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A 1�laft4a fa_ 4a$ eu :���JIIJONDRES, 15 (D. P.) --- FOI MUITO MAt RECEBIDA A HE(;!SÃO DA IRLANDA (NOTICIAM DESPACHOS DE CHICAGõ)
DE ESTABEtECER o PRIMEIHO AEROPORTO IJVUE DO MUNDO, ESSA MEDInL� ESTA SENDO INTERPRETADA EM
LONDRES} COMO TENTATIVA UE TIRAR A IN(�LATERRA SUA POSIÇÃO DE ELO INDISPENSÁVEL NA ROTA AÉREA EN-

TRE OS ESTADOS-UNIDOS E A EUROPA ..

LO);'DIUij::;, L'í (1..'. P.) - A imprensa desta capital assina
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ameaça elo sUl>f�r-c'olll'açado naztsta, poderão seguir agora para

N do es d Budapeste' HphaOU pel!\ o Pacífic-o, afim-ele intensificar a guerra contra o Japão. O po-OS arre r e
" �enai tl·ua

ti
clerio naval alemão está reduzirlo a dois oncouraçados de bôlso

lfl g W
p três cruzadores pesados, que poderão ser mantidos em cheque

i\IOSCOC, 15 (U. P.) - Luta-se víolenrameute nos arredo-. com fôrças mais ligeiras.

Rio, 15 (A. N.) - Os cario
cas estão satisfeitos com notí
'ias chegadas de Ljsbóa, se

gundo as quais, terão seu Na
.al bem abastecido das tradi
iíonats frutas e artigos euro- Opeus, No dia 2 de novembro,
Ieixou o Tejo diretamente pa
.a o Rio o navio motor "Anfi-
rite' com seus porões abarro- I:ic-�.llOS, Adema!a, f():i capturado 0_ quarto fort; nq sistema de
adas com artigos de Natal à defesas de :\Tp!z .. Assim, a guarnrçao ele Metz so resta agora um

=xcepção .de castanhas, que ostre íto cO-1T.edor el:.> escape, de 3!renaS 10 lu.us. d.e largura. que,virão posteriormente, antes do Dlém do maIS, esta sob pesado Ioga da al'ülhana norte-ame-
:>J'atal, em grandes quantida-Il'icana. .

des, num navio inglês. �Jabe- --;;;;_'
.

;e ainda que também antes do O «pr�blem,l» da
\fatal chegará aquí azeite lu- malfth?!lga
itano, bem como oTandes par- Rio, 15 (A. N.) - O sr. Jo
tidas de bacalháu

b

canadc11se. sé Milliet, membro da Comissão
Consultiva do Servico de Abas-

L[l.JA DAS CASEl\.1iRAS teciment�, concedeu import�n�v n. m.. I te entreVIsta a um vespertmoSe y. S. preCIsar d� Imhos,llocal sôbre a questão da man

asemIras. � ou�ros �ecldos," fa- I teiga, informando que tôda a
a mlla VIsIta a LOJa das Case-: nroducão de Minas fora com
niras, na rua Cons. Màfra, prada' por São Paulo onde os

estoques de manteiga darão pa-

Ira o abastecimento até 'J ano

que vem. O sr. 'Milliet acha que
I com as medidas que vão ser

adotadas, o problema, 110 Rio,
será resolvido. Disse também
que vai ser concedido pequeno
aumento aos produtores de

leite, sem prejuizo para os con

sumidores .

Vacina contra
a lepra
RIo, 15 (A. N.) - O professor

Heráclito de Souza Araújo, do
Instituto de Manquinhos, aca-Chung-King, 15 (D. P.) ba de embarcar para M'nas e)fkialmente os chineses aban- I

Goiaz, afim de realizar os es-:1onaram Chien-Kiag centro da iEstà inUiI(!o tudos complementares sôbl'e a)l'ovíncia de Kwang'-Si. •
• -

.

._ ..
O San\uarlO vacina curativa e preventiva da
parís, 15 (D. P.) - A famo- lepra, em tôrno da qual aque

sa gruta de Lurdes escapou la prestigiosa Casa de ciência
ilesa à ocupação alemã. o ca-I vem realizando, em segrêdo,
pelão Raymond Capeland, d.o importantíssimas pesquisas,
exército norte-americ�no, .antl-Ia que se sabe, com grande êxi-

�\Ioseou, 1G (t'. P.) -- Seguü- go professor da Umvel'sldad� to.
lo fo:ntes suecas, Hitler Hofl'eu de Santa Clara, chegou ha
nn c1erramf' cere)Jn,l. Tôda a pouco àquela localidade tão'
:)arte direita do corpo ficou cara aos católicos do mundo CASA MISCELANEA. distri·
')aralisada, estando o F'uehrer inteiro, e acaba de co��nicar I b�idora d?s Rãdios. R. C. A
nl'àticamente lmpoHsibilitado que encontrou o santuano ab-I Victor, Vavulas e DlSC08.
'le falar. I solutamente intacto. I Rue C' Mafra, 9

o JLUS ANTWO HLUdO IJi: S.DT.\ ('.\.'LUO\;"i

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

res ele Budapeste e, dando crédito a informações de origem ale
mã. 1'118S0S c nazistas já comba tem COT'pO a corpo nas ruas ele
Pest-Stim}JP, S kms. ao sul da ruet rópole húngara. Afim ele re

tardar o avanço das fôrças mecan.ízadas soviéticas. cavaram os
,

alemães uma gigantesca vala antí-tamque, em Pest-Stirupe Jl0I'
onde devem cruzar os tanques russos que marcham para Buda

l,esLc. Pensam assim os nazistas �ol()('ar as máquinas �ussas
Dum ponto de mira para seus canhões de 88 mrns. Qu:anto a luta
110 exLl'clllo norte da frente .oríental, nas regiões árticas da No

ruega, nada divulgaram as fontes noticiosas. Anunciou-se cou ..

tudo em Londres que o govêrno norueguês exilaelo colocou f\

disposição do alto comando soviético a missão militar norue

guesa, que já part íu da Grã-Bretanha. A missão é chefiada pelo
adido militar ela Noruega em Moscou, general SteffRlls. Em

bora a nota não acrescente outros pormenores, essa missão
sem dúvirla alguma deverá coordenar, com o alto comando l:iO

viét.ico, ação conjunta para expulsar da Noruega o in \'3S01' ale
mão.

1�1O, 15 (A. N.) _, A Comia
são de Estudos dos Negócios
Estaduais, apreciando, uma
consulta do presidente do Con
selho Administrativo do Esta
do do Piauí, que desejava sa
cer se os secretários dos pre
feitos indicados por êstes para
responderem pelo expediente
das prefeituras podem pratí
car atos legislativos, resolveu,
aprovando o parecer do relator
.rpínar pela negativa.

.l'!' �

�� nos aquI ....

A lula na ilha de Legte
LIj�YT'E�. l5 (U. P.) - Os nortc-amertcanos estão aruea

cando «ortar a treute japonesa a uo roéste ue Leyte, em arr-e

iiletiela que os colocou a 8 kms, do eTt! l'ocan�ento rodoviário de

Liaungao, que fica a 16 kms. a norte de Damoc. A queda de

... Li�un�ao sob. o fogo da artilharia, isofaría c�uas e�ivisões ja.po
.

nesas que estão retardando o avanço elos ep,radUlllÜel1SeS pela
principal rodovia que vai de Piina11l0�)Oan às l,inhas l:rinc'i!)ais
japonesas a sul de Ormoc. A arremetlda tambRl1l s�(,c.lOnarJa a

. prineipal linha entre Romoe-l'alopan. l\'[ac Arthu�' �1� que os

japoneses estão empregando 5 da�� sUJas l1lelhOl'c� dJYISOE'S (pos
sivelmente com 75 mil soldados) na fl'elllte L1e Leyle, num es

fô:rço de ba.nal· a invasão das F'l.Jil/Í:_las cer:;trais pelos norte

americanos. As duas referidas dlY1S0eS estao cedeJ1{10 lenta
mente terreno a meio ele smlguinolentoR eombates, tr:lYEldos ao

longo ela es,t'rada Pinamopoan-Ormoc, precisamente a sul de

Imon que fi('a 1 G kms. a norte ele Limblwgao.
.-----------------------

PatchPattonofensiva 'deA e

PARíS, 15 (D. p.) - Conthmam 0[-; alell1ãep, empenh.a:los
em suais ações de retardamento ao long.o de Ul;l,a extellIsa faIxa

fl'ontedriça qne se extende elo Lnxeu1:burgc: ate as montanl�as
dos Vosges. Embora os nazistas lancpm ma.o de todos os 1;1'81OS
para detel' o ímpeto elas tropas norle-amenca.nas, o fato e que
tanto o genf'ral Patton, do Tel'eeil'o Exén'ito, como � general
Palch do Sétimo se 'aproximam cada yez mais da eSJllllha dor

sal rla� clpfesas al�ll1ãs ao longo da fl'mtte.ira. É no, setm' ele Metz
onde se luta ('om encal'uiçam8nto ma.iol'; e é aqm,. ness:. Yel'da
deil'o mal' de fortificações, onde mais 58 faz sentt:' a for�a da

ofeil1,siva do general PaUon, que gl'ada1tinL1nente vaI }lul venzan
do as }lod('rosas defesas inimigas.

* *:1 ;;�

)5 (h�ns
:)baru�o."aram
Chung-King, 15 (U. P.)

\s fôrças .ten'estres chinesas,
lefensoras de Lichouwo, al!Jan
lonaram a cidade.

PARtS, 1!5 (LI. P.) -- r�'oi captw'ado ]lelo Terceiro Exército
nOJ'U;-anll'l'i('ano mn grupo de} fOl'tifÍ<.lações nazistas el�l Ysel', G

e meio kms. ao sul de l\'Iet:r.. A. infanta,ria de Patton esta atacan

do C'hateall Saint-Germain, tamhélll a 6 e meio kms. a oeste de

Metz. Estas fOl'tifÍl�ações de Ys'er fazem pane tl� gmllde_ ane!
defensivo de 'Metz, integrado por nove poderosos fortes. ='Jao ha

detalhes sôbJ'(, a lesistell('ia que encontraram em Yser os norte

americanos, lUas presume-se que o ohjeti vo foi conqnistado com

a. mesma facilidade com que ontem SEl ocupou a fortaleza de

DaisilH', tamhém compreendida lllaR defesas exteriores de .Metz.

A BATALHA DE METZ
PARÍS, 15 (U. p.) -.l. Edward - O �erceiro ex�]'cíto de

PaUon assaltou �Ie.tz por dois l�\,(los, eonqlllstando maIs fo:rtes,
llUma alTemetic1a que colocou essa fôrça a 6 kms. dos arr�bal
d€s meridionais da cida.de. Também foi inieiado o :3;ssalto f�'?l�
tal, que teve origem em ponto distante 8 km�. a oeste. O Setl

mo exército american,o ao mesmo tempo desfe('h�u ataques ao

lono'o duma frente de 27 111:ilhas, conquistando LemtHlY, com o
..oue'='eheo'ou a 16 milhas de Sarreboul'g, ponta de entrada para II

Ô vale d� Sane. O correspondemrte na U. P., Richards, quy :stáI

eom o Terceiro Exérdto informou q lle elementos ela Qumta
Divisão cOll(jllistal'a1l1 o segundo elos }Jrino�pais fOJ'teB que cer

cam Metz, em Ol'ny, ou sleja a 8. klllS. a sudeste de ,Metz e �va�l
Gar�nn ll'ljf.l,il> :3 kllJf;'\. :para o in.terIOr dos ho�ques a leste de EleI y.

iiitler ficou
paralítico

o afundamento do «Tirpitz»
LONDltBJS, 1[; (U. P.) ,-- Embora não admita o afunda

mento do. "Tfrpitz ", 3 agência nazista DNB vem de confessar
que o últ.imo encouraçado foi posto fora de ação pelas bombas
da BAF. E acrescentou que grande parte ela tripulação foi sal
va. Essa frase, por si só, constituí a admissão tácita de que foi
def'in ittva a perda elo navio.

a Irlanda e os criminosos· da guerra
LO);'DH};]S. Hí (r. P.) -- A Irlanda não promete negar

asilo aos crtminosos de guerra. Na Câmara elos Comuns, o sub
secretário dos Domínios, S1'· Evans, comunicou a resposta à per
gunta que, ness� sentido, lhe foi dirigida. Replicou o governo do
fOT. De Valem q ue o direito da concessão de asilo não estava em
discussão. A' Irlanda não poderia elar quaisquer garantias, que
a impedissem ele exercer tal direito, desde que a justiça e a ca
l idade ou a honra e os interêsses da nação assim o aconselhas
sem. Além elos mais, não existia um código internacional para
('efini.r os crimes em (�lestão, nem uma côrte geralmente reco
nlieclda para julgá-los. Frisa a nota rrlaudesa, por outro lado,
que, desde o Iníc-io da guerra, o Eíre vem negando a entrada 110

país a quaisquer estrangeiros. cuja presença íntrtngír ía neutra
lidade 011 o desejo do povo irlandês de evitar danos aos interês
ses elos países amigos. Quando acontece tais estrangeiros de
sembartar-em, são deportados para seus países de urigem, o

mais ràpldamente possível.

quarto forte
PAllÍS. 1fí (1.T. P.) -- A rádio 'de Luxemburgo informa que

a gual'l1ic;ã(; nazista de 'I'h íonvillc entregou-se aos norte-ame-

de Metz

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica Geral de Adulto.

Residência: rua Vise. de Ouro
Preto. 64.

Fone: 769 [manual]

Doenças das crianças
Laboratório de Análise.

clínicas .

Consultório: rua Felipe Sch
midt. 21 [altos da Casa Pa
raiso], das 1030 ás 12 e da.

15 às 18 hs.

- -.-------------- -- _iW-----_-••-_'--_- _

Para as FESTAS DE fIM DE ANO, a

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

vendas à vista, durBJ1te a 2'. quinzena de novembro e todo o

mê; de dezembro. Otima oportunidade para adquirir os mais
modernos modelos de calçado para homens, senhoras e crian�as,

além de camisas, çijames, etc.

Conselheiro Mafra, 17 I--------------------------�!
Rua

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Um sargento britânico conq ro tu lc cse com um compa .•heiro
do mesmo posto do Exército Americano na junção das tropas do 5'

Exérci to com as fôrças da inolvidável cabeça de ponte de Anzio.
!British News Ser-vice),
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Dactilógrafa
Preciso· se de uma, que te

n ho agilidade. Carta, do
próprio punho, paro ESCRI I!
TÓRIO, dirigida o esta re !

dação. lOv. 5
�-.,.".._ ...w.........-.-,,,,,_.,._,·...w__• --.·Io

Compra-se
uma ou duas prateleiras e um

Ibalcão de 5 metros. rno.is ou me

nos (ou dois que tenham, ao to

do, 'essa dimensão), Informações'
nbta radoçdo . IOv-9
.......... wI"'_.......w�-----.�

Procura' * se uma casa par a

alugar. de pre
ce ên ci a DO centro da cidade.
Para casal sem filhos. Infor
m s çõe s ne s ta Redação, a J M S

15 v ·5
ft?..- ......-..__"'W-..,.

....

_.........-..••
-

..__-_�

Procura-se uma casa para

alugar. de pre
ferência no centro. Até 400
cr uz e iros . Informacões nesta

redação. lO v ·5
w���

VendO se
um caminhâo

lo- Chevrol et
tipo 1941,

em perfeito estado Ver e tra

tar na rua Secundino Peixoto

50. no Estreito, com Laláu.
5v-5

�. .......... -J'_-� ...-.r.

AI quartos e

ugam-se ;:��l:o:e
frente. entrada independente. óti·
ma instalação sanitária. Rua Vic·
tor Meirelles, 42. lOv·lO

iifQUínã-- -dêw·Cõ·itôrã
Vende-se uma. de pé, nova

por CI$ 1.700,OO, Ver e tratar

com Plácido Mafr a, na rua

Felipe Schmidt, 34. 5 v ,- 2

.. ttmb
-

......
'

Terá de ser
pelas armas

S. Paulo (Por Silveira pelxo-Ito, da U. J. B.) - Falando sô
bre a situação da guerra na

Europa, observou Churchíll
não ser lícito prever o seu des
fecho para "antes do Ih:1 da
PEimavera ou princípios do ve
ruo que vem", conquanto "se
ja possível que sobrevenha
mais cedo".
Salientou, no entanto, G

"premier" britânico, que, para
isso, de modo algum se pede
contar com um levante políti
co na Alemanha, uma vez que
é dos mais severos, é "férreo o

contrôle da vida alemã em to
das as suas fórmas, inclusive
do exército, estabelecido pejas
tropas de assalto de Hitler e

pela polícia secreta",
Í<::sse contrôle, frisou Chur

chill, "excede a tudo o de que
se tem memória entre os ho
mens". Em toda parte, no Rei
eh, a população civil parece
que "está em profunda apa
tia", motivo por que.não se po
dem dar "quaisquer reações
normais da opinião".
A vitória terá de ser alcan

çada pelas armas, não poderá
sê-lo como em 1918 - pela so

lidariedade impossível do povo
alemão com os povos, verdadeí
ramente livre, r e a 1 m e n t e
amantes da liberdade. E que
os alemães permitiriam que os

reduzissem a tal ponto, que já
não mais são nem uma outra
coisa. São, isto sim e tão só
mente - alemães.

É preferível, no entanto. que
seja mesmo assim. Porque, as

sim, não escapará ao castigo
merecido todo aquele que tem
uma parcela de responsabilida
de na catástrofe que a contra
gosto vivemos. E, afinal, serão
totalmente eliminados os eter
nos perturbadores da paz mun
dial.

I Dr. Guerreiro da
Fonseca
MÉDICO

Reiniciará a clínica em

Florianópolis - Palhoça
e Sto. Amaro, em

Agosto de 1945

!Atualmente no Rio de Ja
neiro em curso de especiali
zacão sobre MOLÉSTIAS do
éORAÇÃO e dos VASOS]

MACHADO & CIA.
A.gências e Representações em Geral

Matriz: Florianópolis
Rua João Pinto, n. 5
Caixa Postal, 37
Filial: Cresciúma

Rua Floriano Feíxoto , s/n (Edi!
Próprio). Telegramas: "PRIMUS"
Agen tell nOM príncipai. municipiot

do Estado

Cam isa s, Gravatas, Pijarne
Meiasdas melhores. pelos me

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

Washington - (Inter-Ame
rícama) - O óleo de hortelã
pimenta, importante para
grande variedade de indústria,
desde os "clich es

" à pasta ele
dentes, está-se tornando cada
vez mais abundante. Os preços
elevados estimularam a produ

No trajeto do Tesouro do ção interna. O govêrno está
Estado (tado do cáis) até o estudando propostas para au

Caté Nacional (praça Quinze), mental' as quotas, talvez em,

perdeu-se um certificado de pelo menos, lOí;. No entanto,
reservista extraído no nome de a indústria farmacêutica, a

Plácido Domingos de Sousa. maior consumidora de óleo ele
Será gratificado quem o entre- hortelã pimenta. aparentemen

Aliviada em Pouc:os Minutos
gar nesta redação. Sv.S te não se benetícíará com o

Em poucos minutos fi nova receita -

aum.en to das colheitas ameriM��daco - começa a circular no sangue,
aliviando os acessos e os ataques da asma canas. A lUaiaI' parte da proou bronquite. Em pouco tempo é possível
dormir bem, respirando livre e facilmente. JoseF VI'ctor GarClea dução americana ele hortelã PI
Mendaco alivia-o. mesmo Q ue o mal seta ta f J' t 'dantigo, porque díssolv« e remove o mueus ll}eUta e111 um )alXO CO')1 eu -O
que obstrúe as vias respiratnrias, minando fiUarda.l-l·VrOS. dl'plomado d.e mentol, de moelo que a in
a sua energia. arruinundo sua saúde, Iu- �
zendo-o se fl i i ,'-se prematuramente velho. I dústrí a tarmacêutíca conttmna
Mandato tem lido tanto óxito qll. se ote- i encarrega-se de todos os

a' 1 »end elo I late' 1 '111rece com" garantta de dar ao paciente •

t i t' l' a (eJ"'-' .ler 1·. na I
se rvi ço s a rrien as a co ri-respiração livre c l'acil rapidamente e corn- portado e da produção sintéti·�le(o ali\'io do sofrimento da asma em pou-

I tabilidade em geral.cos dias. Ppça Mendato, hoje mesmo, em

I

ca, Antes da guerra, a maio!
il\',�l��a��l' �l:�'�:\CÀ�·. A nossa garantia é a Rua João Pinto, 5 - térreo parte do mentol era importa
1t..., d FLORIANÓPOLiS do do Japão; mas o Brasi] está
..� en a e o A�a�:n�;.m

i allment�l1c1() cada vez mais sua

Agora tambem�'a Cr $ 10,00 1�---------0u-v.---.!18 produção.

Na Eternidade ...

Ninguern no mundo se

manteve tão alheio à guerra
corno o filósofo norte-ameri
cano Jorge Santayana, de
80 anos, que as tropçs alia
das encontraram em Roma.
Santayana, catedrático da
Universidade de Harvard,
abandonou o seu posto em

1911, partindo em, seguida
para a Europa, onde passou
vários anos, vivendo obs
curamenie em hotéis fran
ceses, italianos e S1ÚCOS. Es
creveu vários livros entre os

quais o mais conhecido é "O
último puritano". Sobreuin
do a guerra, Santayana não
pouâe receber os seus direi
tos de autor. Retirou-se en

tão a um convento de mono

jas inglesas, nas vizinhanças
da igreja de Santo Stefano
Rotando, na Cidade Eterna.
Alí dedicou-se a escrever sua

autobioçraiia, urna obra re

ligiosa e um tratado políti
co. Quando os jornalistas o

interrogaram sõbre os acon
tecimentos do mundo atual,
o filósofo respondeu que na

da sabia da guerra. E con
cluiu:

- Vivo na eternidade.
.0 .

Agonia
da Jsma

Convidamos os srs. Comerciantes a

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

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

do país.

_.--.,- ........ -,,-�;.� ..... _' ............,.. .'� �_....-�.--- .�- - _" ,_.-.,-.� �-.

Rua João Pinto, n. 25
(Em frente ao Tesouro do Estado)

Flortenépolis
Telefone 1448

SAHTA (ATARIHA

Bacteriologia
A tl t.ovacinas.
Ultramicroscopia I
Ouírnica sanguíneo.
Análises de u r-i ricr.

Exames Anátomo·patológicos,
DiagI,óstico precoce do gravidez.
Sôro-diagn ôs t i cos
Hemo tologia
Coprolog!o.

Serviço de trcnsf usô o de 80ngue. Vacinação anti diftérica
(CRUPE) com próvo de Sch

í

ck .

Análises q u irri+co s de: Farinhas, bebidos. café, mel. águas p o t ci
veis e paro u s os rnd u s t r io is (fecuiarias. cervejarias).

Casa de Secos e olhados
Vende se, por motivo de mudança do proprietário.

a única casa comercial da locolidode de Cór reqo Grande,
nesta ilha. Ve n d e rnv s e também uma co r r'e to com u rno

parelha de cavalos e respectivos arreios. 'I'ro t o r , no

local. cem Jcoquim MOI1cel Alves. V -7
. .. , ..._"

J08B]' MIGUEI_,
Avisa a seus fregueses, amigos e o público, em

geral, que mudou seu estabelecimento da rua

Po d re l'v!iguelínho 40, para a mesma r u o .

Nos 17 - 19 [baixos do CINE ROXY)

10 v. - :1

I a maior organização no

gênero nesta capital]

ALVARO RAMOSMóveis CIRURGIÃO·DENTISTA

RIJa Vitor Meireles, 18(omprer, vender ou alugar
só na

SERVIDORA I
Produção de mentol

Rua João Pinto, 4.
Fone 775.

..�I!".

Certificado

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA T. CLUBE-Dia 19, domingo_--Tradicional
às 20 heras. Dia 25, sábado, -- Encerramento da

Natal da Fôrça Expedicionária

IBOEATsOSanpAtouLOdNoAVAdRIR�ao '-----------1-----
-

-: /�-
-- --

Londres, novembro (Intera- �,..
liado): - Os escritores e ar- E COMPANHEIRO.S, / -'

"

tístas sofreram tanto nos pai- MARTIRES / "

ses ocupados como quaisquer Nasceu Paulo em Laino, na Co
outros grupos sociais. Na ver- lábria. Ainda muiio jovem errtrou

d.ade, em alguns países, os na- para a Companhia de Jesus. De·

zístas os escolheram para re- pois de concluídos os seus estudos
na Irid!o. foi mandado para as

ceberem tratamento partícu- missões do Japão. Durante 36 anos

larmente vil. Bem poucos pU- trabalhou aí nas condições mais
- ""

deram continua:r as suas ati- difíceis. Os constantes perigos. po- 'ª"'E'
vidades, muito embora a im- rém. a que estava exposto, o pe-

-

�.��,1".,...'4so.do fardo dos ministérios sagra- #4.....-
prensa clandestina da Europa dali e a falta de recursos materiais
Jublicasse de tempo em tempo não bastavam ao seu fervor opos- IJIJ _

OS seus trabalhos na forma de tólico e acrescentava muitas obras l!JL:AhLL C4iI&�
artigos e caricaturas. de penitencia para alcançar os ,---

auxilias do alto de que necessitava

�Os exemplares mais conhe-
para si mesmo e as almas que lhe .A,. J.._ _

I ._. &.._.�,_
cidos das atividades literárias estavam confiadas. Afinal conse- � AAJ.e_oUm a..e ,uaao-
dos escritores, durante a ocu- guiram os esbirros prender o ze- �I

- --

pação nazista, são as já famo- 1080 missionario. Levaram no para "
_. ,- voce -"

,...

'f'U�Arima. onde ficou durante algum ..... 0'IIc:IC! GQ. v-
sas publicações clandestinas tempo preso. Certo de dar o seu

francesas, "Editions de Mi- �aague por Aquele que primeiro
míif". Um dêsses livros, "Le Si- verteu seu sangue pelo homens, só _

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

lence de la Mer", foí ampla- achou palavras de agradecimento. i I Seguranta no

t
Indo para a fogueira foi acampa' I

I trabalhomen e reproduzido na Inglater- nhado por dois catequistas e seu E N tí
-

ra. Os volumes originais estão criado que como tinham partilha- COS e o IClaS Londres, 12 (B. N. s.) - O

magnificamente impressos em do com êle os trabalhos, deviam I ,- "Technical Journal", em seu

papel fino que somente o mo- junto com seu mestre receber a
__

número de hoje, anuncia que

vimento de Resistência sabe coroa do martírio. Foram consu entre as mais recentes inven-
midos Oi! seus corpos pelo fogo O govêrno estadual despôs da - ,

::omo foi obtido. no dia I: de novembro de 1622. importância de Cr$ 17.248 70 para
coes brltânícas destaca-se um

Os escritores dessa coleção pagamento de rnciqu iridrIo para novo aparelho destinado a

4.e livros incluem Francois torrefação de café, moinho de tri proteger os operários indus-

Mauriac, Louis Aragen, Jean go e açougue da Colônia Santana. triais contra acidentes de tra-

Triolet, Jean Casson e Claude r •• ••
balho. Trata-se de um disposi-

Morgan, e um volume contém
O sr: .

Jose Jcoqu írn Brasl! Eoí tivo que recebeu o nome de
reudrní tido no cargo de Irrspetor i ,

':l, autobiografia de Gabriel Pe- de Fazenda, padrão L. do Quadro 'Spectolmaun" e que se desti-

'.'i, escrita quando prisioneiro, Unico do Estado.

lna principalmente à adapta-
antes de ser fuzilado pelos ale-

• ção nas brocas.

-nães, em dezembro de 1941. O Coordenador da Mobiliza- O trabalho nas indústrias
ção Econômica criou, no Rio' da Grã-Bretanha é governado
de Janeiro, a chefia de um 01'- por rigorosos regulamentos de

ganísmo que desempenhará a proteção ao operário, particu
missão de controlar, corn o má- larmente no que respeita à se

xímo rigor, o comércio e os gurança e contam-se em gran
preços ele artigos importados de número as máquinas dota
do exterior, os quais vão ser das de dispositivos protetores.
tabelados e as tabelas terão Os industriais ingleses estão

ampla divulgação em todos os à procura de novos sistemas

Estados elo Brasil. que proporcionem segurança
*' cada vez maior ao trabalha-

A Prefeitura do Caçador doou à dor e o novo invento veio re

Fôrça Policial do Estado a suo solver O problema dos acíden
nova estação rádio teleg"áfica e te·

te�freqUentemente ocorridos
lefônica. com a condição de não
ser retirada do Município, e ter co· aqueles que manejam a

êste franquia para os serviços de broca .

comunicação. () "Spectolmaun" oferece a

Foram desapro;riaios oito terre" s-rande vantagem de possuir
nos e uma casa. sitos na Avenida uma série de orifícios que per
Mauro Ramos. ruas Lajes e Major mitem ao operário uma clara
Costa. os quais se destinam à coris- visão de seu trabalho, combí
trução de "Par<.Jue Infa� nando assim a segurança com

1 o máximo de eficiência.

I
I

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

o ESTADO
Diário .,espertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Te1. 1022 - Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capifal :

Cr'
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

70,00
40.00
20,00
7,00
0,30

Sl'lIlt'�!rr
Trinwslrl'
Mês
Número a vu lsn

NQ Interior:
Cr�

Cr$
Cr$

XO.IHI

45,00
25,00

Ano

Semestre
Trinw)ill'e

Anúncios mediante contráto.

Os originais, mesmo não puhlí
caelos. não serão devolvidos.

A direção não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos nos

artigos assinados

IVida Social
........, .

ANtVERSARIOS
A data de ontem assinalou o

paISagem do aniversário notalícic
do sr. Miguel Daux. jovem empre
endedor. que à. testa da Sociedade
Cinematografico Ltda. desta capi
tal, tem a Beu favor inúmerOS ini
ciativas no setor de diversêe. e

arte, dando à nossa pla!éio. Bem

pre novidades t-".trais e amparan
do todo empreendimento de fim
de caridade e repercus3ão eccíeds ,

Hoje decorre o

Irita. Liete Sousa.
natalí:io d�

Nesta data faz anos o rev. ps
Luiz Adams. professor do Ginásio
Diocesano de Lajes.

Faz ano. hoje a .rita. Zenaide
Rodrigl1e.. aluna do Instituto de
Educação.

. O Ir. José N. Crag. sargento do
14' B· C., hsteja hoje suo data
natalícia.

Ocorre hoje o aniversário do sr.

Antônio Nunes Pire•. sargento da

F&rça Policial do Esto.do .

Hoje faz anos

Pacheco Dias.
o jovem Clóvis

Completo hoje 11 anol a llleni
no Carolino Cardoso.

Habilitações:
E.tão .•e habi iitOlldo pnrn casar:

o ar. ten aviador Roberto LUIz
Macedo Vinha.. e tirita. Helvetia
U; Wildi; sr Euclides José Miran·
da e Brita. Heronclina Vicente; sr

Manoel João da Silva e srita. Ma
ria Leocádia da Silveira.

'''lJftnt�1U
Pa..ogeiros elnbaJ'cados nesta

capital. pela Cruzeiro no Sul. pa
ra Curitiba: Mário Di Lucia Cas

tillo; para S. Paulo: Roberto Rego
Freitas Toledo, Carlos Goluf e Fe
lipe Brasileiro Teixeira; para R.
de Janeiro: José de Oliveira Cou
tinho, Elza Scheidemantel e Luiz
Piazera. Desembarcados na mesma

data: de Rio de Janeiro: Alberto
Gomes Ramagem, Maria de Sousa
Ferreira, Abel de Oliveira Avila,
Nilo Areão Leão, Luiz Felipe de
Gama Lobo D'Eça e Cecilia de

Albuquarque Belo Wanderley; de
São Paulo; Rubens de Azevedo
Galviio; d. Curitiba: LOl,1renço da
SU9a Mourão e Samuel Pereira
Leite.

lOs escritores e
a ocupacão

3

Soirée Mignonne,
campanha
Brasileira,

- , �

com IniCIO

para o

Sv·l

do cigarro

7A.

Locomotivas
para a Franca
Washington - (Inter-Ame

I'leana) - Engenheiros tran
.cses estão negociando mos Es
ados Unidos a compra de 700

.ncomotívas, no valor de 100
nilhões de dólares, para em

.rêgo na rehahilitação das fer-

.ovías da França. As couver- LOJA DAS CASEMIRAS
<ações, segundo se espera, se- O mais variado sortimento
rão ampliadas mais tarde para de casemiras é encontrado na

-quipamentos no valor de 100 Loja das Casemiras - Rua
nílliões de dólares. Cons. Mafra. 8-A

o ALFAIATE
DOS ELEGANTES
DA C I D A O E

TI RADENTES

:H:l r()ue8 - Propagarl<1a

10. v 8
Com relação ao popular

concurso aberto pelo seu

estabelecimento, cujo prê
mio é um terno de case

mira, o proprietário inter-

-

AVISO CONCURSO
DA

Alfaiataria Britto

I·

o dr. M. S. Cavalcanti
reassumiu sua clínicà

A producão de
Whiskey
'Washington - (Inter-Ame

ricall1:a, - As autoridades da
indústria de distilacão acredi
tam que o Gtovêmo perrnrtírá
outro "f'erdado " para a produ
ção de whiskey durante algum
tempo nos próximos meses. Tal

ação, disse um diretor, "é
grandemente provavel em ja-
neiro ou talvez em dezembro. "':_sfBe .CII.. r:

"Alguns distiladores estão ad-
3v-l

�-""'.."&""-"""""

voga,ndo que a indústria seja p. U d
'

solicitada a pil"oduzir álcool in- lano sa O
dustríal para o llrogra111?- de i Compra se um, estrangeiro.
guerra durante certo numero em bôas condições. Ofertas, por
de dias na semana, teílldo per- obséquio, a F. C., aos cuidados
missão para fazer whiskey o da gerência do «Estado».
ref'>to do tempo.

ma que, se por ventura
houver qualquer EMPATE
entre os concusrerrtes, faro
se-á um SORTElG entre

os que acertarem.

Rua Tirantes, 17

Fabricante e distribuidores das afamados con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, mOk'ins e aviamentos

para a}fai.,.tes, que recebe diretamente das

fábricas. A Caso <tA CAPITAL" chamo o atenção dos SnrB. Comercio.ntes do interior no sentido de lhe fazerem uma

visita antes de efetuarem suas compras. MATRIZ em Florianópolis, - FILIAIS em Blumenou e Lajes .

....--..........--...........�--..--..........--..--......�..........I....--........--........&

melhores
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�apel para livros LOJA DAS CASEMIRAS
Washington - (Inter-Ame- Se V. S. desejar um corte de

ricana) - A previsão de uma case�ira, linho ou tropical,
orovável restricão no forneci- em cores firmes e belos pa-

I mente de papel fino para livros' drões, procure a Loja das Ca-
durante o quarto trimestre de semiras - Rua Conselheiro
'1944, foi formulada pela Junta Mafra, 8-A.
de Produção de Guerra numa .... -= - ----�

-euníão da Comercial Printing I. Laerth Mello e Zcávia
Advisory Comittee, segundo � Pereira Mellocomunicação agora publicada
oela WPB:
Os passos possíveis para en

Irentara crise foram discutidos
oelos membros da comissão
que recomendaram duas solu
cões como uma alternativa 3 v. .20ara a proposta de redução de -----.----.------
io« nas quotas existentes de Edl"4altodos os tipos de papel. Eis as I

solucões:
1 .::_ Utilização de aproxima

damente 8 mil toneladas de pa
pel pesado ag�ra em estoque.

2 - Reduçao dos estoques
baseados no mais alto inventá-

I I
rio durante os três ou quatro

José Paulo Garcia e Marta trimestres anteriores.
Salum (jarda Os membros da comissão

participam aos parentes e
concordaram que tais medidas

pessoas de suas relações o

I
economizariam papel suficien-

1'11
nascimento de suo filho te para fazer frente à esperada

HELENA crise de papel leve, que a in-

Fpolis .. 8-11-44. dústria tipográfica nacional

________--"'!!""IIIIIII! enfrentavi durante o último
P. ....... IIIIIJIIJ..-_....__lllllilli..----_ 5 Y,,5 trime$tre do ano.

I TENHA JU.IZO
o 1STADO Esportivo

TEM ::. íFIUS OU REU-

Fuleból
Rio,13 (A. N.) - o oampeo

nato Brasileiro de Futebol ca
minha para sua final, ou seja,
para a "Hnalíssima" entre ca

riocas e paulistas, que no pró
ximo domingo entra.rão em

fogo, enfrentando respectiva
mente mineiros e gaúchos. O

encontro entre cariocas e mi

neiros tel�á lugar no estádio do

Pacaernbú, em São Paulo, jo- I

gando gaúchos e paulistas. em ISão Januárto, 'nesta oapital.
Tudo indica que paulistas e I
cariocas se sairão bem dessa;
primeira lJl'oya e que entre -. _.G

I êle_s se cleci�lil:á o LítU�O de cam- Soldados nor te- americanos contemplando os cadáver:s de
! peoes brasiletros (leste ano. alguns soldados alemâes mortos, em luta quando p re t e rid io rn deter o

Apesar da exibi cão dos o'aú- avanço das fôrças aliadas. na costa meridional da França.
eh os e mineiros, acredita-se r (Fóto da Inter·Americana).

II ���; ����!;'��:r esecl���iO��:1���.!�II��c'u-;;.-s=·o7 P"-A';:;T"=I- ;--UL-r-A'"�
,

"·'''''·'·'8
esforços para arastá-Ios do seu I K K '" K I
caminho em demanda do títu-, DClo máximo apesar da grande , L

',I �;:.�l�� �e c�����sclecOsl���sal��i�:�:
'

DACTILOGRAFIA E TAQUIGRAfiA
sártos no próximo domingo.
Ainda não estão organizados PROFA Lígia dos S Saraivaos selecionados carioca e pau- ." fi

lista, que farão suas extréias Aviso que transferiu o seu CURSO paro El Ruo
dommgo próximo, mas tudo Crispim Mira ri

' 6l.
indica que serão integrados pe- Atende aos interessados a qualquer hora, pela
los melhores elementos em ati- manhã das 8 às 12 horas, e à tarde das
vida.de nas duas grandes capí- 14 às 19 horas.

I tais. Entretanto, se pode adían- MATRicULA SEtJfPRE ABERTA
I cal' quasí seguramente que fi-
I carão os dois esquadrões assim

l5v 6constituídos: Cariocas - Ju- ' ......- ................._w.................· ............-.','.....·.O'''''''.........................._'W''wI'.....-.J......................"...,_'''""''''...

randír ; Augusto, Mundinho ;

Biguá, Danilo e Jaime; Djal
ma, Zizinho, Heleno, Ademir e

Vevé. Se tiver que ser feita al
guma modificação, essa cousís
rirá na efetivação do trio ata-
cante va.scaíno que tem feito �..,__ .. -._...._- � ..........�...",._,. ".,_,._-_......��
excelente exibições nos exercí
cios em São Lourenço. Paulis
tas - Oberda.n ; Dornímgos,
Zapoleo; Zezé-Procópio, Og,
Noronha: Luizinho, Lima,
Leôn idas. Remo e Pardal. Uma Iinformação ele São Paulo que
deve ter grande sensação nos'

meios desportistas gaúchos
I

I adianta que o Corinthians Pau
lista contratou a ala do sele
cionado gaúcho formada por
Ruy e Ilmo. Por outro lado,

I
adianta-se ql�e o Fluminense
daquí já tem preso por dois
,anos o excelente atacante Per
'nambucano Orlando. Como se

vê os selecionados estaduais,
que conseguiram chegar até o

Rio e São Paulo, regressarão
aos seus Estados desfalcados
ele seus melhores elementos.

MATIS;V;Q DA MESMA

ORIGEM? USE O PO-

PULAR PREPARADO

I,

11
L
f'1
:J
il
I'
r
'.

fl
"

t
H
I,

te

A tll.FlLlb ATACA ! UVU Ü UH.GAN1SMO
O Fígado, O BaçO. u Coração, O Estômago 08
Pulmões, a Pele. Produz Dôres de Cabeça, nÔreB
nos Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca-

belo, Anemia e Abôrtos.
Inofensivo DO organismo. Agradável

como um Iícôr
O ELlXlr� 914 està aprovado pejo D.N.S.P. como
auxrl.ar no tratamento da Sífilis e Reumatismo

da mesma origem
.

F.n.LAM CELEBRiDADES MÉDICAS
So bre o preparado ELIXIR A composição e o sabor a
.914· (levo dizer-lhes- sempre gradavel do ELIXIR c914. rem
que o tenho empregado, em comeudam-no como arma de
os casos de indicação apro- raell manejo para o público
priada (sHIII� em vartas lie

I,
no combate á síütís, qualída

suas manítestaçõea) os resul- I UM que frequentemente a
tados têm sido. satlsíatorlos orovelto no Ambulatorlo da
pois são rapidoB e duraveir;: Maternidade de Santa Maria.

Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passs.

'l'HE LONHO:\' & I..Al'I(}ASHIRE INSURA:>oiCIiJ

SEGUROS
THE LONDON ASSURANCE

.

COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO 00 Sl;L'"
COMPANHIA OE SEGUROS "SAGRES"

Representante: L. ALMEIDA
Rua Vida) Ramos. lJ

I
I

ADVOGADO IRua João Pinto,18 .. (sobrado), Sala l.

Dr II laudelino Sulol1 Gallotti

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LA VS
Hoje • amaabl Gf>?� a nlla prdf'>r1d:o

1troIf.. .."'0.... • eJtl'lID.&ek.. - !Iom..opsU"", - ..OQ'1'.....ro

A.rttl(OlI de!> borra4lba..

Forníturas e utensílios para curíves e relojoeiros

Vença a intensidade do calor, .

Iê(���r,':i.- ....
sem quebrar a linha da elegância! /1}� . ""'<

É grave êrro Você admitir que o calor ex.."lf
cessivo possa justificá-lo por cruzar as ruas da
cidade em desalinho, descuidadamente (rajada.

Você esquece que o verão não é inimigo
do decôro ou da elegância.

Especialmente agora, quando a ALFAIA-
1ARIA BRITO, recentemente aberta, está exe

clItando, com notável perfeição, ternos leves,
cômodos, distintos.

Ba l anç as para oficinas -- Para br i ih a n tes � Lamina dores
Ternos para relojoeiros - Banhos para dourar e pra

tear - Cordas, vidros para relógios, etc.
Preços e prospectos com a &ASA MASETTI
Rua Semir.ár io , 131 -- 135 - São Paulo.

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 gra:is
Tudo isto por apenas Cr$ lwOO

tL� (f
I . r�EO\ _

I RIio�
...

, 7F-�
. (',I.};'I'

! �= =:
I \_t;-
G,ttttllAZ IA !

Além das dõres agudas da
má digestão, ha o incomodo social
do máu halito e da azia. Com o uso

ao saboroso «PÓ Digestivo De Witt >

desaparecem tais vexames e as

dôres, pois este remedio moderno
corrige o mal no seu inicio, graças
a sua formula moderna: Diastase
de malte para estimular a digestão,
Kaolin para proteger as mucosas

gastro-intesfinais, Carb. de Calcio.
Carb, de Bismuto, Carb. de mono

sodico para neutralisar a acidez ex
cessiva, que é a causa principal
da azia e das contrações gastricas.
Para livrar-se da indigestão, peça

�ESrIVQ'DI lIIíft'

.

participam aos parentes e peso
soas de suas relações o nas
cimento de seu primog&nito
CARLOS - ROBERTO

F'pol ía., 11-11·944 I

Afim de atender seus pró
p1'i08 interêsses, todas. as fir
mas, Fábrtcas, Companhias,
Estradas de Ferro, etc., esta
belecidas no território da 5a•
R. M. e que possulrem entre
seus diretores, .propa-íetáríos,
funcionári os ou empregados,
Oficiais da Re!':el'Ta do Exércí
to, deverão solicitar, dentro de
30 dias. por carta ou telegra�
ma à "2a• Suh-Sec./ A. E. :JlI. R..
Q. G. da ;)a. R. lU. CUJ'itihn",
Que lhes sejh enviado a ficl1a
33, indicando o número dos ci.,
tactos ofic�a,is que posS<!-:llrem,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o tiSTADO- Quinta·letra. 16 cie Novembro de '944 s

End. telegr. «Bandiral» �- Rua Trajano, 23 -- Florianópolis
ft serviço da indústria e do comércio do Brasil

Matriz: Rio de Janeiro
SUCURSAIS:

ESTADO DE SÃO PAULO --- (apitai --- Rua 15 de Novembro, 239.
Urbanas: Sar.to Amaro, Santo André, Paula Sousa, Sant'Ana, Lapa e MO:'lca,

Interior: Ourinhos.
instalação: - Agê,lcias Urbana s : Penha e Ipi ranga Interic r. Svnt os

EHADO CE MINAS: Belo Horizonte e Varginha.
Agências: Oliveira, Cae t é, Elói Mendes. Andr êlãndia, Car mo do Rio Claro,
Di vinópol is, Santo Antônio do Arnparo, Lavras e Juiz de Fóra,

Em ínstalação: Governador Valadares.

Interior:

Agências

Em

-

.,...

::.::;;.I .....,...-

.Tropas estadunidenses que tom;;am parte na libertaçãoI do sul da França en;tram em uma localidade perto de Toulon. O po
vo, desfraldando bandeiras da França e dos Estados Unidos, solida

! estrondosamente os seus libertadores. (Fóto da Inter-Americana).
!

,�-- ----_._-_.- _._- - �-_.__ .- -------_. ----

ETADO DO RIO DE JANEIRO:
Em instalação: Barra do Pi, ai, Barra Mansa, Volta Re dcnda. Restnde e Vassouras

HADO DA BAHIA: Salvador.
Agência Urbana n. 1 (Salvador)
Interior: Il heos, Itabuna e Jequié.

ESTADO DO ESPíRITO SANTO:
Em instalação: Sucursal de Vitória,

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL:
Em

Exagerada
importãncia
Nova Iorque - (Inter-Ame

ricana) - O representante de
um dos países produtores de
café tez lima declaração af'lr
mando que os países latino
americanos teem uma idéia

.

exagerada da importância da
Europa como mercado consu

midor de café logo depois que
a guerra terminar em tal tea
tro, segundo notícia o "Jour
nal of Commerce". A autori
zada publicação tinancelra de
Nova Iorque acrescenta que
várias propostas foram apre
sentadas numa reunião de re

presentantes da indústria do
café, realizada em Washtng
ton, recentemente, mas "até
então foi impossível deterrní
nar qualquer solução para o

problema sôbre a maneira de
obter fornecimentos enviados
imediatamente para tal merca
do". Qurundo as comissões do
café chegarem a um acôrdo as

autoridades governamentais,
segundo o "Tournal of Com
merce ", estudarão o assunto.
,..,.,..........-_-......... ••."..-......,...._-......w.:o

NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE
.

•

Idif.>mas
tuguêll, eapo
nhol, francês,
inglês, etc.

Romance, P-oesia, Religião, Avio.çoo.
Matemático, Física, Química, Gao
logia, Mineralogia. Engenharia cio
vil, militar e naval, Carpintaria,
De.enho, Saneamento, Metalurgia.
EletricidClde; Rádio, Máquinas, Mo
tore., Hidráulica, Alvenaria, Agri'
r.ultura, Veterinária. Contabilidade

Dicionário•. etc. etc i

por-

Agências de Itapemirirn e Cola tina.

DUAS EMPREGADAS COMPETENTES
Precisa-se para todo o serviço (cozinha, copa, arruo
mação, tratar de roupa, etc.) para casa particular
de pequena família, em S. Paulo. Paga-se bom
ordenado. Cartas com referências etc. para «S.H.N.»

Rua João Florencio. 111 S. Paulo.

Dever de
dignidade
Noticiou-se que um empresário

teatral v iajo u para ,'1 Argentina
afim de contratar elementos pa
ra a com panhia de revistas com

que pretende estrear-se "depois
do Carnaval ".
Como toda a gente se recorda,

houve, êste ano, notória hesita,
cão da parte de nosso povo
quanto .a plausib ilidade, ou não,
dos festejos carnavalescos. A
época destes aproximou-se sem

que se verificasse ra an imacã o

hab-itual. Só ii última hora, pode
se dizer, cs folguedos ganharam
intensidade.
Concluiam-se, já então, as P1'0'

, vidências para a organização da
F. E. B.; e parecia não se ajusta
rem às vibrações pat rióticas do
momento os fandangos e os es

gares decretados pro ,Momo,
A multidão, com seu instinto

a dmiravel. sentiu essa d esconf'o r
midade, Ret raiu-se, a principio,
de maneir-a absoluta � fato de
grande eloquência quando be

leva em conta a sua predileção
por aqueles folguedos.
.Ora, isso se deu em princípios

de 19iJ.
Agora, porém. os nossos ir

mãos já Se encontram longe, em

terra estranha, pelejando - e

morrendo. Chegam-nos. cada Jidia. notícias dos seus feitos, re- I'latos do seu heroismo. do seu sa

crifício, numa frente de batalha 1.em que têm de vencer, simulta
neamente, dois inimigos tenazes:
o soldado nazista'� Q terreno
mau,

Bem se compreende que toda
essa epopéia é incompatível com
as preocupações 'de folias carna

valescas. Muito se fala no papel
da .retauuarda, da frente inter
na, sustentáculo moral, tanto
quanto material, das forças com

batentes, E não se concebe que ,

a retaguar da, que é a frente in
terna dos herú is da F. E. R seja
o delírio do Carnaval.
Mostremo-nos dignos dos que

partiram e. sobretudo dos que
tombaram. Sem que nos deixe
mos abater pelas apreensões ou

pela amargura, não confunda
mos confiança c fortaleza de
ânimo com indiferentes e insen
sibilidade.
E se até fevereiro a guer-ra

acabar, nem nessa hipótese pen
semos em Carnaval - porque
teremos de promover, em vez de
batuques e can-cans, cortejos
triunfais em honra dos legioná
rios que regressem à Pátria; e,
no auge do nosso entusiasmo cio
víco. teremos de voltar o pensa
mento emocionado para aqueles
que não dn,ws mais desfilar en

tre seus companheiros.
Esperamos que seja assim. - L.

instalação: Sucursal de Porto Alegre,

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"

Abona as malheres taxas para Depósitos. Descontos. Cobranças e Passes.
Correspondentes em tôclas as praças do País.

{:ASA DE SAúDE E MATERNIDADE
'·SlO SEBASTIÃO�'

C i .v. \V :E'fZEL INDUS'I' in A L-JoINVI lJ_;E (Marca regrsi.

POUPA-SE DINHEII-tO E ABORRECIM}�NrrOS

SEC(_'AO HE )L\'I'ERXIDAJ)J<;
Partos com permanência de 10 dias em Apartamento de
la classe, inclusive sala de operações, ,com parteira da
/ Casa ele Saúde Cr$ 400,00.

nu. n,L\.L\U )fO.EIJI,:JIANX

C\m.,�tl·LH;flO n1i){::pl'n;1 f' {''O.11fo! uivel, situada Pl11 apt'�17.Í\'01 ('llil('�\":l rorn

e�iJ!0ndlr.la yiSUi F:�l_'�l o -m.a r.

:\I'.\JmT,H.DLE'\'l·O CO:\IPLBTO J'� �wnElC\iSS1U{) 1'.\1:..\ 'I'IUT.'�IR"'L'O

�Jf,;I)J('(), ClTIII{(;ICO E Gí-".I<;COJ,l)mco.

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtas
- Eletricidade médica - Exames endoscôpicos.

Apaotamentos de Iuxo com banheiro

Apartamentos de la classe ,.

Qualtos de 2a classe .

Quartos com duas camas .

Cr$ 50,00 diário
Cr$ 30,00
Cr$ 20,00
Cr$ 15,00 py pessoa

Avelino T. de
Oliveira

Mecanógrafo, especialista em

consertos (serviços garanti
das) de

Máquinas de escrever.
de calcular. de costura.

registradoras. etc.
Juntarnente com a "Oficina
Electro-Radio E N A L D A."

Rua Cons. Mafra, 79

Serviços garantidos!
30 v.·S

Quer ves tir-se com
contôrto

e elegância?
Procure a

aLFAIATARIA
MELLO

}' 'L o U, I A N ó P o I, I S
Largo São Sebaetiâo --0-- Telefone: 1.lS3

w R ..

e escolha o seu figurino.
Rua Tiradente 24

�....

----·��;��
...

·:;lli.;N;-�llCifras do ha lauço de 194:1:

f.undllda em 1870 - Sêde : B A I A
,

INC'KN lHOS E TRANSPORTI!�S IC\lpital f" rr"'l'va� Cl"$ 7·l.fj17.035,�()
Hp:-.ponsal)HitkH!PS .. ' ..... '.', .. ,' .. ,." Cr�

.

Cr$
c-s
c-s
Cr$

5.D7,q.401.7,')!),!li
84.G1 6.21 G,Dn
129.D�O.006,f)0
HG.G29.S9S,!lo

76.736.401.30G.20

lteC'ei1a
Ativo

'. ,.0 o •••• 1 ••• , •.•••• 0 •• ·.'.·,

. S�'3Ã� y/RCtA ..

-t;
• .,_ '7

ESPECIALIDADE

Si n ist.rox pag-os nos ÚltilTIOS 10 anos, .. 'o o •••• , '

',1 esponsnhilídades . ....•...

om.ETORES: - Dr. Pam1Uo d'Ultr� �"re1:-., <1" OI.rYa!bo. Dr. Francisco
<1.. SA e AnlBlo Ma&.mrra.

'-8ênclas e .rub-agêncla. em todo o telTltório nactonaí. - SuC'll1"Rl no

Ur"guà1. ReguJadotes de SY&r1&l nu prlnelpals cidades da Âmérlca. !Cl.lT()'"

!
e "!rIca.

AGENTE EM J<'LORIANóPOLIS
o AMP () S L O B O &. C IA. - Rua Felipe Hf'bmh1t, D. 3. Ii
Caixa POl'!tal D. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "AT...IANÇA"
SIJB-AGf<.JNCIAS EM LAGUNA, TUBARAO, ITAJA!, BLUME·

NAU, BRUSQUE, LAGES E RlO DO SUL I
_..""",.., .......�""""'"'..

-,. -.- --.---..... -_.- ....... ,.._- - ..--�--........... ""'", ............ �

LA VANDO-SE COM O SABAO
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Florianópolis 16 de Novtmbro de 1944 I

«Mosquitos» da RAF atacaralt\
Berlim, na noite passada.

��

A convite do l\1arechal Stalin
visitará Moscou, dentro ern breve'
o general Charles De Gaulle.

'

'*'

Cem a captura, já de 5 fortale.
zc s , os aliados completaram o cêr.
ço de Metz, cuja quedo se espera
ocorra nas pr óximos 48 horas.

*

Unidades navais britânicas ata.'
coram no Herd" de T·ondheim. na
Noruega Meridional, dois pesquei
rOS armados alemães. ofundnndo
um e ateando fogo noutro.

,Amizade anale-írencese
LONDRES, 15 (U. P.) - Refarimdo-se às con versaçoes em!

París, o sr. Eden afirmou que a determi.nação de colaborar com I
0" aliados coustítuia o sincero desejo de todos os franceses. E!
essa vontade popular era o único fundamento seguro duma p�-!
Jitic-a externa. De Gaulle (r-out.inuou o titular elo F'oerlng Offl- I

(,,1) é hoje indubitavelmente, o inspirador da' F'runça, o hOl!-lem
q..e p-rsonltica a unidade do povo francês. Reuniu êle em torno

dl' si uma plêiade de jovens (i! vigorosos colegas, que provaram
sua capacidade 110S sofrimentos por que a França passou, O I
mesmo vigor e confiança 110 futuro do país estava expresso l_l�s �
rostos de milhares de soldados que desf'tlarum perWl1te os V1S1-

runtes, nas ruas ela capital, Depois de outras referências à sua

visita orn París, Eden terminou atírrnan elo: "O efeito clêsse pe-
1 f·

A

"1i-iodo de tirania inimiga. dos sofrimentos uo povo rances e ua

propaganda inimiga, foi colocar nossa ami.zade C0111 a França
numa base mais sólida, que l1U11(:a··.

____________.-'�w_�_-�í�__----

I J. COSI!nh�!Ek��A�N
M, Escritório Técnica de Construcao

i Projetos, Orcnmentos, Adminl'Jr�ção
, Rua Esteves Junior. 168. - Fone 130

.
FLORIAHÓPOU5

L, -

'"

O general Edelrniro ForreI. chefe
do go1têrno argentino, assinou irn
portante decreto. ví sondo a no-.Vem.'os na fotogf<:lfia cciruc dois altos cheFe s militares rio r t.e -

malizocão da ordem co n ..titucional
americanos em ae rv rço no «f r-on t» europeu. A' esquerda aparece naquel� país com eleições livres.
o t e rr.v qen e ro I A E, Grasset. chefe u ssis t en t e do Estado Maior O ministro do Interior foi autori
do B·5 lum corpo onglo-omeriean� de técn:cos em cssu ntos ci- zado a designar uma comissão pu.
vis), e à direita O general de hngada Frank J Mesberry. ohefe

ra alaborar oS estatutos dos parti
de operações, fotografados em. Londres. I British News Se, vice]. dos políticos.

D" .-e-;l'\ze i,i)i I ��Tão ouve bém I E' provável tenha �. gene�'al Ei·U �

[senhower ordenada a cfenaívcs de

,�I"ber6ad�,'. nor cal!l]i�� do invern,,?" na bente ocid,en�al, pois
.li .li U",U I:' U�U I

se estao notando. nas ulhmas ho-
I Londres, 15 (D. P.) - A rá- . ras, grande movimento de tropas
I

de anuncí catarro ? �esse setor de luta:. onde se. 1'e,a.I .i dia France acaba e anunciar lJzam vastas operoçaes do 2 Exer'
I ! a libertação de Dieuze, pelas cito britânico e 3' e 7' norte-ame'

I I fôrças do Terceiro Exército de \<lXl'ERIMEX'i'E ESTE REMll;IHO ricanos.
! Patton. Se v, S. sofre de aturdimento catarral
t I . -__________

ou de zumbidos nos ouvidos, ou se o ea Informa se de Zurique "ue ou.f ; "..IIO""",-I.·Z"" 1It.ao a tarro obstroe a pane posterior da sua I menta. na Alemanha a cre�ça de

I' I'....
.... og-oil>'iiii

garganta, cenamente se alegrará ao sa, que Hitler se acha gravemeItte en·

l1erÓica (&'Igna ber que essa tão aborrecida afecção de- fermo ou, mesmo. morto, em vir.

I - - saparece prontamente com o simples tra- tude de não ter aparecido em pú-

"
Chung King, lG (SIC) - Um lamento, durante alguns dias. de PAR pblica nos últimos três meses. Por

, MINT, o qual poderá adquirir em qual, nu t ro lado. notícias provenientes de.iúmero cref',cenw de Jovens '

quer farmâcta ou drt.garta. 'ontes suecas dizem que o "Fueh-
"'" .

S t I" O d t usr.ruitios tem aderldo ao mo- "

t' t d'" DVlt a a ln
I e SH"lAf o es Nota-se uma grande melhora logo no rer se encon ra ln erna o numIUO e 'll tJl/ 'ilnento "Aliste-se No Exér- primeiro dia. A respir-ação se toma mais Hospital. com um tumor na gar'

París, 15 (D, P.) - Joseph traaceses .Ito ", o qual se vem propagan- ,'aei! e desaparecem, gradualmente, O� ganta.

Grígg - Soube-se de wnt,es i iJ
"

lo, qual incêndio em floresta, zumbidos dos ouvídos, a dor de cabeça
,

16 (SIF) R ,.

1 "'1' a sonolência e a obstruçáo nasal. Os nor-te-o rnerfccmoe desernbar·diplomáticos usualmente 1n- Roma,,' "eper- , )or t.orlo o terrttórío (a C nna
A perda 'do olfato e do paladar, a dif! coram na ilha de Mapia, a nor-formadas que De Gaulle dirigiu .:miu profundamente nos Cíl'-I livre. Até agora, segundo no- culdad« de ouvir e ° desprendimento do noroeste da Nova Guiné.

convite a Stalin para realizar -ulos franceses católicos,
de

I
',ícias locais, 230 estudantes, 33 mUGO nasal na garganta são outros sinto

-------,,--,-- --'--- ..�

uma visita a París. Segundo Roma a notícia de que os ale- .ncrnbros ele faculdades e 30 mas que indicam a presença de catarro, CINEUASd
_ -

s 1 1 I ttt t P 1 't' o qual deve-se combate!' com o tratarneu I 1 1"'1.acueles círculos, ain a nao maes ameaçavam massacrar o,
I" :l,18111)1'OS (O ns 1,' no, o l1CO

tu' de Parmínt,-1
d ODEON .. às 17 e 19.30 h o ro s , ohouve resposta e acredita-se prtsíoneiros dos campos e I' '_jentral tá se alistaram para o '-"l'ndido f'lme "8' b" .

, •

.J _

- _. "'.J_' ."t-- e � oner a ; e rt1Q1S

que Stalin apresentara a poll-I' concenuaçao que se encon- 'I', .;ervlço mlllLar. O mOVl111e'lllto --

I 'Sinfonia das Montanhas", "GeneOS nazista5 e osda recusa que a "direção mili- iram na zona de avanço das
I
,�stá se intl'oduzindo ràpida- '{ruppa e Su�, Orquestra", e "1\

tal' da frente oriental impossi-,fôrças aliadas, Uma delegação I'nente nas repartições públi- monumentos "'OZ do tv;undo "

t d'
. . .

1
. �' < IMPER.AL -- aC 19 30 hora� obilitará o supremo coman�an e! r]� sacerdotes fran.ceses 1Y1-1 cas, :lOspl�al�, estabe ecm�e�l- reIS!J.10SiO S 'I vibrant'e filme "Tud� por um�bei.

dos exércitos russos de Salr da
'I gm-se

a Sua Santidade o pa-! �os Jornallstlcos e comerCIaU;· \ LOllo.res, 16 (B. N. S.) - "An- jo", e mais "Coisas nossas".
União Soviética, nesta oportu- pa, ma�lifestan.do o seu protes-I U� funC'Íon�rios c1o_ Govêrno t�s da guerra o povo pacato de

_

nidade". C? pela bar,band.ade que os na- allstados l:ao p�rclerao os cal'- Emdhove.n s�ntIa-se orgulhos(, Rainha dos----'- ;jlstas t.enCIOnam perpetrar. �;os e cOlltl1lUal'ao a receber os de suas igrejaS, especmlmel1tt ,Comoraé na CASA MISCE
seus yencimentos para o SUg·· de um templ� em que ha�ia I Estudantes 'JLANEA é sahl'l' economizar.. re'lllto das famílias; quanto aos uma oTande Imagem de Cns-. . 1

]
,.

b FOI ontem efetuada a apuração

A"" fuga dos
v-o untanos estudantes. terão to". - escreve o corresponden-I do ot s 1

'

-6 dR' h• • •

.

". .1'
S V o para e elça n Oln a

É 'UlI.A OOENÇA I 11relto ao prossegmmento dos te do Dmly Herald da Holan-I dos Estudantes. O 1 lugar foi e:m

I b d .M.1J1'l'O PERIGOSA 18studoS nas mesmas eseolas, I da, "Mas depois da invasão os: qUistc:do .

pela srita, Maria de Lur,

eo a ora ores PÃAÁ Â F.A.lÚLU ao terminarem o serviço mili-Inazistas deCidiram que o mo-! des Sllv,mo. qu� obteve· 6 868 ,vo-
1'� (SIF) Louis

II P.....-a.A Â. UÇI. I ',ar. Não ficam atrás as ,l11Ulhe- numento erigido pela fé reli-l t�s. Sua corooçao 5'; efetuar,;,. oParís, _v -

., . .

'
, _

lo de dezembro. na sede do 'L,ra',

!��'�l��o�d ��:��:;lárf�la�����t�: I ;���:ti����ar���lh.edn�. s,;�;�:e��to� �,"��I�� ��vdJ����a��A�,eb�l f�� N��ô--áí;q-"-u-"""e·-"--""--qne pÔS sua pena a serviço da II<'ala-se na elaboraçao de um
I
vez as suas conclencJas, sob o

causa da opressão da França, I pla.no de c1Ístribuição de 2.000 ;pêso de suas atividades anti-ca- París; 15 (U. P,) - A 95a.
refugiou-se em território es-

_ _

I
mulheres, em unidades do ser-I tolicas e atrocidades não pU-, divisão de infantaria norte·

panhoI, afim de se furtar ao AtrOCidades alemas viço (]p :;;OCÔ1TO, que atuarão1dessem suportar a serena im-1americana atacou Chateau
justo e infalível castigo que Lond.res, 16 (�, 1. P) - Se-

I
junto às fôrças �Xipedici?l1ári�f:' p.onencia da_ image�. Não he-I Saint-Germain, localidade dis

:he será aplicado pelos Patrio- gundo mformaçoes da Impren- formadas ,por Jovens ll1stnu-1sItaram entao em pmta-Ia de tante 4 kms. oeste de Metz,
i aR 3a alemã na.. Polônia ocupada, ,

dos, I preto. Si pel'guntassemos a um j -------------
",�.;._,._..�....-_._-a....._-......".......,..-... · em Poznan foram condenados! ---,--- !habitante de Eíndhoven o que I Mas o precO
lfJlTZ Hoje, Se-feira, às 13. morte Francisco Gasiorows-IO cobre Ipensa ele dos nazistas. nos II não baixa .••
&''!lI. 17 e 19,30 horas I ki, sua espôsa e sua filha Esta- . , jmostrará o Cristo pintado de Rio, 15, (A. N.) - O municí-

Sessões.Chies nislava, por darem abrigo aos I Nova Iorque, 15 (D. P.) - O ;preto, Ele é umá imagem viva pio de Camacuã no Rio Gran"
James Craig e Bonita Granville ern "bandidos" e possuírem muni- ! Instituto do Cobre anunciou

\
dos sofrimentos dos holandeses I de do Sul está batendo o recol'

. .

O FdAROALl �OS ,ESEPIASlh d ;;ões. Igualmente, foi condena-ILlue os em,barques de cobre Inos quatro últimos anos e ates-' de na produç'âo de anôz admi-E'rlglndo e ca,raz, spa an "

d t V 1 K 1 t t '

.

d t
"

. - . , ', '-

o terror por onde passam! c. O a mar e en�es au a,e a nor e-amCI'lcano uran e o mes
I t� .� �?rsegU1çao naZIsta a re- tindo-se que atinja um milhão

,No Pro�rama: �elo. mesm� motlvo. FranCISCO �e, out�bro, alcançaram o to- ,1IgIao' - conclue o correspon-, de sacos da importância de 50
O BraSIl na Tela n. 7 }CooP.) L7aslOrowskl era lavrador em La.l de 12650 toneladas, dente. milhões de cruzeiros,A.tuoJidades RKO Pathe - Jornal iNalka muno de Wl'zesnia e ---- --_.-

------- .. _

da Guerra, '

b'
'

Irnpróprio até 10 anos 3m sua casa d�V�t a l'llgOd at�sPreços Cr$ 3,00 e 2.00. loldados do ExerCIa C an es 1-

no Polonês, assim como ao !

noxy Hoje. 5a feira, à;: prof. Jorge Handtke e outros
tl� 7.30 horas 'iesconhecidos, Durante a' revi
Joan Fontaine II Lavrence Olivier em ':ião Handtke matou um policiallxEBECCA - A Mulher Inesquecil1el - "

No Programa; Muriaé _ Cooperativa 3Jemao, apos O que, suicidou-
Impróprio até 14 anos se. Vários moradores de Paznan
Preços Cr$ 3,00 e 2.00 foram levados para campos de,

concentração, por terem auxi
Amanhã no RITZ - Sessões das liado na fug'a de Vencesláu Ka�

moças:
MULHER FATIDICA leta,

-------,----

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

Apareceu o FANTASMA nos preços da casa BOM Gôsro, em tôdas as mercadorias
agora recebidas! Visitem a mesma, que ficarão coolpletamente ABISMADOS!'

u'

18 -�- Rua Felipe Schmidt 'm_. 18
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