (flte a Casa Quando em viagem a serviço da râo grande mercado na Euro�

•
LillYTE, 23 CC, P.) -_ () Q. G. do getueral Mac Arthur ex� Br�ll1,ca Ilao ll\'('l'U, ,eonbeeimcnlo sua repartição, OI funcionários doipa e na Asia.

1)("-<1 i u o seguinte eomuniea<'l.o: As fôrças japonesas perderarl:l �:::,:'l�l d� ,�e_l,l P:'?:I�OSltO. :::\0 So,:'-, Departamento E. de
�Imprensa, �'

::.:� tanques durante os ataques detuados entre, as cidades de '" e,ss,) lll,'
e aO,l€I1CanO, a deClS,}1l

I Pl'op,:!!a;nda �erceberao as lIeg�.lln -
-

w:r_ _'V">J'_ -

• ,.' T ., • ••
de Hoose, clt pi ovocou desencontra- tel d1arIo.: dIretor 30 cruze1rOs, RITZ' Hoje 3" feira às

Tt(,)sarJO e lJ rdaneta. FOl tambem elevada a perda l,mnuga e,'111'
'Ias re:J�'ú('s, l, 'n5 rlizrlll que \"aUa, -I

assistente 25, encarregado do ser 11 e 19,30, horaa}I(}mens e material. 'Fôrças terrestres norte-americanas inva- (' tem capacidade, outros diz<'''ll viço 20 e auxiliar IS, '"

ditam as ilhas Camotes, situadas na metade do caminho entre [lIe não, Outros acrescentam qlll'. "

Sessões' dc.s moças
p Ann Sheridan e Jefrey Lyn em:

Leyte e Cebu. Esses :I1\OVOS desembarques foram realizados nas ,{;. :\,'�dbce ,tje�)r à fr{'ntc ,da �fg�, Pro,cedente, de �ia�i, ch.é_garam UM SONHO PARA DOIS
ilhas de Ponzon e Pora pertencentes ao grupo das Camotes _,zaçao (lU( controla os Elllpl esl!- ao Rl0.0S dOlll p,r,.meuos aVloea d�. Uma pequena, que fazia. tudo °

,

, , .' ,.. A "
nos e os arl"l',ndalllel1tos. Hoosevell: ma sérle adqulrlda, pela Po.nalr

18SpeCtlVamente nos dIas 10 e 18 de-ste mes. Os norte-amen- '[crú sérias dificuldades rJara 0])- do Brasil, nos Estados Unidos. que queria, andava como melhor

d
lhe parecia, dizia o que lhe vinho

('''.nos ,dominam agora to a a estrada Piniqui-Sison que tem 60 c'r rlinlll'iJ'(l do Congresso". É ']les·
•

à. ponta da lingua e amava quer,tl
í11!Uômetros de extensão. Em cO'nsequencia, as fôrças ja,ponesas 'a atn1:)sf'l'l:a tUlllultuosa 9ue o Se- � Departamento, das Mllnici- lhe parecesse mais simpático!',
t ue combatem em Luzoln estão ay'ora In'atÍC'amellte di id' d.�

lado de_\,pn,\ tumar COl1heCllnel�to �i" pahdades estava pl�l:eando a mu· Livre de censuraI
,

"

b' V 1 a.,
l,omeaçao oe \Vnillace, :para a lIH!IS- dança do seu horarlo de trabalho

ern duas partes, uma ao norte e outra ao sul. 'JCllsáv-:1 rntifi.caç·ão. para o das 7.30 às 13 horas, incluo
No ;programa:

sive aos sábados. tal Como faro
O Vale do Paraiba • Coopero.tiv.:1

concedido ao Departamento E, de Pl'eçOB Cr$ 1,20, 1,80 e 2,40

Estatística, (ImpC'lIto a cargo do público)
Levada a pretensQo à Comissão

de Estudos dos Serviços Públicos
Estaduais. o seu preSidente, Carlos
da Costa Pereira, deu· lhe voto con

trário; (1 sr, Milton Leite da Costa,
porém, discordou dêsse voto. achan-
do que o D. M, devia ler atendido.

JS. questi".o foi decidida peJo sr_

interventor federal, que apoiou o

parecer do presidente da C .E,S,P,E.,
tanto mais que �(o horcirio do
D ,E.t. foi modificado Q �Jt\.\lo d.
f!lii�.f���ci",»,

descobertos numa enorme câ-

mara, para onde se dirigia o

gás vindo de um forno. A in-

de Janeiro de 1945

Concêrto
Florianópolis 2;)

'Conferências ! 84 afundamentos
ae I H G I• • •

Londres, 23 (U, P.) - Um
,

Comunica-nos H DiT('lor!��, dr} I11S·
i comunicado do almirantado

lI:at(, HL�torl�Í) é (rcogra.llcn
.

de
ublicado hoje diz' "Durante

�;,i1!la L.ctanna: _ "Prmnovidns pu Iv
_

.

11"1' r'ste l nst ituto, que, para a sua recentes operaçoes de patru
i::ieiatj"3, conta com o apóio do lhas em aguas do Extremo
C"',h']10 do Estado, scrúo, no cor-;Oriente os submarinos de Sua
1'('1' déste, an,o. �'ealiz�das nesta Ca- Mag'est�de operando com a
l,dlHI con+erõnctas sôhre assuntos "_ ,

"

,

�':"ul'il1l'nses ou sôbre matória cultu- esquadra das Indías Orientaís,
1 al, Para se incmnhircm das pií- puzeram a pique oitenta e

I !l'iras, j'l foram convidados ,?S s_rs. quatro navios japoneses e uni
pro] es�or�s, ��'aJJClSeO da S! lyelr,a dades de abastecimento con-
Bueno. HelIO \ iannm e J oaquirn ru- 'M' P stl I 6 ê
bc-iru. () sr, professor Silveira Bue-: t�oladas p�los J,al?o�eses, aIS re g. o 01'!'DO' a'

::0, (file é catellrático de Filologia CInco naVIOS InimIgos foram d&8SeS armadAS, - o. 8.ri,

P"rti;guCsa na l'ni\'e;sjdade de São ;avariados por torpedos ou ca- 11m 66qU'bt•• ,"ol.a ••ta", (L

l'}wlo e �lUtor de :'arlos trabalIlOs, nhões_ Muitos dêsses peque- I
D. l'.).

sobrc <I 11I1gl1H naclOna], en trc eles! .

t t " ,

a (;I1A:\L\TICA XOP.:\IATIVA DAmos navIOS, es avam, r;_anspOl-1í {:\'(rt:A POHTCGl'ESA. rcalizadll tando petroleo, mumçao, ge- ITerremo'o;. MIa ('fllJferêneia pro\'úvelmentc neros alimentícios e outros va- •

a}ndf� êste ll�(�S, d!sscrt�n(lf) s�b;e .liosos materiais bélicos para I Nova Iorque, 23 (U, P,)
\ l,lH", fLlO \ �HZbA E, A SCA,

as guarnições estacionadas nas Os sismógrafos de Fordham
ÇJl,UA, PosslveJllJe,nte tara oulra , , , ,I.

I 'destra em que narrarú A VIDA.:llhas sob seu domInIO, Os SUb-l'l:egIstram leve tremor-cte-ter-.
.\i\Jo:J)()T[(�A DAS P"\LAVH.AS, O,marinos de Sua Magestade ra, que aparentemente teve
sr. profess?r ,H,élio Yianna.' catední- também bombardearam ins-1por epicentro uma zona próxi-
!Il'f! de Hlst(J�HI ti? BrasJ!, d,a F�-Italacões em (..erra", ma da Cuba.
cl1"dade de Fllosofl<l da! lnlycrsl-' _ •• ::. �. • __ ._ •• w ._. __ •• ._. •

nadp Xaclonal elo Hio dc Janeiro .•
_ ••� .....�...__,. • .v__ •••__ �_.__ ._ar.,.._,.._. __.. __ .._

tratarú da cnlonizaç�ào no sul do Laborato' rl(#O de Ana'Jtllses Cll'nl·casEshHlo, ú vista de documen tos il1é- ,

dilos que ))(Jsslli em SC'l1 arquivo;
dcv(,l1c!o a conferencia realizar-se
elll feYl'reiro, O sr, pro{essoJ" .Toa
quim 1\ibeiro, que é brilhwntc con,

\inundor do nome (' da obra de seu

iillsln' pai, o polígrafo .Ioão Hibei-
1'0, est;tdaní u uj)ra de Lniz DelfioD,
s(:lld�) também possível que des.c0r- Horário: até 8.30 hrs. e depois das 14 horas.
1'<1 Hlllda. em outra pn,lcstra, sobre

nsslln�o folclórico, A ,sua Yi,n(la f(!.i I Rua Nunes Machado 7 (SOB �ADO) Edifício S, Francisco
('ombln;::'da para o Illl'S de lllarço' ............... ......._.__- ...........""'-.......�.-.......-. .. --.�,��., .. ,.

A 26 do corrente {8exta·feira}
às 20.30 hOl as, no saião do Lira
Tênis Clube Q Soco de Culturo
Musica I rea lizará o segundo con

cêrto de sua Or-queatro Sinfônica
sob a regência do maestro Jorg.
Kaszás,
O programa. caprichosamente ar

ganizado, é composto de pc r trtu ros

de F'Iotow. Rubinstein, StrauI.
Grieg, Nepomuceno, Meyerbeer
Massenet, Verdi, Carlos Gomes (

Adam

Farmacêutico (jERCIHO SILVA
(Chefe do Serviço de Laboratório da Assistência)

Exames de sangue, urina, fezes, escorro, puz e gua1quer
outro necessário para esclarecimento de diagnóstico,

"

J

o ESTADO Esportivo
-

FRACOS.
ANEMICOS

TOMEM

flnh8 Crels.tai
"SILVEntA" ii

Grand. Tónico

comércio com

América Lúti"a

j

noxy Hoje, 3a·feira às
K 19.30 horas.
Ginger Rogers e Robert Ryan em:

MULHERES DE NINGUEM
Impr6prio até 14 anos

No Programa
Reportagens da Folha Carioca 35

(DF'B)
Preços Cr$ 3,00 6 a,oo

Amanha. 110 RITZ:
A SE'rIMA VITIMA

t
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


