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"Gangsters" da Cidade
ROMA, 10 (U. P.) ... FOI ANUNCIADO QUE A POIJCIA LO(�At ALIADA DESTRUIU DOIS GRUPOS GS" NA ZONA
DE ROMA, EM CUJOS, MEMBROS SE INCLUE {:ERTO NúMERO DE HESERTORES AIJADOS. UM TOTAL DE 20 PRISõES
FORAM �FETUADAS. FICOU ESTABELECIDO QUE UM DOS GRUPOS ERA DIRIGIDO POR UM EXy"'GANGSTER'\ (�UJO
NOME NAO FOI REVELADO. MUITAS PRISõES FORAM Ef'ETUADAS NO {�AFÉ ROMA, ONDE OS SOLDADOS ENTRE·

TINHAM·SE E BEBIAM COM MOÇAS ITALIANAS.
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Proprietário e Diretor-gerente -- ALTINO FLORES

IPatlon avança para o Sarre
1'A lns, D (U. P.) - Mais três divísões foram lançadas, pe

le gen er.al Putton, na sua nova ofensiva contra a bacia do Sar
re. Duas delas investiram ao norte de Metz, num movimento de

pinças destinado a reehar o côrco em tôrno da importante tor
taleza .. \ outra juntou-se às três divisões que já ontem passa
ram ao ataque, ao sul de Metz. Atravessando. o. Mosela ao ama

nhecer, essas fôrças ocuparam Chemín.ot, 16 kms. abaixo ela
fOl'talez:.l. Com assalto simultâneo mals para o norte, o. objetivo
de Patton parece ser destruir tôrlas as Iórcas alemãs llO Sane,
roru suas grandes jazidas carboníferas apenas uns ;10 kms. mais

vara nordeste.
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São modelares os nossos valorosos soldados • Com o Terceíro Exército. norte-americano no setor de Me-

Rio, 10 (A. N,) - Informam ponto chegou o alto conceito _ "Quando cruzamos o Es- Lz; 10 (U, P.) - A arma aérea participa decisivamente da ofen-

de Pernambuco que o Coman- do nosso Exército. no seio. de I treíto de Gibraltar era noite e "'!V:l ::ecém-iniciada pelo general Patton, para arrasar as tortí

dante Paulo Bardy, que regres- todas as tropas aliadas, que lu-
•

a travessia foi anunciada para flca9o.es de Metz, uma das mais poderosas de que dispõem os

S?U da Itáliu:, onde foi como Ofi-I tam não só na Itália, �omo n? que todos podessem apreciá-Ia, n�zIst�s na; �uro��. Mais de 1.800 a�i<�es �or_nb.ardeiam e me

cial de Marinha acompanhan- resto da Europa. E isto esta mas com a recomendacão ter- tr�lhal am .•nínterr uptamente as posiçces nnmigas, enquanto

do o. segundo escalão de tropas I concorrendo para que o nosso mínaní.e de não acenderem cí- a lr:-fantana americana se aproxima do núcleo. da resistência

da Fôrça Expedicionária Bra- país seja pronunciado de boca I garras. Entre milhares de sol- ,n.azIsta. Os comandados de Patton estão-se fechando sôbre a

síleíra, fez à imprensa entusi- em boca, por toda a parte, es-' dados nenhum caso de infra-I cidade pelo no�te, sul e oeste. De ontem para hoje a frente de

asticas declarações sôbre a ma- pecialmente entre os soldados ção fdi observado. Oscomandan I· co��ate a�pllOu-se notavelmente, de sorte que os tanques e

neira como os soldados brasí- ingleses e estadunidenses que tes estadunidenses referiram, <: infantaria nOl:te�amel�icana já _se movimentam numa linha

leíros se conduzem na Europa mais de perto convivem com então que jámaís haviam con-
rue 140 kms. As últimas ínrormações da frente referem que vir

e de que está resultando o. JS nossos homens". seguido isso com as tropas do tualmente todo ? campo. de batalha a. nordeste da França, está

eno.rme e invejável prestígio .Relatando vários episódios seu país. Outro episódio ocor- CD:: c�amas, .?evldo .ao VlgO� da ofensiva, que se dirige para o

para o Brasil, dizendo: - ocorridos durante a viagem, o reu em alto mar, quando um coraçao da Ilca baCIa alema no Sarre.

"Ninguer:_:t po.de_�r:_:tag��c:l��_cp:e co�c:�����e_.�al:?J.:.�is�::... Idos vasos de escolta teve con-
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ita�to. com um. sub�1arino ini-I era ata a eClSlva .

O fuailomento de Suarez!mIgO e os navios tiveram 0.1'-1 "

dem de mudar imediatamente I .Q. (To ele Mac Artlinr, fi (U. P.) - Em meio. a grande verâo

FARÍS, 9 (U. P.) - O colatroracionista Geo:rges Suarez foi de rumo. e de dispersa. Os üfl-j
t ropical. «hegouao auge, nas montanhas ao. norte de 01'1110 a lu

executado em horas desta manhã por um pelotão. de fuz ilamento. :ciais da Marinha Brasileira,
ta q:l� .�ntrou ja agora no. se�l .(�ninto dia. A rádio cl� Tó,qu�o

O general De Gaulle recusou cnnurtar a setença de morte. Esta 'por meio de alto-falantes fize- �lUallfl(a e.�ta batalha de _c1eclsn a paira a sorte de mae pátría

é a primeira ex_ecução.a ,t�r lugar e:l1 París, desde que o Tl'ibu- iram a comunicação do' que J�l'OlleS,�', ja (ju.p a �:�upaç�o t�tal de Leyte perrnítu.. ia aos 1101'

ual de> Depur'açào deu micro a seus Julgamentos, em 28 de oui.n_locorria a todo. o pessoal não
tE -ameIlcal;os lI�tell ornpei o fluxo ,�e ll1at�nas pi-unas e ata-.

hro último. Suarez mostrou-se sempre corajoso. A execução te- se registrando nenhum� alte-
«ar a metrópole japonesa com �l1as fo�'ça.:s aéreas. Po.T isso. mes

\,.8 lugar nos subúrbios de Motntrouge, às � horas da. manhã. racão, nem o menor sinal de mo, a lu.ta se trava com excepcional violência. A art.ilharia nor

.8\larez mostrou calma quando. S8.1S advogados toram à sua cela pânico. Pelo contrário. O pes-
te-americana de longo, alcance (�c;tá apoiando as fôrças de ter ..

notírícá-lo de que De Gaulle ha via recusado a comutação da pe- soal acompanhou as peripecias 1:a. Por sua vez, também os mi pôes trauX�Tal11 artilharia pesa

na. Em face do pelotão. de fuzl lameuto, Suarez recusou a venda com o. melhor humor, eviden- na, e�lH' se empenham em duplos de fogo com os norte

nos olhos e Iicou seleucioso. Seu sangue-frio contrastava forte- cíando uma calma e uma cora-
urnerrcanos.

::����:��' f�z�:��l;,ãO que experimentamm os snldaclos en,",- ��':Ia ���::;����;;�;,"Afinal,p--a-r-a--a-c-a-b-a-r--o--{-(-I-II-Õ-g-o-)-}-r-u-m--e-n-O
O�J�����, �o�l�� Se apaxe,cer >

um OU, do Is tanques... sário��Six��io�Od�Uú�iloso��1r�� :0B�.:\r��:ee�t;!c��om{�:
O dr. Natálio Berma, membro . LONDR.E?,.J (U. I.) - 'rambem em Budapeste, ,o nervo- nsti 'acão das medidas tomadas 'elo qo 'l'n '

g a,
da Câmara do" Deputado.s do sIsmo dos elXI,Sitas aumenta de ho.ra em hora. Sabem eles (FIe a ex�cU:cãO dos tê-'m 'd " ty. g. ve_d o Iumeno.R, ,pa.la
Chile que chegu·ou recentemen- Malinoysky está apenas reagrupando. snas fÔl'cas,IJal'a o assal- Estados CU'nI'dos e' G11,_osBl' °t al1mlsclcIO assll1d� 0.1 com a u�sla,

,
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t' 't, , l' ri .,', ' ,'- a- e an 1a. o.mo se IVU gou, o governo
te a Nova Iorque declarou o ma, e nao em mm a esp,ela,lça ue enfre.ntaI ('sse assalto. rumeno fôra aC'lsado de compla'" c' "
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� �en la com os cnmll10SOS de

q.u� os ]udeus pedIra? s�a padr- ""SS.lll11: a lCa11Oça( e"
li pa��� et �:,veJ e o pOIV� (et·· que n�c� c.en guerra e os líderes fascistas, em geral, cujas organizações não

tlclpaçao na conferencIa a 1,e1 (er � a Je .

, ,e, OI \ on III a, um ou. (OlS ..

anques lll11�llgo.S disso.lvêra, seo'undo estipula o armistíCio. O rote t' d -

paz "na qualidade de primeiEo. lOlll�segllll'el11 chegar aos anedo::es �la (,ldarlp . Isso" e;-::plIca a terminou a i�ediata reforma do gabinete �as sdO. I��f e1'
pov� que sofl:eu a agressao <',1111SSo.1'a, pode aco,nteC'er. ::VIas. nao dlz o qlW se devera fazer, no forma, a agência soviética TASS insiste e{n qu� o :x�urg�U;ó
fascI�ta". Expr�ssou que ? c,aso de: em vez de un� ou dOIS, aparecerem cem ou duzpntos at�ng�u ?S ministros e alt?s chefes políticos, quando deveria

Co.n�resso tam�em. espera pel- t.1llques. atll1glr, Ig,ualmente, os mIlitares que controlam po.sições-cha-
suadu' as naçoes Interessadas _ _ .. _ _. _ ves no exercito rumeno.

a que a'prove� leis p�o�b!n.do Relvlndlcaçoes territoriaiS oI'Y.�_."""_-_.I"oI...""""'.J"wI._-......_....""",.__.......-.""",..........._._"""'..........._-_"""'..........._._.t'W-_-......__."..............__...-..J........._......-_-..... ...........__.......·.r ·_-.....·._·.- .,._.-.·IAo.__,._,.·.-.............

� c�mtmt;taç�o. �� pnvllfgl�!1 LONDRES, H (U. p.) _. A Grã-Bretanha apoiará as rein-I'lelatlvo� a lel.Igl�O. Ca c�u_ YillcUcações territo.riais holandesas, contra a Alemanha. Essa Vapor Cargue·lro Pt" AI�ue o� )U��_S t1�elam �a e declaração foi feita hoje, oficialmente, na Câmara (lo.s Cemmns I
• para or o egre

lopa. .!lll o..,es ,e .modr os �
i,e10 milllistl'o Clellwnt Attlee. O sr. Attlee anuneiou que o go.- I

?O. mllhoes �c. dolales
t

e p�� \erno holandês informara oficiallllen.tc� ao britâll!eo de que se !l
Aceita-se qualquer quantidade e qualidade de cor·

JU;Z?S mat�nals duran, e o

0'0· reservava o direito de exigir ('.()lupensacões territoriais da Ale- gas para PORTO ALEGRE, até o dia 12 do

mImo de HItler no.s parses a -

� corrente. T.r:atar diretamente com os

•

b manha, pelo.s danos que os nazistas causaram no!:> Países Bai-
ta libertados. .1'o.S, .E al'rescentou o sr. Attlee que o govérno. britânico apo.iará

; agentes nesta praça:

I
decididallwnte l)uais(.1ue1' ret11vinclicações terrl,tO'riais justas da ({CLAUDIO, EMPRESA CATARINENSE DE CABOTAGEM))

D "t P
· Holand:a.

r. ar Dr eretra ,-------- Rua João Pinto.5

e Oliveira I E O rio carregou OS" cadáveres����-;!��-----
Clinico. Geral de Adulto. 1\10SCOU,9 (U. P.) - Pelo terceiro dia suceBsivo, o co.mu- Wsta �o de LOJA DAS CASEMIRAS

DOE;nças da.s crianças ln &} S V S d
Laboratório de Análise.

I
nic.ado russo info.rma. que ll,ão. houye mo.dificações de monta, no. '" e . . esejar um corte de

clínicas. fro'llt. Despacho.s do seto.!' ele Budapeste falam e111 pequenos falangistas' casemira, linho ou tropical
Consultório: rua Felipe �ch· co.mba;t'e>s de t!anques, desde os arredo.res da capital até a

170! M d
.

9 U P
••••

A ·t'· err: côres firmes e belos pa�
'dt 21 [lt d C 50 Pa .

d t LI 140 I 1 1 1
a n (. .) - Vl ona dI L

ml, a 08 a a •

10115. maIS para nor es e. 11S � nns. ao su (e 13m apeste, os dR' li ' ,
- 'oe�, procure a oja das Ca-

raiso]. doO! 10 30 á. 12 e da.
alemães tenta;ralll estabelecer uma cabeça-ele-palite através do i

e °tos�.ve." d e � rePterCUsst�O. semiras - Rua Conselheiro
15. às 18 hs,

') 'b' B':Vl f
A •

1 Ino ex elIol, a lecen e en le- Mafra 8 A
Re8ict�ncia; rua Vise, de Ouro Lanu 10 el�l aJa . .l as as ?rças que ('�ns'�gllll'am a cançaI' a vista de Franco. mo.no olizam .�...:....�__ _ __••__....

Fone�í��\;!'nuolj 1;la1'gen� onen.t;l: fOl":lm r�lHdam�nt� a,l:l;�Ulla(las, pe�oTs ,r�l�ssoS, hoje as primeir�S pági�as dos
e, depOIS de l���lro ,l ombate, o 110. ca11 ebon os c ada.eles de

jornais. Dos comentários sôbre Embaixador
_ ., (�el]1as de nazlstas. a reeleição do líder demo.crá-

Açao aerea Ad· fI
- tico, destaca-se o de certas COl'- da franca

. praga a ln açao rentes espanho.las, acentuando ,

•

. �ndres, 9 (�. �,) - O �I- J ' .) .. 1" " .:' '" lque Dewey, se fosse eleito, se- LondI�s, 10 \U. P.) '-- A

nlsterio da Avraçao Co.mumca A�ENA:::i, 10 (L!. 1 .) - A t.��m�ncLa lll.flu.ça�, que fOI 1?ala1ria mais eficiente que Roos�- Exchang Telc;g1'ap.h, em tele-

que esta manhã aviões Lancas-I
a GréCIa uma rl�s Plo.res (,01l8eql�8n('1as. da lll,,:.asao, cheg�ra ao velt, na política com a Rússia. grama de Pans, dIZ estar in

ter da RAF esco.ltados por seu fim amanha, quanelo entrara em cll'culaçao a 110V<I. 'dra('�! -----.. I
fo.rmada de que o antigo che

Spitfires e Mustangs atacar�!l1: ma" estal�ilizad� ..
A eot�ç,ão. desta será ele 600 <lra.�mas pOI' li-I �ASA MISC�l:ANEA. distrí· f� das fôrças aéreas francesas

objeti.vos inimio'os na reglao

I
bra es.terlma 111lhtal' bl'ltamc.a. As dracmas depreCIadas atllal-I bUldora dos RadiOS R. C. A I lIvres, general Enmanuel Bas-

�,o, Rhur deixa;do de, regres- mente em circulação serão tl'Oradas à ra,zão dn 50 por cada I1n1-1 Victor, Vávulas e Discos -

I tiel' de La Vigere, foi nomea"do
$ar �s .j:)a�e& dois bombarq�iros. c1a'9.e nova,

.
'

I Rua C' M"Irra, 9 embaixÇldol' francês no Brasil.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Soldados norte americanos deteem=se para falar a um ferido alemão que ioi
abandonado pejos seus companheiros. A retirada nazista foi tão rápida, que
muitos soldados abandonaram seus equipamentos, que foram apreendidos

pejos aliados. (Fóto da Inter-Americana para O ESTADO) .

----------------------
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p!s, 8, (������e�!?Drev,��allte�r:l?u�? de IIi.a Aeronáutica, Pinsard, fOI Justiça, como traidor .

.ulgado e condenado a prisão: ':' Iperpétua. Pinsard havia sido I Paris, 8 - Entre os próximos

J'acusado de alta traição, por ter! j,Ulgamentos por crime de trai- icriado a Legião Francesa Anti-' ção, contam-se os dos Almiran-
IBolchevista que jurava fideli- ltes Laborde, Marquís e Jean

.ade a Hitler, e em seguida I Pierre Esteva e o do General
ccmbateu contra o exercito II Dentz. "Laboide é acusado de l!

usso na frente oriental. entendimento com o inimigo",
,�

'I por não haver permitido, quan-
Londres, 8 Jean Buffet, do era comandante chefe de

antigo Chefe da Polícia de Se- Toulon, que a frota francesa
gurança de Vichí, condenado a zarpasse para a Africa do Nor
norte, por traição, a 13 de ou- te. Marquis foi Prefeito Mariti
tubro, foi fuzilado em Cusset, mo de Toulon, e Esteva era re

a 13 do mês findo - anuncia, sidente geral da Tunísia, tendo
uma informação da imprensa Ii favorecido a ocupação daquele
.rancesa. protetorado francês, pelas Iôr-

::: I cas eixistas. Dentz era alto co-

París, 8 -- Henry Beraud, I missárío da Síria e do Líbano,
autor dos livros "O que vi em! quando as fôrças britânicas e

Moscou" e "Será a Inglaterra i francesas livres atacaram aque
escravízada'', comparecerá, em ile território em 1941.

I O D��vIsp!!? O

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

j el 1022 - ex. postal 139

AS:-:;INATURAS
Na Capital:

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

70,00
40,iJO
20,00
7,(1)
0,110

Avelino T. de
Oliveira

Exorn es Anóton\o-patológicos.
Diagr,óstico precoce da gravidez.

Sôr-o- diagnóstiC05
Hematologia
Coprologia.

Mecanógrafo, especialista em

consertos (serviços gatanti-'
das) de

Máquinas de escrever,
de calcular, de costura,

registraderas, etc.
Juntamente com a "Oficina
Electra-Radio EN A L DA."

Rua Cons. Mafra, 79

Serviços garantidos!
30 '1.·6

.\n�

Semestr-e

1 :I:!:irnestft'"

"5

I! :''':'lmeru a vu lsn

No Interior:

I Ano (�r$
! >t�fne�!ri' Cr'
I i "ínH'�tr� Cr$

so,oo
45,00
zs.oo Garganta

Irritada
Friccione este poderoso unguento
no pescoço e cubra com flanela
quente. Actúa como uma cataplas
ma, emquanto os vapores que K

respiram desinflarnrnarn logo as

membranas irritadas.

LOJA DAS CASEMIRAS
O mais variado sortimento

I d,e
casemiras é encontrado na

Loja das Casemiras - Rua
Cons. Mafra. 8-A

Bacteriologia
Autovocinos,
Ultramicroscopia,
Q\límíca sanguíneo

•
Análises de urina

�\�tSO{/q�� Rua João Pinto, D. 25

��, (l: _
(Em frente, ao Tesouro do Estado)

� � I Florianópolis'
">. ... -...... Telefone 1448
RnRTDnO P�TOLOGICnS SANTA CATARINA

Dr. H. 6. S Medina Farm. Narbal Alves de Souza'
Farm. L. lia COSIa Avila

Serviço de transfusão de sangue. Vacinação anti-diftérica
(CRUPE) com próva de Schick.

Análises químicos de: Falinhas, bebidas. café, mel, águas po tci
veis e para usos industriais [Eeculc r ios , cervejarias).

lSv-4

--

1 'I',Mês de novembro - Dia 1

sábado Grande Snir êe - Dia

19 domingo a tradicional soirée

MIGNON do Lira - Dia 25

sábado Soirée - Dia 26 do ..

mingo às 16 horas. Tarde In

íantil - Dia 4 .e 5 não have-

rá designação devido.ja «Festa

da Lanterna»

J--------. 'X

Voto na srlte.:

Ladrões chelíados por mulher
s. Paulo, (Pelo correio) -1conhecimento com Emídio da

Acaba de ser esclarecida uma Silva, ladrão conhecido, cujas
série de vultosos furtos na fá-; informações á polícia facilita
brica de artefatos de borracha ,ram a prisão de Maria. Segun
"Oríon" Uma quadrãha de ; do o plano traçado por Maria,
empregados da firma vinha! empregava-se ela em casas de
desviando e vendendo artigos I famílias ricas e dava aviso aos

alí fabricados, como pneumá- i demais membros da quadri - ';;;;;;;;;;;;;;;;; .;;;_;;;ji__iiiiiãi,i iiiiiiiiii__ticos, câmaras de ar, bolsas de \lha do momento propicio ao

Itoda a espécie e outros objetos !assalto. Praticado êste, amar

de borracha, no valor de mais [ravam e amordaçavam, Maria
de um milhão de cruzeiros lque assim, ficava livre de qual-IMais de 15 integrantes da qua- quer suspeita. Há cêrca de ano II,drílha já foram presos e as e meio a quadrilha vinha agín- �
mercadorias furtadas estão do na Fábrica Oríon, de onde

'Isendo apreendidas. conseguiram dobrar cêrca de ], i
'"

milhão de cruzeiros em merca-

S. Paulo, (Pelo correio) Co- dorias. Já foram presos mais
nhecem-se agora, novos deta- de 16 componentes da quadri
lhes da vida aventureira de lha, inclusive

Maria-APareCi-1Maria-APare,cida
que chefia- da" e apreendida grande parte

Iva uma quadrilha de assaltan- da mercadoria, A polícia es

tes. ora nas mãos da polícia. pera deter ainda outros la-:
Vinda do Interíor, aqui travou \ drões. 1--..�If\II,__iIW4III_III!I!IIII______

'...__. ...... -=�.... . � i# :=....._-

{\nUn('i"� medlantt cont r áto.

i

1(" (J1·;glnai.�. mesmo não puhli-

,
ulolos, n ão serão devolvidos.

, -

! ,\ direção não se responsabiliza

I
pejos conceitos emitidos nos

, artigos assinados

Centro ACãdêmico 11 de Fevereiro

Eleícêo da Rainha dos
:&

Estudantes de 1945

Aluna do

NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE
•

Idi'.'ffias por
tuguês, eapo .

rrhol , francês,
inglês, etc.

.Romance. Poesia, Religião. Aviação
Matemática, Física. Química, Geo
logia, Mineralogia, Engenharia ci
vil, militar e naval, Carpintaria,
Desenho, Saneamento, Metalurgia,
Ele tr-icí dcda, Rádio, Máquinas; Mo
tores, Hidráulica, Alvenaria, Agr;'
cul turo, Veterinária. Contabilidade

Dícíondr-íos, etc, etc,

Dactilógrafa
Precisa se de uma, que te,

nha agilidade. Carta, do
pr6prio punho, para ESCRI I

'l'ÓRIO, dirigida a esta re

dação. lOv ... 2

MOCA' P.recisa-se de uma,

que possua corrhe
, círnerrtos de con

tabilidade comercial, para traba
lhar num escritório de Casa de
Fazendas, em Florianópolis. - Car
tas para A. E., caixa pOital 139,
referência a BSCRITÓRIO. 5v'5
-----------------

Compra-se at�r$or I30 000,00, nas proximidades do
centro, 1 casa que tenha, pelo
m sno s, 3 quartos e quintak-Car
tas a esta Re Jação , para. Arau

jo, 10v 9
� .. _._._--_.,-----

Compra-se
uma ou duas prateleiras e um

balcão de 5 metros, mais ou me

nos (ou dois que tenham, ao to

de, essa dimensão). Informações
nesta radação. 10'1·6

Pro"ura-se uma casa para
li alugar. de pre

fer ência no centro da cidade.
Para casal sem filhos. Infor

mações nesta Redação, a J.M.S
15 v 2

llro"ura se
uma casa para

t li
-

alugar. de pre-
ferência no centro. Até 400
c' uzeircs. Informacões nesta

redação. lO v.·3

Ve�ü"dê-Se��ãotipo 1941,
em perfeito estado, Ver e tra

tar na rua Secundino Peixoto

50, no Estreito, com Laláu:
5v·2

_._._--�--------_._-_._---

l1ENDE SE um terreno no

i
-

Estreito, na es-

trada para S. José. antes do
morro do Geraldo, com 22 me

tros de frente. Trata-se com o

dr. Fulvio Aducci, rua Felipe
Só hmiât 34 6 v. 4

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

AI g
quartos e

U am-se �ala c�m
Janela de

frente, entrada inc;lependente. óti
ma instalação sonit�da, Rua Vic

tor MeÍ1'ell�s. 42. 10v 7

CURSO PARTICULAR
DE

DACTILOGRAFIA E TAQUIGRAfiA
PROFA_ Lígia dos S_ Saraiva
Aviso que transferiu o seu CURSO para €1 Rua

Crispim Mira n
' 61.

Atende 005 interessados o qualquer hora, pela
manhã das 8 às 12 hOf'OS I e à tarde das

14 às 19 horas.

MATRiUJLA 5E1l\-1PRE ABERTA I-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO- Sexta.felra. '0 de Novembro cae t944 3
'------------------------------------------------------------�--------------------------�--

LIRA T_ CLUBE-Dia 11, sábado,
'para a gloriosa F, E. B.. -.-

__-'o •

IVida-s��i�ij �,z-s��.��t��hia «Telmo Faria»
..� •••••••• Teatro Nacional. Reo l-

A�IVF}RSArUo!'! mente, a arte teatral, no

Hoje decorre o natalício da sro .
Brasil, ainda não cssu-

Flávia Simone de Aniz. miu caráter nacional,
r.e rn projeção que in ta-

A srit,a. Diva Gevaerd festeja ho resse nfio só largai mos.

também, profundamente,[e seu aniversário.
<) público brasileiro. Já

Faz anos hoje a sra.. Luisa
se tern estudado o « Ian ô

rnen o s , e parece que
todcs os críticos tÊ:rn ra-

zão nas suas conclus5es.
Nesta data passa o al�verscírio

loque
é d if ici I é o.eho r

da sri to . Joaquina de Ccrvo lho para o rool len.édio ade.
Costa. quado

.

O Gc\'órno fede,ai. pen
Hoje faz anos a srÍta. Va:nda :ando que era caso de

Bernardino. a uxíJlo, tem do do . de ce r -

ta forma, o rnpc r o e in
Ocorre hoje c on iversci r io do sr . t.entú·o a algumas corn

]l,ntôn io Pedro Pmonte. .;:anhias. IV1cs não pareCE0

11U't
tudo já se ache

O s r-, Jacinto MeIre faz anos sono d o :

hoje. , SeJa cemo for, r ep ro-
i duzem.se as ccrn ponh ío s

Mcreit'o·1 teatrais, e é j >l .. to e pc »

Edmu nd- I
t iótico que (1 p úbl ioo as

'lá coadjuvando, porque,
enfim, talvez não tarde
rnuifo que cheguemos
a possuir um Teatro ni
tidamente nccicnc l.
Agora, por exemplo, está

Decorre hoje o aniversário da sro , entre nós uma «Troupe»
Maria de Irur-des Beirão Bonnassis. brasileira, a «Cio. de Comédias e Variedades Telmo Faria», de cuj o

diretor publicamos o retrato com esta nota E' êle o seu pdmei�o
O menino Flávio Bonnassis faz ator. Os outros são: Gal'rick Lerncs , Rodolfo Dalassan e Rodolfo Rivera.

anol hoje. As atrizes são Dirce Belmont (estrê1a), Alair Mora, Irma Jzolcmdo e
-_. -- _- -

-E-- --.-. , ,

Nesta data ocorre o aniversário �:aê��:e��·C!�i;�e�:o S���::.u.se agora o "Ballet" que trabalhou

10 ESTADO sportlvo Poços d agua
do menino Adolfo Bittencourt da Nõo está marcado ainda o dia da estréia, mas sabemos que, -- Se quer mandar abrir algum, não
Silveira Júnior. nel�, subirá à cena a graciosa peça "Pertinho do Céu", nova para es+c : Gaúchos e faça despesas inúteis cnvondo em

capItal. I . qualquer terreno. Consulte orrtes
-;-.------------.-- .__w_

- -- - - --

.---=- Pernambucanos a. CARLOS NILSON, que, por meioTIalanuIU falsl'2(adores '\ I São Paulo 9 (A. N.) - Os de sondagem, a baixo preço, lhe

ca��t:fg:��:m. e;��r��:::ir:es�: de_ bilhetes. I \ Dr. Guerreiro da Imeios esporú�os locais estão te�r,áe�tr:ev!��ra��di;����gen:\��
Sul: Para Curitiba: Newton VareI.

.

:3a.o Paulo, D (A. N.) _.- Aca- 'F grandemente Interessados pelo propriedades dos srs. dr. Ot hon
la; para S. Po u lc : Gertrudes Leis- oam de se.r 1)1'eS0I:5, nesaa eapi- � onseca �.encontro que .se realizará hoje d'�ç�, dr. Raimur:do So.ntcs, na
ner-, Erica Leisner e Walter Novo "al, três perí0'OS08 Ialsirlcado- � r entre os selecionados gaucho e Fabr�c�. de �n�toho Romm.ky. no
grodski; para R. de Janeiro: Maria .

b
.

j MÉD ICO .nernamb . t I Cerrrí têr-io Pubbco etc. etc. Infor·
Lígia Müller, Noel Guy Yves Gur ..

res :dc bilhetes de lote.n.as. OSj' '. . .pernam ��ano e que .prome e
mações nesta red�çã.o.

ney. Leonardo Petrelli, Dr. Lin- qnalO/" com grande penela, t ro- Rein icier
á

a clinice em ser renhId�I?el!te dI�putado, """ .....- .........,..,.............1"\1

dotfo 'Anatércio Conçalves Pereira, cavam a numeração de um bi-' FlorÍanópolis Palhoça dado o equilíbrio das forças. A
Newton Thibes Almeida e Francis lhetf' em branco, dando-lhe �i

I e Sto. Amaro, em Federação Paulista de Futebol
co Costa. Desembarcados na rnes-

de outro premiado. Agos to de 1945

1
já

escalO.
u o selecionado, quema data: - de P. Alegre. Irineu

March Ewbanck, Bernardo Antô· l I R' d J
defenderá as côres paulistas na

Compraé na CASA MISCE Atua mente no la e a- ,

C t B
.

nio Teqetof, Rom i ldo Cravo e Em neiro em curso de especiaJi. estreia do ampeona o l'aSI-
ma. Elizabeth !'!.:elhr Scherer. 'l,ANEA é sab�r econorniz ar , . zaçõ.o sob,!6 MOLÉSTIAS do leiro e que ficou assim constí-

--- ---

CORAÇAO e dos VASOSJ tuida: Ôberdan, Domingos e

/

I /' Sapoleo; Procópio, Og e Noro-

/ Re n.·resentaate nha; Luizinhc, Lima, Leônidas,
I' Remo e Pardal.

político
Londres, 9 (U. P.) - Antho- i Basqueteboí

ny Eden, secretário do Foreing I Finalizando o campeonato de O general BorOffice, elYl, resposta a uma per- basqueteból da cidade, do corrente
cunta hoje nos Comuns decla-' ano, devarão defrontar-se. hoje 60- Londres, 9 (S. I. P.) - Um
�ou que a Grã BretanhUa não fe"ka, na cancha do Lira Tênis despacho de Estocolmo diz: "OL -.

.

Clube os valorosos e credericlo.dos
reínicíará relações diplornáti- : Uves de basquete do "Ubiratan" e jornal de Berlim, "Deutche All-

-

--

�# cas corn a Finlândia mas o sr. � "Lira", em disputa do honroso tí .. gemaine Zeitung'� falando só-
-

�E
b SChelj21't l'ola nomeado repre-! tufo d: campeã? bre O levante de Varsóvia, es-

.....1
; ':� .f�'4. t·" t AI't', 1 .·.tA' ,_ Depols de brllhante campanha

r #4.... sen an e l�u 1 lCO 011 anIco La
em todo o decorrer do certame, fi.

creve O seguinte: O General
quela naçao. coram as destacadas agremições Bór foi um adversário temível. .

AIJ _
de Rubinho e Fonseca aptas a Êle mudou o seu Quartel Gene-�� Jd4JW-;"" I

con�orrer ao título máximo da ral do Cemitério para o antí-,--
�

JoseF Victor fl�rC·la capltal.
A 1(2'0 g'hetto e dali para o bairro

tem, � J:udo. � Uu Como sabernos. nenhum desses .'� ..' .

.A.,. t:&AJA homogêneos conjuntos sofreu o da CIdade Velha. No flm, por�
�I-

- -

...
�uarda·iivros diplomado amargor de urna derrota sequer passagens subterrâneas, êlc

dó. encarrega-se de todos 09 em :odo o ,ano. mudou-se para o Centro da ci-
"".

.. I -

-

I
,.

�� serviços atinentes à con-
Nao se p.ode a�ontar _qua.l o ven· dade e estabeleceu o seu Quar-.... """Iae v- cedor, pOIS os hves, soo Integra- A

tabilidade em geral. dos por ótimos encestadores. tel General nos subterraneos
Rua João Pinto, 5 -. térreo No Lira, temos: Bicudo, Osni, do Edifício da Caixa Econômi-

Pedr�nho. Nival�o e Gal�leu (Silva ca Postal, o qual foi bombar-FLOR!ANÓPOLIS e Foca): O Ublratan e l�tegr�dos deado pelos aviões pelos mor-
por Vadlco. Nunes, Naldlr, JOlr e .. '

.

Nazarino (Narciso. Hélio e Raul). teIrOS fmalmente queImado por
��4 o cotêjo será dos maís brilhan· lança-chamas. Todos os oficiais

tes na história do cestoból ilhéu. do Quartel General do Exérci
A praç� desP,or.tiva d� Lira

.

a to Polonês foram feridos ducomodara sem dUVida, hOJe a malar 't b t "assistência do ano.
1 an e o com a e .

grande' scirée. Início
«Vamos Dar Mais

Couto.

A 51'0. Sílvia TeixeiTl1
espôsu dc advogado dr.
Moreira, fo%; anos hoje.

Decorre hoje a dota natalícia da
IHa. viuva Carmen Linhares Co
lônia.

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

do dt"a Dedsliu da
homenagem
Hio, (Pelo corJ'eio) Os

funcionários e operários da
lestinta l:::a r. \'. da Central do Renunciaram

André nasceu no reino' de Nó· \ Brasil preparayam uma llOme- Estocolmo,9 (U. P.) - O mi-
poles e recebeu de sua mãe edu· llagell1 ao engenheiro Nicallor nistro do Interior e o vice-micação zelosíssima a aprimorada. Pereira, pelo seu res.tabeleci- I nistro do Trabalho l'enuncia-IEncetando, mais tarde, os estudos d
teve de sustentar acesa luta con' menta, depois o acidente que I

ram as suas funcões no o'abine-
tra seUl máus colegas. Formou·se sofreu no desabamento do tn-I te, segundo se anuncia.b

.

em direlto civil e canônico, depois nel 8. Tendo o referido enge- *

quis abraçar o carreira eclesiásti· nheÜ'o, porém, solicitado a .,:,=� _., ,,!
00. Um dia. sucedeu lhe dizer cou- desis.tfincia dessa manifesta
Bas menos verdadeirds e ficou tão

magoado e consternado que, sem çào de apl�eço, a comissão pl'O
detença, se dimitiu do cargo de mot'ora da mesma resolveu
advogado, resolvido a separar.e destina.!' a importaneia arreca
do n:undo e vive� .só de retiros e

dada ao Abl'io'o Cristo Rf'.-
oraçoes. A amablhdade e doçura b ..

de André Avelino eram devéras pa'l dento.r.
ru maravilhar. Só vê·lo inspirava� �

reverência, seja no altar, no púl

Safrapito, em toc!a parte. Contava 86 maior
anoa de idade, quendo morreu, rIo

momento em que celebrava o S.
Sacrifício da Missa

o santo
SI. André Avelino,

Coniessor

Quer ves tir·se com

confôrto
!

� .

?e.egancla .e

Procure o

ALFAIATARia
MELLOWashington, 9 (D. P.) - O

Departamento da Agricultura
"luem sonegar informações • .Rs- estimou a safra do algodão .em

'.tísti�a M!litar, trabalha. em .r61112.320.000 fardos, ou seja 3,1 rjd. pais Immigo. E, nesse euo, acima do previsto há \ollU mêseeri julJado, militarmente, 1;0.-' t '

",."'" 4u ür..U (D, J.. ••). fi. .ras.

e escolha o seu figurino.
Rua Tirodente 24

da. campanha do cigarro
Fumo Para a Cobra» ..

'1

UM
TiRADENTES 7 A

I

5v-4

I

Prefira UIDa parte de seu
trôco em "Selos Pró Doente
Pobre do Hospital de Carida
de". e estará contribuindo para
que êle tome mais um pouco
de leite, tenha melhores medi
camentos, mais confôrto nu

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

110 Hospital de Caridad·e).

Curso Preparalorio
CONCURSOS de pcstalista, escriturário estadual e pro·

vas de hab!litação.
Funcionará diariámente, das 19 às 20,30 horas.
Mensa:idade Cr.$ 55,00 paga adiantadamente,

Rua General Bittencourt. 91

__..-.....--------.-.--·
·

__iliiiiiiililií__
---

- ----

o proprietário do SALÃO RECORO avisa à sua

distinta freguesia que dispõe de manicurQs,
para atender, com presteza, Q toi/ete de unhas
e penteados, as quais também servem, em horas
marcodos, no prédio do Salão, nO 21, na Praça

IS de Novembro - Telefone, 1696.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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VERDADE ...

Roma, (U. P., por via aérea) que a maior parte da humaní- ••_. _, _

.-.- Um cientista italiano, de no- dade sobreviverá.

'I /Inscrjglões a novosme Bàt.tista Lotti-Paci, pensa I Causou tal sensação em RO-11 1\LV·AB�.'.O RAMOiO
'\I

b
<

.

)I \; I II No trajeto do Tesouro doque vai aca ar com a guerra ma as afirmativas de Paci que, . .. li U �LI'onll",r80Sou pelo menos paralisá-la, de logo após a saída do "Il 'I'em-}: CIRURGIÃO-DENTISTA I OU Estado (lado do cáis) até o

acordo com o matutino "Il1IpO'" a redação se viu atrapa- t Estão abertas as inscrições para Caté Nacional (praça Quinze),
-, l fi V' M' I 18'" o; concursos de Estatístico.Auxi-, perdeu-se um certificado deTempo". lhada com a onda de telefone- ( I\ua itor eire es, liar do Serviço Público Federal e

Paci afirma ter dominado mas, telegramas e cartas, pe- J Fcn-rno cê u tí c o do Ministério da r ese rvist a ex t 'aido no nome de

um do� raios c,ósmicos, o qual,i?indO maiores. det�lhes sôbre o - -- Educação e Saúde, promovidos pe- P'{Jcido Domingos dc Sousa.

denominou "Tau", e com um 'Invento. A Universidade de Ro- lo Departamento Administrativo S lá gratificado quem o entre-

]' d
'

1 d t
. .

t· t
do Serviço Público (DASPI. gar nesta redação. Sv-lcomp .ica O mecanismo que ma es acou CInco cien 'IS as I Local de inscrição: rua Felipe

(,;)l1str::üu, e e�jos l?lanos. porá para estudar a� bases ?ientífi- 1 MACliADO & DA. Schmidt. 5, I andar. em Floria
em açao a mela-:t?-�rte, afIm. de Icas

do que
.. Pac.I an1l:l1ClOU, I, " -. '-' ta ôes ern Geral

nopol is, diariamente de 8,30 a 10,30

I
J

Idesencade.al.' os efeitos do cita- A experíêncía está marcada: Agenclas e �eples_,*, ç,.�. horas, exceto aos sábados. ,osé Paulo G,ucia e Marta
1

. c r d I MatrlZ: FlorlanopOilS Encerramen to das
í

nscrlções ; Satum Garciaco raio soore � terra._ T� os os ipara ter lugar em uma velha i Rua João Pinto. n, 5 Ccncurso de Es tct ist ico-Auxtl íc r ,

motores pararao, nao Impor- I torre situada oito milhas de , Coixa Postal. 37 (\ 21 de dezerrrb ro de 1944; Con- partieipam aos parentes e

tando sua espécie ou 'distância 'Roma. I F,iiial: Cz.esciúma .
curso de Farmacêutico, n 5 de j o- pessoas de suas relações o

I I F t / (Edlf

I
naacimen to de sua filha

em que se encontram. A mais importante invencão R_?a ,f1orIC�no -ClXO 0: � n ,; neiro de 1945

Irient)
., .

., .". P,opno). 'Ielegrorc.os. PRIMUS Condições: Poderão inscrever-se HELENAO clenfl�tta ltdallan? ��rlr;rn� de Pací, ate agora, fOI a 3a di- Agente. nos principais município. candidatos de ambos os sexos. Ao
que os e el os o ralO au mensão no cinema, ; do Estado carid idc.to de sexo masculino é Fpolis.• 8.11·44.
serdão tre::nendosl nd? _ EqUdad?r,!- .., "••"11••••_ .,••••••••••••. :>brigatória a apresentão no ato :------------5-v·,-.2on e navIOS exp o Irao e eSln- !!'

da inscrição, da prova de quitação
tegrar-se-âo, ao passo que os : CASA DE SA·u·DE E MATERNIDADE oro o serviço militar.

A·" fi)
- Diploma: O candidato ao con 'VlaSlao rancesamotores nos palas norte e sul

� é6SA-O SEDASTIA-O" curso de Farmacêutico deverá n- \I
detsnarão como se faltasse

� n ;nesentar, no ato da inscrição, PARÍS, 9 (SIF) - As fôrças
carburante e perderão velocí- : sob a clírEÇ'ãc c lin.k-a L10 cuplorno d� farmacêutico: devi�a 'I aéreas francesas que em ope-
dade até parar. t' 'nente re�lstr�do _no Serviço �a,clO- racões na frente ocidental aba-
Paci admite que o raío tam o J)J�.• n.L\L}L\ 310 E LL:UJ"" -io l de F'isco l izo.çd o da Med ícrnc , t � M' h idt-

O ou carteira professional correspon',
er am um essel sc n11 e um

bém poderá ter efeito sôbre o I : C(,n�li'l1('áo mo"p:lla c confort áve l. s;rua(la ['111 u.praz ivcl c:IH,,·al"a corn dente. .Junker '88, conseguindo dani-
ser humano, ao qual causará = 0sp10n(lid� v su lan� o 11'>31'- ficar mais dois Messerschmidt.
distúrbios nas vias círculató- " Excc'pnte J"cal l)arH c ura cip l'e))811�O, Agu:! fI' a � ql,e'l'e I)s Iranceses i E�s�s vitórias a�su�l1em s�n1rias e respiratórias, mas crê i A I.'_-\HELH,\MK\TO t'01IPLE'l'O _fi );C HBI:� í"SDIO ;'_\1:.-\ '1'R\'f.-\ IlB:\TO \

dúvida importância especial,
,.,_w..-_.__-.-......--...._........� I RAIOS X _ �,�;���I:��:=('I'"f���:;��I��I� Ondas curtas I i.nlpO .VgS(OS'IsF)geso ítc ii:��t�onl�����i�O °dad�:i���!��

� , ans, - escri 0- 'd F�' A' 't· F
(t

.

- Eletricida'de médica - Exames endoscópICOS. rio' militar de informacão da,
a orça elOnau }ca rance-

I)
D f N' I

'. sa.
.. J.ahm'a16,'ios para o,; exames <I" elllcidaç;ío <]" <lia gnósticoS. .- 8' esa aCIona comunIca: -,

• _=_

; 'Durante os últimos

comba-II I8 ApaDbmentos ele luxo com banheiro CrS 50,00 diário te.s, as tropas francesas, que AVISO2 Apartamentos de la classe .. ..... CrS BO,Do l Deram nos primeiros cumes

I
.... Q t I 2a I CrS 20,00 1 V b' f I
li nar os (e e asse ... , .. ".... , (lOS osges, so repuJaram 01'-,

.:t Quartos c'om duas camas ,. Cl'$ ] 5,00 P pessoa te resistência e impuseram sé- O dr. M. S. Cavalcanti

II
.

\·1 -v lias perdas ao inimigo. Mil reassumiu sua clíniCa
.. S,E('('10 DE J\U.'l'ER\HL 'l1'�

Partos com perm�nência de :I () dias em Apartamento de cadaveres foram recolhidos e

1 a classe, inclusive sala de operações..com parteira da mais de mil prisioneiros caí- 10: v16
: Casa de Saúde Cr$ 400,OÜ. iam em poder do Exército do --------,--
o General Delattre de Tassigny. LOJA DAS CASEMIRAS
': o noK\'T.E Pó"E 'l'Elt ,11<;IlJ('O 1'_\I('l'l< l-L.'H

I
Um regimento de paraquedis- Linhos, tropicais e casemi-

• � 1" L O R I _\ 'X Ó 1) () J, [ I'i tas franceses distinguiu-se es- ras de todos os desenhos e pre-
� La1'go São Sebastião -·---0-- Telefone: l.U;;3 Decialmente durante as últi- ços, só na Loja das Casemiras

! : 8 "••••••••••••0 1 inas operacões. - Rua Cons. Mafra, 8-A.
I

.-----.

I-I�-I-I-"-:-[·-�-1-�·-·-IIi� � i

� DE PESSOAS TeM 1
� I� ,USADO COM BOM RE·
�j SULTADO O pOPU.

1 LI R DEPURATlVO
I
� DO SANGUE

�
REGISTRADA

I.
I

L
�-",,,,-,,.j
A SIFILlS' ATACA TC,OO o ORGA��BSMO

o Fíg�(.ÍO. o Blivl', ( �:?rHI;h(l ',E�iÔm>igo, os
PUlmões li Péle. Produz 'ort>íol OI-' ( ",ht->1;8, Dôn'li(
nos Ossos. Reumatismo, :egueírb. Queda do Ca
belo, anemia, e Aborto»
Inofensivo 80 organtsm«. f\graflável como llcôr.
O ELIXIR 914 está Ilprovado pelo D_ N. S. P.
como auxiliar no trats ruento da Sífilis e Reu-
matismo da mesma origem. _

VALIOSAS OPtNIOES
O E�IXI� «91lt», .dada a sua I Atesto que apliquei muitas

base, e ótlmo auxiliar do tra- t 'Jazes o ELIXIR «914» obtendo
lamento da Sífilis principalmen- sempre os melhores resultados
te ln�s casos em que a via bo-, no trctamente da Sifilis.
ca e a única possível. I

la) Dr. Benedito Talosil. I (a) Dr. Rafael Bartoletil

FOR

Eis aquí um aspecto que oferece um dos rnaiores arsenais dos Estados

Unidoe, onde estao sendo produzidos, em grandes quantidades, simultâneamente, dois

tipos de máquinas para a guerra. A' direita. vêem se poderosos tanques médios 11a li

nha de montagem, enquanto que à eso uerda se vêem poderosos caça-tanques·
(Fóto da Inter - Americana).

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

Certlíicedn

Convidamos os srs. Comercían�es a

visitarem, em nossa sobre-Iolél, a exposi.
ção de

SEDAS, com ricos e modernos padrões,
lÃS, próprias para vestidos e casacos,
CASEMIRAS e TECIDOS em geral,
recém-chegados das meihore$ fábrica s

do país.

I
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h�i�����!,�j���t�J I
que "é, sem rhrvida,

í

mpres-
'

sicm ant e a afirmativa que
fe!' li Sr. Joào Liaudt de Oti

vr-ira, ele qUE' a prnduciio elo

J1ime!Hc:ô no pa ís dp vinte

an os a l'sta parte, peruian e
,�(' por volta .do mosmo uú

-uoro ,,'lHi uanto a pnpulaçâo
(Tt'"CPll d�' clez mí lb ôos. Irn

[í;,(,<.;�jollallte. ris simples
mente' o (l'J'líw qu" uaduz o

ar;,;ollllwo do púb'lic-o g�'l'al
lllüllte desconhecedor de da

dos C01110 êsse. 1)('2 milhões

de bôcas .a mais ehegam-se
:'l. mesma ga nu-la para ('0-

l1wr, -' assim .podenios íma

gÍhar a SitllH.ção cleploniyel.
Nem tudo o que assisti

mos, portanto, deCOlT0 da

sítnnçào ele gllc]'1'a, que lms
�,OH a ter costas largas nos

últimos anos.

A que atripuír pois, () alar

:nante fenômeno? Claro que
.

a o estaeioname-nto da la

voara '11a(;Íonal. Ma s, por

que?
A !resposta e11 volveria

exame mais detalhado e

completo do quadro econô

mico, onde el1C'ontra1'1amOS
a triste sombra C[11e vimos

projetar-se sô hre !�l(', diante
êlas palavras roal.istas do

autorizado C'onf'Cl'encis!ta.
80m])ra que, como fez cora

iosamente .0 presidente ela

�isso('iaçã() Come rcia.l, tc
.

_lOS que ar-usar para C! ue

11 espanquemos com a luz

«rua de in ic.lati va Sl'gnra e

adequada
, ..

o eSTADO-Sexla ..feira, 10 (le Novembro de '944 S
�'----------�---,.�..----'-------------- ,----------------------------------.----------------------

A INSTALADORA DE FLO •
RIANÓPOLIS avisa aos in-

teressados que possue, paro

Dr. Laudelioo SOlDO Gallotti I ;::�:�'C;�ii��ii::ded���i� Casa
"S i e me n s ». Preço ótimo. Ve ride-se, por motivo de mudança do proprietário

ADVOGADO Paro qualquer informação, O única casa comercial do localidade de Córrego Grande'
" Rua Joa-o Plento, 18 .. (sobrado), Sala 1. dirigir'se à INSTALADORA

l
nesta ilha. Vendem-se também uma carreta com umd

DE. FLORIANÓPOLIS, rua parelha de cavalos. e respectivos arreios. Tratar, no

.. ..-_, --------�T:raja:no. 11; rONE 1674 local, com Joaquim MonÇ)�l Alves. V.• �

c �-�
. :mudou--se para

(AO LADO
� .. -;:

,,��\.�t
REnNER

1 •

Y/J.- si PNEV/JJEtlTf E EfOflÔf1/CO, [fi·
.'/. ,

(OI1EIIOAIt/)O, .lA, PAPA FESTEJAR

AS (j/)A/t.DE5 /JATAS, 05 AFAI1ADo.e;

ART/60S�EnnER· Vad�Miq�Q)L�to,23
BaIXOS do One }(o"y

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

CARTAZES DO DIA
Eia••eira HOJE

CIHE
A's 2 ho r as

Excepcional matinée,com o filme n. cional n J, do Grande Othelo
no seu melhor trabalho, acampar hado de Nelson Gonçalves,

Lourdinha Bittencort e Custódio Mesquita:

Moleque Tião
CINE JORNAL BRASILEIRO (Nac. Coop)

FOX AIRPLAN NEWS (Atualidades)
Preços; CrS 2.00, e 1,00 Livre de Censura

A's 7,30 horas:

Gloria Jean, Robert Payge. Jane Fr azer , as Irmãs Andrews,
Charles Bu therwer th e, pela pr irne ira vez na t êla, a banda que

toca música nostálgica, Woody .Herman e sua orquestra, em:

De que se trata?
INCONFIDBNCIA JORNAL (N. 6)
A VOZ DO MUNDO (Atualidades)

Preços Cr$ 3,00, 2,00 e 1,00 • Irnp. 10 anos').

(lHE «I PE
A's 7,30 horas

2 GRANDES FILMES

Kay Kisser e Ellen

Minha espiã
Drew em:

favorita
James Ellison, John H .w ard e Heather Angel, em:

O' segrêdo do monstro
METAMORFOSE DE SAPOS E RÃS (Nac. Coop.)

Preço: ÚOlCO 2,00· lmp. 18 anos

Finalmente. domingo, simultaneamente, no Odeon e Imperial,
Sonja Henie, Cesar Romero, Caro Ie Landis e Jack Os kie em:

Flor de
•

Inverno
__ ._-- ..........._,_----------- _ .. --_._.-----_.-_-----_.

__ ._-,._..,_

ESPERANÇAfARMACIA
do Farmacêutico NILO LA '(JS

80,14> • amaabA ..,..6 • ... preferIa.
_..... .."'u.ele • eort:ranJre1ru - Bomeopatiu - f'�.. -

ArUS:o. de borraeba.

V.r•• '....... e ........... ob�vl.d. .0 �fhAr1. ..c.t.,.

I

NBA
rua . Conselheiro Mafra, 9
C J� S "f!)SCAR LIMA tI )

Afim de atender seus pró
prios ínterêsses. todas as fir

mas, Fábrtcas, Cornpan h ias,
Estradas de Ferro, etc., esta

heleddas no território da 5a.
R. :\1. e que possu irem e11 tre I

seus diretores, proprietário::;,'ftil] ci 011art os ou em pregulos,
Oficiais (ln Hest>nn Ilo Exérci-'
to, deverão so li.-itar, dentro de
:lO dias. por carta ou telegra
ma à ":!u. Snl,-S(·(·.l \. E. }l. 11.
o. H. Ila i)u. R. J1. enritiha",'" Standarcl

Oue lhes seja enviado a ficha "-.._��..--..........,._..��....__....._-...._-J'.........._...._

3il, inrlicando o número elos cl- 1n/''lI'1liIt1I.... '1'1'

I tados oficia is que

POSSUirGn� I.,��""'_��IIDaliI""ii#*",·-'!Il _ �
,

Edital

Móveis.
Comprar, vender ou alugar

só na

: 'A SERVIDORA I

I a maior organização no

gênero nesta copital)

Rua João Pinto, 4,
.

Fone 775.

GERADOR

,

OLEO
GUDNDSlil1

apresenta
JJA Novela da MúsicalJ
Um programa que encerra b -lcza. ternura e emoções,
através de histórias que a prupria música inspirou.
Ouça as mais lindas melodias populares. nesta român
tica aprcsentacào do Óleo Guanabara - um produto
que em seu lar nunca deve faltar. Supcr-re Iinado por
um processo especial, que elimina o excesso de calorias
do amendoim, o Oleo Guanabara e puro, fino e de

fácil digestão. Uma delícia ao paladar.

Ouça liA NOVELA DA "AÚSICA", todas

as
. 3as. e 60S. feires, às 21.30 hs., na:

RÁDIO ClUB PARANAENSE
Às 2as. e 50S, feiras, às 21 hs. na:

RÁDIO DIFUSORA PORTOALEGRENSE

CréditoMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

'PRÊMIO MAIOR CR s 6.250,00

Muitas bonificações e médico gratis
Tudo isto por apenas Cri 1,00

....."__ amaa ...

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA fARMACIA

I.. Couelheiro Mafra, 4 e 5 - FONE l.UZ
Eatrer. a domieíli.

de Secos e Molhados
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A «CASA NATAL., rua Felipe Schmidt, 20, acaba

Natal re'ceber for midéldveeI sortimento de sedas, a preço,' excepcio
nais a pHtir Cr$ a,50. Aproveitem, p er a as próximas

festas dé Fim de ano
------------�----�--------�----

lOs cavalos dos cossacos beberão água, no
10 (U P ) S'lA' p leral se observa em t ôrn o da campanha militar na frente orien.Moscou I • �

"'. 1 enCIO se U
II d h r d " t'b t1 A f f'

,.

S s Hm
í

to.rn-se a dizer que na a a e novo , enquan o Vl Iam as an enosta s antes o rcrcns ru sa •

d
" , 1 P'

,

P lôn i H '
•

A' 1
- d' íoío da grande arranca a sovíetfco pe a l'USSIa o oruo , ungna edas agencIas a emas, preven a o rru I

d' d d 1 f t'f'Ch 1" F idciveia corrt iriqerrtes russos aguar om apenas a ar em e avançar pe as or 1 1Co,ecoes ovo.quro . orrru

b f'
"

t" d I- - ({ star talvez o golpe mortal à esta cscíatn em seu propno an ro ,como ec o'Novembro de 1944 çoes alemos, para assed d dí o marechal Stalin. Jamais se observou maior entusiasmo entre Osrou em sua recente ar em o la
" A ' , ,

díI D'
- d-o exemplo os cossacos. que Ja veem rrru íto proxrrno o la em que seustropals russas

_ essa, anlmdaçaRen� O inverno já se ap,esentou em tôda a extensão da frente com as Prj,

I
ca�a os provarao a ogua o' A' d t

'

h d "d

OUVO re� 'meiras nevadas, essas mesmas nevedos que há tres ar;os ovrso.rn os r.ussos e q,:e es a r;a ora e, ar

d f 'b)' E a prova de que os alemães ja sabem o que lSSO quer d izer-, esta no nervosIsmoe umar c 00 Ta, um
'I' d'

.,

't 1.. � h m os prôxímos novirnen tos rn i l rtcrr'es o rrurruço oraeri o ,

V com que acompan o , ,

_

CONTRA CaSPA,

QUEDA DOS CA·

Casa
Florianópolis 10 de

Domingo, t,O Ritz, Johnny Weis·
müiler, em:

1ARZAN CONTRA O MUNDO

Projeto digno de
SAINADOR, 10 (A. N.) -- Acaba de ser enviado ao COil1Se-,. "1lho Administrativo do Estado um projeto de decreto-lei da in-I MaiS um II !Iro

t. erventorja federal, elaborado pela Secretaria de Educação, CliS-, do dr.Oli/alaO
pondo que o funcionário público estadual acometido de doença Cabral
ou vítima de acidente que justíríque a hospitalização, será re- I

Q sr, dr, Os vo Ido Cabral. gele
vo lhido gratuitamente com regalias de pensionista a estabele- no ano p c ssod o , a convite de
cimento adequado, mantido pelo Estado, Serão também gra- uma instltuiçã" .íos Estados

1,
-

di
- Unidos, r-e o l izo u uma viagemt 11 itas as íntervencões cirúrgicas, a ímeutação, me icaçoes e

- -

àquele país acaba de dar a l u rn.e
quaisquer outros t.ratamentos aconselháveis de que possa dispor a reportagem viva e amável
() hospital. Para verificação das condições em apreço, será o in- dessa excursão, soo o título de
teressado submetido a íuspeção de saúde à vista de cujo laudo «Terra da Lib.rdade»,

Muito de propósito dizemosde�i��rá��ecr8ltál'i��e �dll::_�fu(:::_ ._,� -«reportagen1" , porque n essc s

�1i1IIIIililIlii1l!lliiliilalll =-KM' """ 295 páginas há tanto pormenor

� J. COSTA -� rnLLMANN II :���i�:�:��utd��:������;!����1 � humana, qLJe nos f·�zem lem-
� (Engenheiro Civil) �i:as�ama�� ;e���t:r v;���r::�i��:l Escritório Técnico de Co��t�uç�o I �� :��;:.:.:n'�n��l'ha��o'-:�;�:

a, PtOj�t08, Orccmento- , Admínt-trocõo

II
:�tif: torturante aspiração do

� Rua Esteves Ju n íor , 168, - Fone 733 I Doí, por conseguinte, a imo

t��, FLORIANÓPOLIS .1 pressão grata e generosa que se

'j evolo das páginas do livro e

�'- _"Wi4\ ._� .:""'"'!M!itt__ • um
,. I cativa o leitor, o qual se sente

- .

I arrastado ci amar tudo quanto

r�avio suiço .Nestes 1 O dias �q��to;��e :l�� ���!:an���:e��
Rio, 1,o (A, N,) -, Informam 'I' Washington, 10 (U, P,) _ O pelos campos, nos rn e ios írrdus-

f t t � triais, nos círculos de cul turada Bahia um ato interessan e, secretário interino de Estado mental. enfim. nos vcirros os-digno de registro: encontra-se disse hoje aos jornalistas que pectos dêsse país grandioso e

naquele p,orto, proced�nte de não deu ainda por encenada. inconfundíveL que tão bem sou

Bueno,s Aires, um navio sO,',b a
a troca de opiniões sôbre o

P8-,
be harmonizar os rnc te ric l ie-

d d Sa mos da mecânica, como expres-ban eIra smça e e nome -

ldido argentino para a ccnvo- são de fôrça, com a alegria deenfis", q.ue: }lO auge �a guerra :cação de uma conferência de I viver, como expressão de bon
no Mediterrâneo, se encontrB:- chanceleres, Assegu.tOU, (.�ontu- II dade
va no_ porto de G�noya,. A trí- do, que dentro de ] O dias faria «Terra de Liberdade» abre

pulacâo desse navio e síngula- uma declaração oositiva E'óbr;:! com um prefácio do historió-
.I:" •

,

I grafo Carlos da Costa Pereira,ríssima: a bordo existe uma
o caso,

">

que é mais uma prova das LOKDRES. 9 (U. P,) - Em seu discurso de hoje, Church
í

llverdadeira babel. O comandan- - --- .-- .----- ------ _. ';xce!ências da sua pena de es- l afirmou que a ,'itól'ia da Holanda "clPtermÍJl1Ion a abertm'a dote é grego, o imediato é portu- I critor consciencioso e diserto, I Es-c:alda, O que muito breve ('o}ov3J'á o grande })Ol'to de Antuél'-

eg,�U{I,�Steem' eanltelm'e a-eOss, l'ttal'liPI'aUI110asntese' III'�"'":'"�
u .. MO : pia à disposição dos aliados. CJUO mar('ha.rão pelo interior (la

. � .

II/delllanha para a re.frega final",
'

franceses, O seu comandante, E tnu OOENÇA ! úerson Demaria e Edília I * ' ..

f.alando aos �or,nalistas" decla- � .l�!�N,� I A. Demaria i LOXDRES, 9 (D, P,)
A

-- �j�'� :ll,a. ol'aç:ão, Chnrc�liIl afÍ1�m�lIrou: "Nos ultImas dOIS anos

I .

X P.... J,. ....

�
! po,"oipam a ,"u, parent., • I que t.odos esforços das Ires J,olene<as, IMados Un,dos, Rusmaque navegamos, não e_ncontra- .UXIL.IX À.

0011-,
I': pessoas amigas o nascimento I e G,l'ã:Br�ta,llha; serão necessários para e,smagal' ;l des�spel'ada.mos um único submarmo, nem ,:8ÁTKL-À. CO)! O

I
de seu filho

l'eS'lstellC'HL que cleye ser espPl'ada por parto dos alemaes, du-mesmo uma nave de guerra", t[UBlillll:mfiIHllliJ !I G::��� ;O�;'�9��S l'ante as dndoul'as grandes operu.º_õ_e_s_,__Camisas, Gravatas, Piiame�
-

-_ .. ----_

A 1Meiasdas melhore9. pelos me I
,��

3 V,-} nova arma alemãn Ires preços só na CASA MIS' !lTma carta
CILANEA - Ruoe, Mafra, 9 U I

O' -'Ii�T-�-D--O- I] t·-- Londres, 10 (U, p, Urgente) .• O sr, Churchiil informou hoje
dO #"'fron4 : � Ihl ll. IiS"Or IVO I que a I,;glate:ra e, pa!ticulamente,.!_,?ndres. _

vêm sendo atingidos.\UI ..... ;) I II desde ha 10 dIas" por um novo p'oletll olemao; e que êle há maisnS baelxas I'
A I Cl',MPEONATO, BRASILEIRO -

tempo não fizera referência c.o mearr<o, para não dar informações aoRi O Jovem conterraneo Jorge Jogos ontem reahzados: Pern�m- i inimigo. Disse Church II que se trata de um projétil com uma carga de

t mer·,canas Levy MaIty, cabo da FEB, buco,2 e R, G, �o Sul 1; Minas explosivos igual à da bomba-voadClra, porém. de maior efeito, vistoibor e-a. I atualmente no front italiano GerOlS 3 e Ceara 2.
que penetra profundamente no sólo, O projétil devia estar sendo lon-

'

HTashingto,n, 10 (U, P,) ..._- As ,escreveu pais" re Comprae' na CASA MISCE ç:::tdo de Vvalcheren (Holanda), e vôo através da estratosfera. a 100 ou
vv

f�'
para seus

110 quilômetros de altura,baixas verifIcadas �as orças
I
sidentes nesta capital, a se- LANEA é saber economizar "

__-,..
_armadas norte-amencanas em,I.5Uinte carta: 'D C I úLTIMA HORAtodo O curso da guerra já ul- «Extremosos pais, Muitas,As bicicletas I om arme o I

•

tra:passam meio milhão, Ou, I saudades: Espero �ue, ao I '" I São Paulo, 10 (A, N,) No discurso de ontem. o miniil'maIS exatam�nte",elev�m ..

s\e a I receberem esta, e�telal� go-, do «eiXO) lÊ esperado em São Paulo, no �:o W. C�,:rchill manifestou, o509,095 homens ate,o dIa 25 de

Izando perfeIta saude. Junta I !próximo dia 18 dom Carlos forme pr_oposlto de serem rea]lza
outubro, entre mortos.' .feI'l'\os, mente com todos da querida! São Paulo, 10 (A, N,) _ ;carmelo de Vas�oncelos Mota, 1�:5 eleçoes no Grã,Bretanha, em

desap_al:ec�dos e apnslOm; �os Ilamília, Eu estou bastante ,I Afim de, atender as necessida- novo a.rcebispo metropolitano,!' •pelo mImIgo, forte, graças a Deus des da Polícia Estadual serâo I Para a chegada de s, excia. à O govêrno chinês acusou aos r i-Ao_.-_w,....,.....H-�6uf' , Queridos pais, deveis ar Ide'sapropriadas as motocicle-jlcaPital bandeirante a arqui_l ..ônicos de estarem empreganC10RITZ o)e eIra, as ,

't' ,
,

d19 '"O 1 gulhar·vos de terdes vosso, tas dos súditos do "eixo", Com diocese prepara festivop·1'0- g.a"'d" °dXlcoKs paraL,a conqulsta a
.J laras

., d
.

,

_ CL a e e . uen ln, bravamente
G t

fIlho aefenden oa

terra,que'lêSse propósito, o intel'Ventor1grama de recepçao, em que to'- defendida pelos soldados do mare-Irene
. �ut;ne e G<;dr'( d rOCn 'Jú n� nos serviu de berço. O vosso federal acaba de remeter ao marão parte o govêrno do Es- chal Chinang-Kai,Chek,dwertld1981ma come la a a lU

,

h ,. , '" , , •bia onde impera o bom humor: sangue, que em mm as ve Conselho AdmmIstratIvo um tado, autondades ClVIS, llullta-IC�PIDO É MOLEQUE TEIMOSO

I
ias corre, luta p,ela_ defesa de I projeto de decreto-lei, que es-! res, eclesiásticas e o povo, em o general De

• G�ulle falando.
No Programa: nossa grande Patna, o ERA

Itabelece a medida sendo a de- o'eral. ontem, na conf?renc,a da A,C,�". 25 ' 7 '
, 'I

<>
csseverou, respelto ao caso france'f,Reportagens da Folha Canoca n.

1
SIL, E meu aeV8r -de bo.n'1 <:!apl'.opriaça-o feita por VIa aml- , d d A

'dD F B) . , .

..,

, " , I"'_"""'��
que ,e e::er o governo convI arl

300 200 braslleuo defender a mUlha gavel, ou JudICIal. Para aten- os cldadaos a elegerem seul' légi-Preços Cr$ , e "

terra natal, como estou Ia der as desp�sas de?orrentes I LOJ� DA� CASEMI�AS. :imo�. mor:datários mediante o

noxy Hoje, 6a-feira, às zendo. dessas transacoes, o mterven- O maIS vanado .sortlmento ,_ufroglo umversal.

& 19,30 horas Recebam sincero beijo como tal' solicitou a'a,bertura do cré- Ide casemiras é encontrado na "".....
-

d f '] L d Sem confirmação, noticia se aColossal programa recordaçao olho que se dito especial de 500 mil cru- / aja as Casemiras � R'Ua queda do cidade italiana de For'Uma comédia estupendo. com uma acha lutando por um ideal, zeiros, Cons, Mafra. 8-A li, om poder dos ingleses.dos mais populares figuras 0;0 que é a LIBERDADE! Farei ' ' ,. _

rádio norte.amaricano. E que Ame- tudo. darei o meu sangue.lia aquela!. .. Queria cçsa; nem que
em holocausto ao nosso "ral1fosse com o pedreuo: oS

ENTÃO CASA OU NÃO CASA de Brasil
Rosita Moreno e José Crespo num, Recebam o coração sa udoso
hlrne romantico cheio,?e bela$ldO filho querido, que daquimelodias e lind?s mUSlcas: do front pede a Deus a vossaTENHO FE EM TI

f
..

P
,

N P eltcIdade, eço aVlsar aos
o rograma :

'd
.
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JORGE LEVY MALTy

iUntem, Churchill discursou
I Londres.D (U, P,) - No ban- jum século, Em seguida. refe
quete do prefeito de Londres, I riu-se à ameaça submarina
de que participaram. também que, pelo momento, foi pràt].
o governador militar de Paris, J camente eliminada; e insistiu
general Koenig e o burgomes- I

na urgência dum novo encon,
i I tro dos três grandes estadistas,

.Essa conferência, disse, talvez

i viesse pôr fim à tremenda des.

I truíção que atualmente avas
sala o mundo. Sua realizacão
aliás, acrescentou Churchill' �

foi muito facilitado pelo resul�
tado das eleições nos Estados-

iUnidos, pois continuará a coo

peração com Roosevelt, A pro
pósito, o primeiro ministro bri
tânico louvou os dois grandes
partidos norte-americanos pela
maneira que colocaram os in
teresses aliados acima das con
veniências partidárias, obser
vando textualmente: "A Amé
rica do Norte deu ao mundo

I um exemplo de como as insti-
l tuíções democráticas podem
I ser aplicadas com o máximo

tre de Bruxelas, o sr, Churchíll l vigor e liberdade, sem prejudí
. pronunciou hoje rápido discur-: cal' os interesses permanentes
I SO, E disse que já era difícil do Estado", Expressou ainda
'lembrar há quanto tempo vi-

I
Churchill a esperança de que

nha durando a guerra, se há I a vitória e a paz venham aos
um momento apenas, ou se há I aliados na Europa. em �45,
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