
ESGt?itop irtg1ês
LONDRES, 23 (U. P.) --- F'OI (�ON.'IRMAUA A NOTICIA DE QUE O CONHECIfJO AUTOR
WOODHOUSE FOI DETIDO EM PARíS. A ESI)ôSA DE WOODHOUSE TAMBÉM .-'01 PRESA.

REVELARAM OS MOTIVOS DA DETENÇÃO.
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AUTORIDADES NÃO

o resultado· das eleicões
.>o

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

o .ilLUS A�rl'HW IHAIUO UE S.\ \'L\. CAri'ARIXA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

,
reinante entre os alemães é dada pelo correspondente do Dai-

_ Zy Bxpress .iunt<?_ às fôrças aliadas perto de Eschweíler. R!efere
ele que 16 alemaes, entre êles várias mulheres e crianças, en

fr�nt�ram a bar�agem de morteiros e artilharia pesada, para
rerugíar-se nas lmh�s norte-americanas. E contaram que a
maioria da população de Eschweiler fôra evacuada à fôrça .

....,..",." .. -. _!S_. . ..... ... - 2$.__ • -- .. ---.-----.-.---===-

Iseus
3 �il habit3:nte.s_. tinham resolvido entregar-se aos nor-

Ano XXX
.. __

I .FlorlanÓP_o__liS-:-._QU._in. ta.fei.1B_, _23 _d.__ e _No_v_El_m._bí.-_O_.__ d._e_ "_19_.44 I' H. 9254 te-ametnc�nos, p01S temíam que, na Alemanha, nem sequer
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enoon·ranamoomWa. ��m,tinhampa�a�qu�rod�se�

I condidos nos porões durante o bombardeio da cidade. A Ges-

O fuiminante assalto Irancês lOS IUSSOS ! ��f.���:�;"e�t��:s�������e�����f����sal����us eSCOnderijOO�
l'al'ís. 28 CG. P.) - Foi �·ão'trallc<�s. que àYànCOU para 01 .:'IJOSl'Oll, 2�l (l)._�'.) .: As Esboro�-se a emh!llxada em Madrifulmillante o assalto elos F'ran- �LC:l1O, rlepóís da q�li'dà 'de 1\1n- (1'OJ);:5 l:ussas estao

nlt.llnand.o, li Uu
eescs à cidade de Mulhouse, na Ih quse, teve de �nú'elltal' Vio-In. a__ll�l:lHll����e:lt() l�:a� 1 \I'l�l\a, .u- . M�drí, 23 (1!. ,P.) - C3:U'sou sensação em �adl:í o aviso,
Alsácia, que deu ao general Ir-nto contra-ataque alemão. as \, J,�,(:;s ce,l.c.:<"c1a�, J cL � 1p : l�S na Id1�l.mdldo. �ela rádio de Berll:�n, cassa,ndü a nacíonalídade ale
TOl1zt't dn Viziers a oportun i- margens daquele rio. Os fran-I

- (- ��ao o(�de;1t�J (;a� �,to� �'._O Im� ao_ Inm1st1:o Walt�r Zechlín. Era el� o encarreg;ado da p�
dadr de capturar alguns mem- cc-ses, contudo, não cederam I mes.mo SE da (011 a ",t.lallllçaO blicação dos lívros editados pela embaixada alema em Madri,
bros elo estado maior do gelle- um só palmo de terreno. fOl'-1 nnzrsta ]Jlo(\u,ead� na Ilha de tendo-se tornado figura muito conhecida nos meios intelectuais
ra l nazista Blakovitz, A ponta- ra.ndn os alemães a um' rec1lo: ?esl, �dl�nte (�? �l,tOl'al. cio �les- espanhóis. Zechlin teve violenta discussão com a�adido de ím-

-clr-lanr::l. do primeiro exército a,tE' suas posicões originais. 1l1<! Estado báltico. Na. !lun- prensa da embaixada Hans Lazar, recebendo entao ordem pa-
, "

gr:a. as chuvas tOlTe'JJC1.a�s,. a ra regressar a Berlim, Mas negou-se a atender o chamado da

V·lgorosa marpha de Hodges
hu ixa temperatura e a títãníca Gestapo e, daí, ter sido privado da cidadania do Terceiro Reich.

Ih l·esi::;tt.n(;�a ale�l1ã �stão retar- A respeito. cone também que o embaixador alemão em Madri,
r1�yl�io a ll,lvestltla final elos so- que fora igualmente chamado a Berlim, conseguiu escapar e

Paris 22 (U. P.) - O Primeiro Exército norte-americano viétlcos-sôbrc Budapeste. Es- encontra-se, p_resentemente, na Suiça. Parece assim que a em
ocupou a localidade alemã de Eschweiler 10 kms. a nordeste pera-se contudo C] uo os russos

I baixada alema na capital de Franco está seriamente ínfluen
de Aachen, Os nazistas abandonaram suas posições no interior a qualquer mómento consigam! ciada pelo germe anti-nazista.
de Esch-weiler, pouco depois das 3 horas da tarde. Atrás de- '1enC81' essas dificuldades des-I -------.------------------__
les ficaram apenas ,reduzidos destacamentos, que não pude- ferind.? o ataque' frontal ("�ntra. [' vl·olenta a resl·ste'" nClaa nazl·staram safar-se a tempo., e os civis. Realiza agora a infantaria t 1a capi a.
do general Hodges as indispensáveis operações de Iimpeza no

perímetro ocupado, feito o quê, prosseguirá sua marcha na di

reção do objetivo imediato, que é a grande cidade de Colônia,
sôbre o Reno. Há informações aliás, de que o general Hodges
está ameaçando também a localidade de Heinstern, mais para
o interior Ido Reich. Heistern encontra-se 18 kms. além' de
Aachen e para lá estão enviando os nazistas sua artilharia
e a infantaria, numa tentativa para deter a marcha avassa

lador do !primeiro exército.

Ia exoneracão Paris, 22 (U. P.) O comunicado do supremo comando do

de Veroshilov Q. G. aliado informa que continuam violentíssimos os comba-
_

tes no setor de Aachen onde os alemães resistem desesperada-
'1 "

. ')'-' ITr }).) (' .0' ,
mente ao avanço norte-americano. Algumas localidades caíram
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em maos c os aua os, que investem agora na ireçao de Wurm

(\ro se �_I: OIlf)j(:ll" o ma�e( �a le Beck. A nordeste de Thionville, as fôrcas aliadas atravessa
,

Ol'()�·; . I 01\- ot
.

jPXrlIl1(>l'a(c,o (�S I ram a fronteira para se defrontarem com extensos campos de
11_1n(OCS(emt�m)l'O(O onsr-I·· bsts d tA .

lJ '1", 1-) f'" I 0·"·",r1'"
mmas e o s aculos e ôda sorte, agravados pelo fogo da artí-
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1 .a�la a em_a,.m e z, ain a os naZ1S as ,1'es1s em mas a guar-��hlC 'des. �..... .

:
1

. o
nicao alema do front, no suéste da cidade J'á capituloulllentalJ

.

\) a eXO!li:-'l'acao ( o lna-
J . ,. •

redlal .Voroshiloy, q�iP vpm de Teve o efel·to'ser afastado do Conselho de
DEfesa ria lTnião SoviM.ica, re- duma exn'o"a-oconla um df's]J(]cho de .\10SGOU i'� i}

qlle pra aquelp. marechal o co- C'amberra, 2:� CU. P.) - O
missáriC) da Guerra, quando ministro Ford illform,ou que o Clínica Geral de Adulto.
esta.lou O conflito russo-germâ.- govêrno da A llstl'ália decidiu Doenças das crianças

I
Laborat6rio de Análise.

Inico. Não exercia, contuc1o. assumir a dil'eção de tôdas li- clínicas,
11ma di)'('çãO pfeti va das ope-I nhas aél'ras interestaduais. Se- Consult6rio: rua Felipe Sch.

. . _

I
-::;:-- rações militares, porque dela. gunc1n Ford, "todos os empre- I

midt. 21 [altos da Casa Pa·

lortlllc�çoes � emas
se in('umhi:l il:ne(liatamente o gados s,erão h8111

t�'atadoS·'.e
raisoJ. d�5 �� 3�8 t:.IZ IS daa

I(I II I ma1'0ch:11 �talll1, atuando, des- as atUalS ("ompain):uas ele aero- Reeidência: rua Vise. de Ouro

I
(le en1ão. Voroshilov, (,·OlUO :Ja\egaç:1o serão l'eC'ol11pensa·· Preto. 64.

Nova York, 23 _. Uma transmissão da rádio de Berlim. 1'e- l'ullselheiro militar do chefe

I
,_1:18 lJelo I<Jstado. nos tênl10s Fone: 769 [monuall

velou que os alemães completaram a construção de uma nova supremo russo. Afirma-'se ain- justos. A dec-1a'J"ação ele Forel �����==�==�==
linha fortificada por tras da frente ocidental que � ':uma V2r- rla em :\fcS:'011 quP era quási :P\'C vieito IIU111U explosão, Homenagem ao sr
dadeira obra, prima de improvisação e organizaçao' , e, alem lJllla a inter, enção de VOl'OS-1 pois Jlingnem poderia esp8l'ar dr W- $hington L :zd�sso, "muito mais perigosa para os aliadas que a muralha do hilov nos pIa,nos do IDstado ,aI dccisão, já que não houve L-:' ')�(E) .

UI

Atlântico". Segundo acrescentou a emissôra berlinense, a

nO-ll\'IaiOr
ru"so e, ll1psmo, na

diS-1
�oTlsll1�a com as emptf�gas. ] �o,.:l' d' d

- Um grupo d;
va linha dispõe de "trincheiras invisíveis" e casa-matas perfei- �ribuição das fôrças combaten-

" ��e Fal e �:1 dO a ,turm� d� 1923

tamente bem camufladas.
--'

le�)
..
A l'espo!lsahilidafle rlessas. Os tres «grandes« h.�liv:�d��ee dodeR' DdJl'eIto d.�I Lluefas acha\-a-se ent1'e<>He aos I I

10 e Janel

D,. ,.

t'
a "H"tl Grorlfl g jm-ells comandantes ru�sos, a Lonclres, 23 (U. P.) - A 1'0,. resc:lyoen comemorar o 15°

OIS mtS eriOS " t er e u. n maioria elos quais, forjou sualll1'Obabilidade de repen;:illo co- l�lll\'erSQrlO de fDrmatura, pres-
, . ,. eallacidaele militar nestps 4 lapso da Alemanha esta geran- tando uma homenagem ao pre-

Londres, 23 (V, A.) - Escrevendo sobre (J "mIsteno de
, 1 ."

.,

elo a crença de que os "três sidente Washington Luiz, oujo
lI'tI .

1 d
.,

1 'T' Ob" ." d' "D maior altOS (e guena. t 1 fI er", o Jorna Om1l11Ca,' ne. se1,:e.1" 1Z � grandes" -- Roosevelt, Clmr- �'e ]'a o az parte elo quadro
19nificaçã:o politica que o silênclO de H1tler e o ,ecllpse, de chill e Sta,l.in - fie reunam an- dos que concluiram o curso

oering. Goering é partidáriO da alianGs do Partido NaZista LOjA DAS CASEMIRAS tes do que se espera. Reconhe- jurídico naquele �no. As listas
Com a velha classe dominante alemã -- os, "junkers" .- a qu�l '

. . cem os mais versados em polí� de adesões encontram-se com o

�r;os��S���l e� �i��l���l�E:S����� ��:t���lgue�� °p��Y�;: �1� l.ia��st�!����������d��an�!�� �íeCsa eli�ÜI�������l���ei,��� ��:a��= ���J���el Jackson Gomes de

con
.

t 1"
-

d t das as pes·so'as que "o'ostam de Mafra 8-A têm como O'a»antla .. , ..

SlS e na e llnmaçao e o
_.

b '.'
,
b. , taclos UIHdos chÍlcllmente pe1'-

COlnpl'Omissos ou agem com reservas", Nao sena s1!rpree�ld�r:- a qualIdade e a dmablhdade. mitirão que Roosevelt dc-ixas- Em Escbwel·lerte se souhessem03 em breve que o marechal Goenng fOI vltl- .

�!e 'Vash1l1gtcJ1 antes de 21 de
ma de algum acidente fatal." !) gen�ral chefe janeiro., Em compensação, -pro- París, 2�·(U. P.) Informa-

a -, I b h· b t I .apones blema maior relll'eSentaria pa- se que o Primeiro Exél'cito

capl a a lan� so o em"ora. Noya [Ol'(]lH', :J::l ((.1. P.) I'U os três líderes aliados uma norte·americano penetrou cer-U
.

P fio; afastado <10 �PU ('ar�o o C'o� inesperada capitulação dos ca de �O(l metros em Eschwei-
Salvador, 22 (A. N.) - Forte tel1�pol'al, c�J?1 vel�to r:o- manrla1l1e em clwfl' de tõda" nazistas, (jlle não os enC"OlltTa- le1', qne fica nns 10 kms. a 1101'

roeste, varreu esta capital, ontem à nmte. O trafego fICOU m- as fÔl'(;aS (:xjwdic.ionárias jUlJO- ria prepal'arlos pUl'a enfrentar deste de Aachen.
terrompido em vários pontos da cidade, havendo desaba- llPsas na China, marechal a situação, Por iss,o, muita
mentos de casas árvores arrancadas e outros estragos. Uma 8hunrolm-Sata. S(:'gU!1�:1) mnun" gente eSllel'a para breve como

faísca elétrica c�íu sôbre a igTeja da Lapin!la, cUj�, torre ,fi- cion a rádio de Tóquio, em eo� muito pl'ovavel, um encolntro
cou danificada. O ponto mais atingido da' �ldade fOl a ,pemn- munieado oficial, Bata ful 110# aos três estadisbas,
sula. de Itapagipe, notadamente em Bogan e no Gasome-tro, me�l(l() <1: 1'0Wr !?;('l'ul da edu<':1.
onde os fios elétricos. se Dartiram e foram arrastados pelo cão 1)1 i 1 i j a!' !' o

.

J 1< J1:1 ri. �ell su

Vento ficando interrompido o tráfego de _v�ículos em tô�a a sua cessol' na China será o gemeral
e�ensão. Em tôda acidade ficaram damÍlcados e letreIros, lia- Yasnji-O];:�t1l1nra, i[lll' C'omar.

vendo ainda grande nú:n:ero de vitrina� p,artidas. A policia e o da\"a o exército japonês no

corpo de bombeiros lestlVêl'am em atlvlua.de durante todo o norte da China e membro do

tempo, providenciando os socorros necessários. Apesar de ha- Conselho de Marechais e Ge�
'V diversas pessôas feridas, ignora-se até o momento se hou- nerais, qHe frunciona COlHO 61"

·ortos nos desabamentos, cujos escombros corneçaram a gão eOl1sultivo supremo do Ím-
r removido-p na manhã ti€) noje, JWI'�(lol' Hiroit(l.

. Nova Iorque, 23 (U. P.) -- No tumulto dos acontecimentos
diários, fatos recentes como as eleições presidenciais dos Es

tados Unidos, dão a impressão de serem coisas das calendas

gregas. E, assim, a título de "reiminiscência", aí vai um lcál
cuIo lextra-oficial de resúItado final das eleições Roosevelt
venceu por 24. 752.000 votos contra 21.427.000 de Dewey, em

números redondos.' Votaram, ao todo, eríl número redondo,
46.180.000 cidadãos.

Novas

A caplura do
general Kille.

A dez kms.da
fronteira

rAre;ute do Tel'ceil'o Exérci
to, 22 (11. P,) _ Uma divisão
do exército de Patton conse

gllin penetrar na linha Magi
not, num ponto tlistante dez
10n8, apenas da fl'onteh'a ale-

:\Ietz, 23 (U. P.) - Foram
completadas as operações de
limpeza ela praça forlte de
Metz. Ê prisioneiro do general
Patton o general nazista Kit
tel, a quem fora entregue, pelo
alto c'ol1l3.ludo alemão, a defesa
das poderosas fortificações to
madas de assalto pelo terceiro
l'xfrcit o norte-arn�r!�ªno. ...r

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ASSINATURAS
,

Na
. Capital:,

,

1 .'1n., Cr, 70,00.

Semestre Cr$ 40,00I Trtrnesu-e Cr$ 20,00 t
I :\h�s

I xúmero c-s 7,00
avulso Cr' 0,30

1 No Interior:
! ,\no Cr$ 80,00
I \';emestrl" Cr$

.

4.5,00
: rrime'!!'e Cr$ 25.00

o\IJÚll('Ill� mediante contráto,

I
: \.q ,)rlgmals, mesmo não publí-

II ca,;j(ls, não serão devolvidos.
Esta fotografra , tomada na Hora O, mostra-nos as unidades navais aliadas

i .... direção não se responsabiliza �u�_!,:_mar:� _��e na invasão do continente europeu.
_

(British News Service).:._ _

1 pelos ��t�;��t�:s�::�i:sOS nos ,I Irmandade do Senhor Jesus dos Passos 1 O embaixador
,

i
I

�VashingtO'll - (Inter-Ame-]
ricana) - .. As estatísticas de I

. I

r-arrie apresentam quadro som-I De ordem do sr. Irmão Provedor, can vi lo os senhores
lnlo para os meses restantes ] Irmãos e Irmãs para comparecerem, no dia �5 do corrente, às
do corr-ente ano, segundo de- 15,30 horas, na Sacristia da Catedral Metropolitana, a-fim-de,
clarou o "Wall Street Jour- revestidos das respectivas insígnias (balandráus e fitas), toma
ual ". Mais de um terço de tô- rem parte na Procissão Solene de San ta Catarina. excelsa
ela a carne fiscalizada pelo go- padroeira da nossa Arquidiocese.
vêrn o federal será destinada I Florianópolis, 22 de novembro de 1944.
às fôrças militares, à Lei de

I
LUIZ S, B. DA TRINDADE, Secretário.

r'�mpréstimo e Arrendamento e
----. -,,-----.----- -------.-

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

outras exportações, durante

oI FARMACIA ESPERANÇA
semestre de julho a dezembro. do FBrmacêllth�o .NILO LAUS
Os nove bilhõesde libras-peso I Hoje. am.u.hA ...,..j .... preteri..
3f' carne produzidos durante CIO_"" • _l'RII.eJru - Bom_pau.. - r�

I:',sse período foram divididos Artlcoa 4e 1Io1'l'aclua.

I
.

f 1'A ....r...- • .uobl obeer,,4llcta ao �tw.........-
ua seguinte erma: torças ar-

rendamentos, 1.3 bilhões; ex

madas, 2.6 bilhões de libras
peso; Lei de Empréstimo e Ar
portação comercial, 58 mi
lhões; civis, 5,2 bilhões de li

bras-peso. Além disso, o mel'ca-Ido civil obterá todos os 2 bí
lhôes de libras da produção,
não fiscalizada pelo govêrno I' A's 5 e 7,30 horas
federal. Traduzindo essas 'esta- Unidades sabctadoras tr e inads.s no REICR, para destruir

tí�t�cas em termos mais fa-I America, Irnpressionan te ! Incornparâvel !
mllrares, veremos que houve I' V· d'

·

tA'
·

um consumo "per capita" de leram 10aml ar a merica
10 libras durante o período
julho-dezembro, em compara
ção com o primeiro semestre
eb corrente ano. Os estoques
disponíveis dão a média de 65
I i,Ol:as de carne para cada pes
sôa.

Crise de carne
e Hospital de Caridade

"
Foi aprovado pelo Conselho Ad·

Washíigtou, 110H'll1Ul'O ninistrativo estadual ° projeto de
(Inter-Americana) O sr. leoreto-lei da Interventoria, que

Jetterson Cafferv ex-embaixa- lIisa proibir aos ocupantes de ter·

dor dos Estad�� Unidos no I ras devolutos do Estado alienare�
. ou onerarem suo cultura, rriodei-

Brasfl, e atual ombatxador
ros , plantações. construções ou

junto ao govêrno provisório da benfeitorias O projeto objetivo "ccí

França, foi recentemente agra- bir o abuso, can: prejuizo do Esta'

ciado com a Medalha de Ação do, da exploraçao .d� ter.rafi que

co,
,. , lé .' 1 0- lhe pertencem e fOl

í

nsptrodo em
AttolIca do Co egro (e ...sao medida idêrrrícc adotada no R G.
Boaventura, no Mosteiro de do Sul".
San Francisco, em Nova 101'- ,,;.

q ue. O reverendísstmo John Dívulqo-se que serei bc ixodo ne-

vlark C'ln)1f'i', bispo ele Erie, I
vo decreto-lei disp,?nd? sôbre cori-

d 11
curso para rernoçuo, lngresso e ra-

entregou a l11e a la na p1'ese11- veraão de professores nos es to.bele
ça do reverendíssimo John F. cimento. de ensino primário do
!) 'Rare, delegado militar: 1'e- Estado, visando consolidar o legis.

I
vereardlssirno J. Francis 'Vlcln- loção existente e focalizar o rnêrr

I bí '1' 1 N
to de professores. quando em exer

y1'e, llSpO aUXlLlar ( e ova cicie em zona de nacional'zoção,
11m'que .

e .de sua excelência re-
.

*

verendíssíma Bertrand Camp- Vai funcionar, na cidade de Cres
!)eJ], provincial da Ordem dos ciuma. sob o nome·Antônio Pe·

7rades Menores. do dr. James reira da. Silva e Oliveira", urr-o, bi
\ F' '1 I blioteca municipal, destinada Q
v • ai e�', e outras destacadas consulta público.
-crsonaltdades. A medalha, •

FIe é concedida anualmente I A lnterventoria Federal obteve

'pela
faculdade do colégio a um � aprovação do C. A. poro estabele·

notá,'€} católico traz a inseri- cer em Cr$ 3.600,00 rneriscris, a:

a -:ã.o c, Cm BOI;l Soldado de partir de l' de maio do en o em

(' .

t
"

f
' .

curso, os vencimentos dali Secre-
.1'1S o ,qllé 01 sugerida pela tários de Estado.
Santa Sé. A citação louvava o

51'. Caff8l'y pelos seus "traba�
lhos no serYiço diplomático de
sua pátria - um homem de fé
e um ('aló1i('() ele convicção" ..
O embaixador Caffery foi cita-Ido pelaR seus notá"eis fixitos
"no estabelecimento de uma

sadia e duradoura política de
bôa-vizinhallca entre nossa
amada pátriá e nORSO grande
"izinho do s:11".

Calfery
-- Fundada em 1765 -

ProCissão de Santa Catarina

CONVITE

CARTAZES DO DIA
HOJE Sa.feira HOJl

------------_ ......�.._-----------

Comprar na CASA MISCE
LANEA é saber economizar"

CIHE

com George Sandres e Ann Sten
CURIOSIDADES ASTRONOMICAS (Nac. Coop.)

DESTEMIDA AUSTRALIA (Short)
A VOZ DO MUNDO (Jornal)

Preços Cr$ 3,00, 2.00 e 1,00 ·Imp. 10 anos"

CINE "IMP'ERIAL)
A's 7,30 horas

Lupe Velez e Leon Errol em:

Aquele caréca voltou
I A' história da mUSica típica norte-americana, com Bing crosbY,'

sh;í�;i;n bá;b�;� !
'I CINE ]ORNAL BRASILEIRO 3x37 (Nac. Coop,) IIICÃES DA NEVE (Desenho Colorido) I
I

Preço: único 2�. Imp. 14 anos i

:3imuitânearoente, DOMINGO, no Odeon e Imperid, íncont(s.!
tavelmente, o melh:Jr filme da dupla do f iso, I

O Gordo. e o M"gro em: I
Mestres de baile I

!

Quer vestir-se com
confôrto
elegância?e

Procure (l

ALfAIATARIA'
MELLO

e escolha o leu figurino.
Ruo T itodente 24

Ecos e Notícias I
• ......... 1

Foram aprovados o planta e oro

çamento de Cr$ 30.143.40, o lusí ,

-os à conatruçdo da oficina de
arpintaria e carrearia da Escoln
Prática de Agricultura «Caetano
Costa», da cidade de Lajes.

;o

Também, o planta e orçamento
de Cr$ 487.835,80. referenteil à cons

trução do Forum da cidade de Lo
jea, foram aprovados.

•

Está aberta, na De leq ací o da
Divisão do DASP. na r uo Felipe
"lchmidt n 5, I, n e s t o capital,
diariàmente, das 8 30 às lo ,30 ho
ras, exceto aos sábados. o iscríçân
;>ara o concurso de arquivista do
erviço público federal, o ser reo

.zo.do em S Paulo, Minas e Distri
.'1 Federal. A inscricão encerrar 13e

á em 15 de jane'�o
-

de 1945.
•

A prefeitura de Serro Alta vni
ubstituir a denominação da Es.
roda Bismarck para Estrada AI.
lerto Torres, ern uma da, vias pú
,!icas, no per irne tro urbono do
itado município.

"fite"..

ENVIE u�, CRUZEIRO EM �ÊLOS PARA O PORTE POSTAL

UZINAS CHIMICAS BRASILEIRAS lTDA
c POST.ALI1" .JABOTICABAL EST.,.PAULQ

B I-com frente de
a cao: vidros e preço

d,� ocasião, vende--se um com

2 m50xO,80xO,95. Ver e tratar

com Plácido Mafra, rua Felipe
Schmidt, 34. 5 v.� 2

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

w

Convidamo! os srs. Comerciantes a

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

SEDAS, co� ricos e modernos padrões,
lÃS, próprias para vestidos e casacos,
CASEMIRAS e TECIDOS em geral,
recém-chegado.5 das melhores fábrica s
do país. ," .'

.r.f''''r;Jfi<J;\B,'�;;,'''ff�.�c''''- '. "

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA 1. CLUBE-Dia 25,
para o Natal

--
"""-----------------------------

I�····�·
.......·_··&····

Vida Sociall
......... ••..····1

A "'IIVERSAIUOS

Transcorre hoje o oriíversdrto do

noiSO ilustre conterrâneo sr, Car
los da Costa Pereira. diretor da

Bibliot*ca Pública, presidente da

CESPE e secre�ário (interino) da

Justiça, Educação e Saúde. Fi�tlra Ide grande relêvo nos meios inte

lectuois do Estado, cnde ocupa

digno lugar entra os n� rno is

escrupulosos h istoriógrofos é 5 S ,

também, cavalheiro de trato afá

vei e cativante, que lhe tem gran

qeodo nurnerOIWOB e sincera.. alui

zades. i
Hoje foz anos o jovem Mur

í

l o I
Jotá Abreu.

Decorre hoje o natalício da rne

nina 'teresinha de Jesús Calado
Pinto.

Faz anos hoje o jovem Dalmiro
Mafra,

Festejo hoje seu data natoHcia
(1 .rito. Iraci Romão Siqueira. I

Nesta dota passa o aIliyersárío
do ar. Otávio Schi.ffler·,

Hahllft"t:ões:
E.tõo'se habilitando para CQ8�::

Ie sr . ten. Newton Brüggmann e

srita. Marina Lopes Fernandes; dr.
Osmundo Vieira Dutra e srita. Ne·
li Barreto � sr. Lúcio Cravo e srita
Isaltina Brago; sr , Ar,tônio José
de Sousa e srita. Erondina Cecília
da Silva; sr. Fernando Francisco
Coutinho J. e lIdta, Rita Te6Hlo
de Amorim.

MAl LLOT

REII/EII IO�a�to
= QU A L I DA O E !STA. LUCRtCIA, VIRGEM

FR;a::�d1�;;!�:�::' :38 I �;�:!t������t;�::��:��� ���� lO!!!���e�bro t(!� I��OS !� lev���r!�!!:�:
fância. educaram na no santo te- viço Es'pecial ela Lnter-Amert- dólares.
mor de Deus e pr c curo ro rn infun caria) Na sua apressada Pierre LavaI, que começou a

dir na seu tenro coraçô o o abor· partida ela Frauça, os alemães vida como carteiro do correio,
re��men\o do mundo � de suas não puderam levar tudo que, soube tratar de si muito bem e
vo idcdes O mundo, porem, come

(

". '" I ' • " A. ,I, 1 I d
çou a armar laços à sua inocên esperavam 1011�)a�. ,�s fôrças também cuidou ce sa r a

cio; pois, era rara e cativante sua traucesas de resistência, pOl'lS- França apressadamente, acres
Ir-orrvusor-o , Como 08 propósitos dos SO, realizaram verdadeira ca- centa o Xe,,, York Times. Seus
que a requestavam não surtissem carneiros e vacas já foram ven
efeito. f .ro.rn esses meemos dela çada de teso.lIros, dando buscas elidas aos camponeses, suastá-la ao governador que era o cru- 11 I I 1 d
el Dácio Este, ven do a firmeza

e 1 ugares ISO a.c os, a egas e
easas ele apartamentos e :pra-

do jovem e não podendo de modo armazens, na ]r:ocnra das cou-] ptiedarle foram confiscadas e
algum seduai-Ln. mandou que lhe sas que OS alemães pr�pararam

I

outras propriedades, inclusíve
cor cassem a cobe çc , e sua alx;na para �eva:' para o Reich, luas

urna adega de vinhos rrance-
voou pa a o ceu a receber a ou- t t E t
rea corou do martírio e da vir que ·nao .lV8ram 'empo, n 1'e

ses raros, vão a leilão. Deixou
gindode outras (,oll�a.s enc:o�ltradas, se- atrás de si uma fortuna de

..

-==;;-=�----
- _.-. gurido notícia publicada pelo mais de oito milhões de dóla

"Xüw \�ol'l{ Times'" estavam res. Pierre LavaI está' conde
as segu

í

n t es : 1.)UaS ('�ntfmaSlllllado à morte.
I ele toneladas de material d,e
•

cozinha, 1.800 renigeradores -------'-- _

«Iétrícos. vários milhares de I
lnres-c1e-sallatos, algumas can-: LOJA DAS CASEMIRAS
t�uas de toneladas. de utensí- O mais completo estoque de
'lJ_Os de n:et�l, l� lll�l lava.l_lde- brins de linho e algodão po
nas 1l.leCaUlCaS, mmtas caixas dem ser encontrados, a preços
ele meras de seda e alguns qua- convidativos, na Loja das Ca
dros de grande valor. O total semiras, instalada na rua Cons.
caàcula.do dos artigos apl'een- Mafra, 8-A.

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

Euclides N. Pereira e seus filhos Darcí e

Almerinda convidam aos parentes, amigos
e pessoas d.o suas relações, para assistirem
à Missa de 6", mês, que pelo eterno des

canso de sua espôsa e mãe, ONDINA GOMES PEREIRA,
fazem celebrar no próximo dia 27, segunda-feira, às 7

horas da manhã, no Colégio Coração de jesús. A todos

quan tos comparecerem a ês te ato de fé e de piedade,
testemunham desde jà os seus agradecimentos.

II
III

���������-_.�-.-.-�-�._-����-��-�I-=----._--_.e II, ,./ II RUA SEMINARIO, 131 - 135
RUA MARCONI, 44 S, PAULO

I que enviará lista de preços.

,l\\J . /� íPJ:;:"..,
f3tJ!i jOA ��I(E.�T�an.�� d.�!�

, Ir calefrio inicial até a queda de tôo
das as crostas (cascas das feridas) .

O contágio é maior antes do opa"!
<, .1119.1' re c irrien to da erupção. mas sõmen-I.

-==�=�_�_=..,..J;_ OI'" C��SA te depois da descamação total

�. deixa de existir, !,!te' ft Evita contacto com o convales·
� �if!'::."1"'4 çente de varíola ou a1astrirn� por· I
r 'tA que êle ainda pode transmitir a

doença, SNES,

� JJv,�Íh.
�� �A

tem, eLe.bu1>
.

_ , ..•VLI'� .J! guarda-livros diplomado
� 0"I'ICIe� GQ. o- �� encarrega.se de todos os

serviços atinentes à con

�-.!' tabilidade em gera),
Rua João Pinto. 5 ".- térreo

I FLORIANÓPOLIS

LVl1ssa de ()o

O proprietário do SALÃO RECORD avisa à sua

distinta freguesia que dispõe de manicuras,
para atender, com prestEza, a toilete de unhas
e penteados, as quais também servem, em horas
marcadas, no prédio do Salão, n 2!. na Praça

15 de Novembro -- Telefone, 1696.

.- Encerramento
Expedicionária

------

A «Cruzada»

sábado,
da Fôrça

Um dos mais belos mo

vimentos ainda realizados
no Brasil é o da Crueada
Nacional de Eaucação. Di
ante do vexatório falo ele
existir elevada percent n�

qent de analfabetos a dentro
elas nossas [ronieiras, cDU"

cebeu-sc o plano uleulista e

patriótico ele abrir mais e

mais escolas, por aí além.
tisse foi e i o esfôrço da
"Cruzada". ctue entre nós

-ontou com â dedicada ab
neoacão do saudoso dr. Elie
,ê"ei-: dos Santos Suraroa.

Hoje. às 19 tioras, na sede
tia "Diretoria Regional", na
Tua Crispirn Mim, n. Gl , os

respectivos membros se Te u

nirão, sob a presidência da

proiessora Beatriz de Sousa
Brito. Ê de esperar que to
dos êies compareçam, para
que os problemas, que têm
de ser estiuuuios urgente
mente, possam sê-lo de ma

neira cabal, para bem elo
Brasil,

do dia

Outo põra Denth�as
22 Quilates (Justo Título)
Envelope de 3 e 5 gramas

Or. c-s 31,00

Pedido ao

DEPOSITO DENTARIO
1\1 �,SETTI

José Victor Garcia

e

-_

Estanlslau Mõkowle(ky
Senhora

participam aos parenteg e

pessoas de suas relações o

contrato de casamento de
sua filha Nair com o sr.

II
II
II

r.1

Umberto Bresolin e

Senhora

30 V· -24

IConferência
I Amanhã. às 20 �oras, no salão
nobre da Faculdade de Direito, o I

II sr. proL dr. Oton d'Eça . realizará!
uma conferência sôbre «A função

I

,social da Pena», em coniemoração !
� ao 20' aniversário da instituição i

I da Livramento Condicional, no ,

rpoJia., 18 de Nov. de 1944 - Pinheiro 'Preto, 18 de Nov. de 1944 Brasil. Agradecemos o convite,�qu('
... ---------------,---.....---" n.a& foi IlInvi(1dQ. I

Antônio Br6901in.

participam aos parentes e

pessoas de suas relações o

contrato de casamenta do
seu filho Antônio com a

Srita, Nair Makowiecky.

,-- ANTONIO e H;R"-'
I confirmam I-----

da campanha
Brasileira_

do cigarro

UM OFICIAL SACRIFICA A VIDA PARA
SALVAR OS SEUS SOLDADOS! O
TENENTE DE INFANTARIA DOS

f5TADOSUNIDOS, �OBE�TCRAiG,
MORRE HEROICAMENTE NA ITÁLIA.

- O\..�,iJ!)O o 5':U
P[LI,"ÃO Fvl

SURPREENDIDC' [V\ CA'/,PO
I<,\SO POR f,\Olr(FERO FOGoll;iI/\'\lG-O, '2RAI[, SACRIFICOU
A SUA VIDA ""TACANDO OS
ALEMÃES: AJOeLHANDO,
DISPAROU ,\ SU,\ AR�\A E
ELlNIINOU CINCO, FERINDO
OUTROS NA71STAS ANTES
Df CAIR, MOR.TALMENTE

r FERIDO. ENTR.ETANTO O
SEU PELOTÃO PÔDE ABRIGAR
SE E EM SEGUIDA DESfiLO' ". "
JOU O ININIIC,O DA

.
-

POSiÇÃO.

TiRADENTES 7A

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 o EstAOO-Quinta.leirá. 23 de NovembrO de '944

Rna João Pinto, n. 2T1"
(Em frente ao Tesouro do Est��o) �

nnÁTOnOPRrOLOGICRS Telefone 1448 .:
'SANTA CATARINA

I !í_I
Dr. H. G .. S. Medina Parm, Narbal Alves de Souza

Farm. L. aa Costa Avila

Exa:nes ,At;átomo-pato16gico.. Bacteriologia
H IDIagnOStico precoce da grovidea. Autovacinas.

Sôro-diagn6Iitica. Ultramicroscopia. II iHematologia Química sanguínea.
" ICopro!ogia. Análises de urina.

Serviço de transfullão de lIanque. Vacinação anti-diftérica I(CRUPE) com prÓVQ de Schíck.
Análiae•.químicas de: Farinha", bebidas, café, mel, águas potd-

Dir.tori�" :.:::::;0'�:dU':::::�:�U:�:�:�:�"'�:ri7::� I
CONVOCACÃO i

Convoco para o dia 23 do corrente (quinta.feiro; I
às 19 horas, em sua séde na rua Crispim Mira. rr.? 61. I
os mem.bros da. Diretoria R�!gional da Cruzada Nacional Ide Educação, afim de se hata.r de assuntos urgentes!
referen tas á. masma. IPela Diretoria:

BEATRIZ DE SOUZA BRITO
'

Vice·presidente em exercício.
3 v.-3

Tropas estadunidenses conduzem mumçoes nazis t as

avançam para o interior depois de terem ocupado
(F6to da Inter·Americana).

NOVOS e
USADOS

COMPRA 81VE�DE !
Idi(o)mall por-Ituguêll,

espa.,Nosso café nos nhol, francês.

EU·d
inglês. etc.

stados nl OS
R Poeai R 1"- A' - I\P '1'- 'o' (Inter-Ame- omance, casro , e 1910.0. Vlaçao,

v as nngton -

Matem.ática Física Química Geo·

Irrcaua) -- Na base das garan- \('gia, Miner�logia. 'Engenha;ia ci- I
Lias dadas pelo Brasil no De- vil, militar e naval, Carpintaria, IIpartamento de Estado, no sen-I I?eso:::�o. Sa_nea,m.entr)" M?talurgia,

I
" 1 d rrilhâo ele saeg,s EletrIcidade, Rddí o, Maqumnsi Mo
uno �. que .uln I 1

, . tore., Hidráulica, Alvenaria, Agri Ide caté senam remendas men- r.ultura, Veterinária. Contabílidod6
salmente para êste país, du- Dicionárica. etc, etc,

rante O período restante de l
' --------

11 --_.."".,..__.

Ilfl4A, o sr. James F. Byrnes, di-
retor da Junta de Mobilização Casfna do os celaboraciouistas I
8 Reconversão. anunciou que 5 n -

(JS suprimentos de café dos Es- LONDRES, (via aérea) _\ rádio-emiasora de Toulouse,
tados Unidos serão amplos, na França, informou que o comissário francês naquela região
sem nenhuma perspectiva de anunciou o f,nzilamento de 21 ex-milicianos de Vich í, no t!X-

rcin icio do racionamento. De- purgo de s , colaboraciou istas ' efetuado naquela região. Di \'N'-
clarou o sr. Byrnes textual-I I 80S outros milicianos e

.. colaboracionistas
"

foram internados, i
mente:. "Com quatro l:leses de

IJEMORROIDIS Illum total de 761. I
abastecimentos de cafe em e8-, 1 I Leonard Cantorine, que fora coudenado à morte DO mês 'Iroque, e na base da promessa � ! l/assado, sob a acusação e comprovação de denuncía'nte ele pa-
feita pelo Brasil ao Departa-I �Jt, .!p,cifif(1 i tríotas franceses à ..

Ges-tapo", durante a ocupação. foi execu-]
mente de Es-tado, no sentido alivie, cd áb'le' ! tado ontem em Chambery. Ide que os pedidos dos impor-i. I A Côrte de Justiça dos Altos Alpes condenou à morte. por
radores ele ('afé americanos se-! e elll t& a.S

II"
colaboracionismo com os alemães", a Sra. Toul'nier, de �8 1

riam atendidos, o racionamen- iHfecfiJlJ. �
anos. O processo comprovou que a acusada dera informações Ito dessa rubiacea é deslll'eces-

� ! aos nazistas, informações essas que levaram à prisão vários Isári'Ü. Os estoques de café nes- � membros das fôrças de resistência.
te país, em setembro último, �
eram de 670 milhões de libras, /L A ação benéfica da Po· THE LONBU� & LAl'HJASHIRE lNSURANCll
('omnarados Com 201 nlilhões mada Man Zan, prepara·

SEGUROS
TBE LONDON ASSURANCE.P' da especialmente para to·

de libr8Js-peso quando se ini- dos os casos de Hemor· COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL'
dou O racionamento do café roides, é imediata. alivia

"
COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"

d 1942 487 as dôres t; os pruridos,
em novembro e < e acalma e evita a8 compli.. Representante; L. ALMEIDA
;niJhões de libras-peso em 2H I cações infecciosas das ui· I Rua Vidal Ramo•. 1.
de junho de 1943, quando ter- ����;�s�gAe;e,:;�:e:,:��o:� I �-w""""'_-�,....,.,.....,.,.-.._-_· ..-.,...__ -�_,

minou 'o dito raeionalnento'·. a8 Farmacia. em bisnagas

IO 51'. SOUSa. Costa, ministro com canúla especial para
facilitar a aplicação.

da Fazenda do Bl'asil, deda-

1'11rou, num despacha do Rio de

Jameiro e citado pela"Asso- MAN' ZANdated Press", que a remessa !
de um milhão ele libras-peso PARA HEMORROIOlS 'i
de café por mês estava sepdo Um produto De Wlu

;

riaorosa.mente levado a efeito , I

,)�lo :?'ovêrno brasileiro. Essas i
�'eme��as, declarou o ministro, Prefira uma parte de seu'

são ínclep€'ud(,ntes das qt�alJti- trôco em "Selos Pró Doente
'

lades obtidas durante o reste Pobre do Hospital de Carida·:

do ano pelas fôrças armadas de". e estará contribuinqo para·
Jos Estados Unidos. que êle tome mais um pouco Procura se

uma casa para
F'inaliza�jdG- acrescentcm o de leite, tenha melhores medi- Muitos boniflcaçõe8 e médico gl a is

.. alugar de pre-

st. James Byl'ues que há sufi- camentos, mais confôrto no terência no centro da cidad�.

d,ellte espaço marítimo para o leito de sofrimento, etc. etc... Tudo b to por opena� Cr$ 1,00 Para casal sem filhos, Infof

11'a!lSp01'1e de café necessário (Campaha de Humanidade maçõt:o; nest.a Redação, R J M.S.
�rn�E��wUnidos. dO�H�O�S:P�it:��d�e�C�a:r:M�8=d�e�)�.������������������������������_�_����_�_;_�_��_�����;,��;_;_�_�1.�5_V�_�.�10�_�

,
I

Agêno::iafl e Repre'ientações em Gf>faJ I
Matriz: Fiorianópoli. 'IRua Joéio Pinto, n , 5

Caixa Postal. 37

IFilial: Clesciúma
Rua Floriano Peixoto, s/n (Edit.
Próprio). Telegramas: "PRIMUS" ,
Aqent". nos principais municipio. I

do Estado

MA(llADO & CIA.

-.':�-XY�<?
..
s"

..

.

.•.• O -T,�tt]'$ A�'
�Uj(DEODÔAO,33

lU iil2i!l.UIP'.t UI .Jt

-

SA.NG1JEN()l
Contém oito elementos tônicos

Fósforo, Cálc 0, Vanadato e

Arseniato de
Sódio. ele·

Os Pálidos, Oep-c uperados.
Esgotados. Anêmicos,

Ma,gros, Mãi:'s Que Crtarn,
Crl;dlçi:i,S R·,qullle�R rece

berao li lllUlrlCtlvãu �erlil
do orglillle-!IlO

Crédito MíltUO Predial
•

Propr etários -- J. MOf€:ira & Cia.

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

PREMIO MAIOR CR $ 6.250,00

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um !iran.
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, mOl'tns e aviamentos
paro alfai':ltes. que recebe diretamente das

chama a atençõo dos Snra. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

compras. MATRIZ em Florianópolis, - FILIAIS em Blumenau e Lajes.
melhore. fábricas, A Casa "A CAPITAL"

visita antes de efetuarem IH1aa

.1
apreendidas enqu-rito
as praias da França ,

CLUBE DOZE DE AGOSTO

AVISO
A Diretoria do Clube 12

de Agosto comunica aos

senho res Associados que re

solveu tronsferir a
" soiréa"

do dia 25, constante do
programa de festas do cor

rente mês, para o dia lu de
dezembro (sexta-feira). a

qual será. levada a efeito
em homenagem às diplo-

I mand as de «Colégio Coroçõo
de Ies ús». 3 v alt ·1

Novo
Iratamenfo
Para Eczema

;-':j V. �t'nHr '4Ul' ti sua pplp t'st;i sr
lOI"Ilti.!ldo al"!w;'a. Com tUIn('l-il:ênciLts es

br.jflquh:auu:-., ':-1 sf'ntil' (ln!ül' constunte.
eoce ir..s. (101' cip eczema, si Y. não puder
dornur bem e se sentir lH'l'VOSO (' irri
tudo, Y. deve urocurur imerrtaturuenrc
um al/\'jq seg-UfO l' elicuz : o novo
e m,Hj.,'rno u.narueuln cíeutíüco com
l:J:LZj',�i.\, W.ilfl nova Iorrua ele pomada. ti
quo peur-tra uistautaneamente nu pele
paj'� C'onllliitel' <J� et'II[H.:fIP".
/JEiJZE.\i J... j�1 tpm a!h ia.du ul(1tlll� ca-

51!JX tla� rJlais Olli"linHdtls el'UI�çljes da.
('('z('!lla em pOlH.'O 1('111110, mesuto quando
(J n:�d J;'t {::Ii'a muito autigo. HELZJ ;�I.\ fOl
apiil';H;;i {, as co('piru,s epssaralll illlt'uia ...

ta/tJ�.!Ht{'. fí(,8'ndo l'ra pouros dias H pele
{Hiln \'f'Z PJl\ 'I e lirupu.
lJELZE\I.\ não (. \'i,;in'l quando apli.

(,�lliH, ni"tO lllul!eh,a a I'OllJl� e (1:10 reqller
3 t�ld U1 ,ts.

C,p I3ELZE\lA hoje e s�n(ir;í IIlí\"io.
Couliuue a llsur BEL7,E,\lA alé sua [leI e
torn<ll'-,e macia e limpa.

BEL'lEMA
----_ ... _---

Avelino T. de
Oliveira

Mecan6grafo. e5peciallsta em

consertos (serviços garanti
das) de

Máquinas de escrever .

de calcular, de coslura,
registradoras, ele,

Juntarnente com a "Oficina
Electro·Radio E N A L DA."

Rua Censo Mafra, 79

Serviços 9arantidos!
30-;:':'lZ
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Os nazistas em

o ESTADO - Quinta.felra. 23 de Novembr.o d. t944

seu « último reduto»
Diz-se que os nazistas já,

construiram no reduto. at,é . fa-I'bricas de petroleo síntético,
dispondo, também, de grandes
reservas de carvão.

...._
' ' _ _ _ '""'=-"'"""'-" '-'�......._� �,..._--_._.- ..-----� .._----,---_. _ .. __ ---.----- ---

zurique, {U. P,) - Fon- E s tão consideravelmente
tes bem informadas revelaram adiantados os preparativos de
que os alemães já terminaram caráter econômico no reduto,
os planos para ° estabeleci- tendo-se instalado ali gígan
menta do chamado "reduto tescos depósitos de alimentos,
alemão", onde os nazistas pre- roupas etc., bem como todo o

tendem oferecer a última re- material de guerra necessário, Os nazistas esperam que o

sistência aos aliados. a fim de que os nazistas pos- esconderijo sofrerá grandes
O reduto limita-se, exclusi- sam resistir a um prolongado ataques aéreos, motivo pelo

vamente, á zona montanhosa sitio, qual suas casas e fábricas se

que abr§bge os Alpes bávaros AIém disso, os nazistas cons- rão construidas de tal forma
do norte do Tirol, de Cetztaler truiram fábricas subterrâneas que possam resistir as grandes

.

e de Allgaever, bem como . a de armamentos, munições e bombas aliadas, ainda que se

província austriaca de Vorar- outros produtos, dispondo de I jam mais poderosas que as de
blegel', na fronteira com a Sui- g_rande, quantidade de mate- i seis toneladas, at�almente
ca. • nas primas que poderão ser. empregadas. (Ludwig Paper,>

A citada zona ficará estri- utilizadas vários anos. ida "Uníted Press").
tamente organizada segundo os "'-_w_·........._...._.-_-,p.,.-..... .._..., i

;pl'incípios nacional-socialistas
para proteger os chefes e mem

bros do partido e, portanto, os

residentes das mesmas, nos

quais os nazistas não deposi
tam confiança, sob o ponto de
vista político, deverão ser re

tirados gradualmente e esta
neíecer-se em outras regiões:
Os planos dispõem que todos

os chefes do Partido Nazista
têm prioridade para ser ad
mitidos no citado reduto, bem
como os da "Gestapo", das rôr
cas armadas, da policia, das
tropas "88", do exército do
povo alemão, da Juventude Hí
tlerista, da Organização Jovens
Alemães e todos os agrupa,
mentos similares do partido;
em seguida, virão todos os na
cional-socialistas dignos de
confiança que, apesar de tudo,
serão cuidadosamente escolhi
dos.
A entrada ao reduto será

bem vigiada e cuida-se espe
cialmente de que todos os tra
balhadores estrangeiros se

mantenham á distância bas
tante prudente,

COMPANIDA "ALIANÇA DA RAIA"

<te Sá C! Anísío Mas:oorra.

CiÜ'HS do balanço de ] 9·13:

Fundada em 1870 - Séde: B A f A
INCENnfOS E TRANSPOR'I'ES

Capttal e l'e,'erv"s , , . . . . .. . .

Responsabüídartes .,...

.

.

74,(i17.085�;�n
5.878.'10 [.7;;5,0 i

IH.H] G.216,flo
I :W.fl:'!O.006,fh
8(j.(o�fl.8nS.80

Her:eli<i
. Cr$

A. tiVO. . • • . . • • .• .. "" •••••. , ,........... Cr$
Sinist.l·oi! pagos nos

ú lt.iruos lO aJJO� .. , ... .. , ..

Responsahilidades .. .. ".,.. . .

crs

c-s

DIRET0ftES: - Dr. Parnrno a'Ult,.. l'rell'e <t_ Ca.rn.l.ho, Dr. FranclMoo

.lg�Jlclll� C! rub-agl!oclAa em todo o terrttorto nactonet, - SUCUra.l 00

UruguaI.. ReguJadOI'N de 8Y1lJ'JU ruu principais crdades da Am6Mca, Europa
" 41rlca

) .'\ORNTE EM FI,ORIANóPOU8
� C A l'I P O S IJ O B O & C I A, - Rua Fellne Í'khmJc1t. n. :t.
': Cailla Postal n. 19 - T.,.Jefone l.OS.' - Rod. 'I'elegr. ".'\1.,IA NÇA"
, SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARAO, JTAJAt. BLUME-

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

HOTEL DAS CALDAS DA IMPERATRIZ
VENDA DE MOVEIS

Quartos completos, para solteiro, com 7 peças, estilo
moderno. Camas de ferro para casa l e solteiro, com lastro de
arame, bem como muitos outros acessór io s pertencentes àquele
Hotel.

Quem dese iar vê. lOS e obter informações, dir ija-se à
Rua Felipe Schrnidt 39, onde e-tão expostos..

O PROPRIETÁRIO,
-

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

.. .

aDro o I� fi o � �r�
lod. telegr. «Bandiral» -- Rua Trajano, 23 -- Florianópolis
a serviço da' indústria e do comércio I do Brasil

Na'riz: Rio de Janeiro
SUCURSAIS:

ESTADO I){ SÃO PAULO ••• Capital·· .. Rua 15 de Novembro. 239.
Urbanas: Santo Amaro, Santo André, Paula Sousa, Sant'Ana, Lapa e Moóca,

Interior: Ourinhos.
inetaleçêo : � Agências Urbanas: Penha e Ipiranga, Interior: Santos

AgêncÍas

Em

ESTADO Df MINAS: Belo Horizonte e Varginha.
- Agências: Oliveira, Caeté, Elói Mendes. Andr êlândia, Carmo do
Divinópo l is, Santo Antônio do Amparo. Lavras e Juiz de Fóra,

Em instalação: Governador Valadares.

ESTADO DA BAHIA: Salvador.
Agência Urbana n. 1 (Salvador)
Lnterior : Ilheos, Ttabuna e Jequié.

Interior: Rio Claro,'

I
ESTADO DO RIO DE JAHEIRO:

Em instalação: Barra do Pirai. Barra Mansa, Volta Redonda. Resende e Vassouras

ESTADO DO ESplRITO SANTO:
Em instalação: Sucursal de Vitória, Agências de Itapemirim e Colatina.

ESTADO 00 RIO CiRAHDE DO SUL:
Em instalação: Sucursal de Porto Alegre,

Abona as melhores taxas para Depósitos, Descontos, Cobranças 8 Passes.
Correspondentes em t6das as praças do Pais.

LAVANDO-SE COM O SABAO

s
'--- -"_._----�-----

i
....................................................

,.

(:ASA DE SAúDE E MATERNIDADE
'"SÃO SEBASTIÃO"

Sob a c1in.-;ç;ão l'Iínk:a do

UR. n.HLl\L\ lUOELL:ilfANX

Coust.rucào moder-na e (·o.nfort/I\!€1. s.ruadu ern apr-az
í

vel c-hácara com
�

c:·..;plt'·nc1ic1a ':i:'-l:;_ pu'a o rnar.

Excf'Jent.v lora l para cura <]p repou-,o. Agua fria e (1uente

:\I'.\l:I';J.H.DI"''\'''O ('OMl'LE1'O I'; :\10111,m:\'iSSnlO P:\JL\ TRAT.-LUEXTO
:\[�;J)I('O. ( lI:('lt(;l('O ].; W'\'J,I'OJ,úGH'O,

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

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

Ouart os de 2a classe .. 4 • � C.r$ 20,00 "

Oua rtos com duas camas Cr$ 15,00 p/pessoa
sEccA,n T)}� lU 'J'ERNIDADE

Partos com permanência de 10 dias em Apartamento de
la classe, Inclusive sala de operações, com parteira da

Casa, de Saúde Cr$ 400,00,
o nOR\TR 'l'óDR TER" ,:;HICO l>;u�'rlcrLAr:

.Fll0n)J.. �úP()LIS

I Largo São Sebastião --0-- Telefone: 1.153

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

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

t.. Co••elheiro Mafra, .. e 5 - FONE 1.&42
EJltre�. a domia1i.

JOSE' MIGUEL
Aviso a seus fregueses, amigos e o público, em

geral, que mudou seu estabelecimento do rua

Padre Miguelinho 40, para a mesma ruo,

Nos, 17· 19 (baixos do CINE ROXY)

no v. ·8

I Dr. Laudelioo Soloo Gallotti I

I ADVOGADO .

IRua João Pinto,18 - (sobrado), Sala t.
,

"VIRCiEM ESPE(·IALIDADE"
Ci A. \V l�rrZ.EL

P0l11->A-SE DINHElRO

IND U8'1'ur A L-J ()] N V IIJLI� (Marca regi�1

E ABORRECIM"ENrrOS
lhQtJilCl!$C4l#IlA'''.2P .�l'_te\ a I atlJ[::!S4U4QJ • t a,Uia Q. :" ).. . .•. ,., , as g u.ttI-.._... J o « Jtl!W

,
, (.
.'
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Casa Natal
-----------r=;c:::::::;---

A «(ASA NATAL», rua Felipe Schmidt, 20, acaba de

receber formidevel sortimento de sedas, a preços excepcio
nais a partir de Cr$ 8,50. Aproveitem, para as próximu

festas de fim de ano I

partida de fuleból no «fronl» brasileiro
.1 Rio, 22 (A. N.) -- Entre os i posições, certos de que estão Idos, _possIvelmente alguns

[jovens patrícios que integram i cumprindo um sagrado dever !can:pe?es do, mundo Então

ias fôrças expedicronártas bra-Ipara com a pátria. Nas horas os .ltallanos formal:am seu se

FlorianõpoUs 23 IJe Novembro de 1944 [síleíras, que pr�sentemente se Id:, calmaria, �proveit��1.0 er�- Ie:lO?R:do para .en1r�ntar ,os
----------------------------Icobrern, de glonas nos camp�s S�]O para realIza!' exel,CICI?S �l-Iblas.�lelr?s..��alJZ01-:-se aSSI,n1

lO' I tit d 'Ed
,.. lda Itália, em defesa dos mais ,SlCOS, que lhes sao muito úteis, ,o,pl�meHo Jogo, perante aSSlS-

, ns l.l.utO te ucaçao sagrados direitos e da própria .não só para a guerra, em SI, !t�nClla numerosa, em q\le .

se

o I stit t d i uc _ .
Iíberdade humana, encon-Icomo para manterem 'Os mus-Ivlam soldados dos exércitos

si . n�. ,1. u
....o.

e Eou�a\'ao >- ant í-ra Escola Norffi:al Catarine.nse - tem tram-se muitos que são exi- .eulos em perfeitas condicôes: e aliados que lutam em terras
',110 o sem inar io de br-ilhantes p rofesso res do magistérto público e par-'." ,',',

> t·' ,'t· 1"
'

..

t
'

br '1" it
Ilc�lar. Do 'Seu corpo tlocente fizeram e fazem parte a launs dos cérebros mios Jogadores de futebol, I praticam preferenclalmen e o �.a tanas, IS o e� rasi eI:os, ,I a-
",!IS ,relJl�es�ntativos da cultura catari';lense,

'"

i quer como profissionais dos, futebol. Daí a idéia, que sur- 'lhanos, Irancêeses, lngle�es
,.

Nos l�tImos tempos notou-se. porem, um afrouxamento de d iscip l i- nossos clubes quer como ama- igiu entre êles com a aprova- norte-amencanos, australia

;'«:. Que nao l.':heg�u ae comp+orn cte r ."i>,riamel1te }Quel.e histórico, sstabe- dores em di�ersos pontos do!. cão de seus 'sU:periores, da for-Inos, mdíanos, poloneses, aí'í-

__

u Il11NttO. PO.I ser o �enomeno um ref'Iexu do desniv elamento " obser- '.,
"

o

- ,o '-o' I t 'd tr o'
--

.:do no a:nbl�nte �Ilc.lal. e não �)l'illndo da própria. vida escolar. que alí.nosso pais. �ntle aqueles,.lS�o-lmaçao �urn quadro de fUL .. bol, !:?-a. ? � .

ropa ,quo.- c��1�)Oe
Sdn{�fI; FOI ativa, jov ial e saudável. co r-roborun d o () ponto-de-vista dO:>,e, entre os Jogadores prOÜSSI()- [que sena integrado pela nossa :esse glonoso QUInto Exército,
,;)aJ'ttd?r�os da escola mista. tão combaudo por adversártos unilaterais, nais aue servem a nossa tôrca I' briosa soldadesca. Tão rápida i que está libertando a Itália
",('IUSlvIstas ep . .

.

t
.. .

'.', 1-

.;
• • , �l .co�seguIn e. In]ust.os,. . __ . expedícíonária, encontram-se: como surgiu, a idéia tomou: das garras dos alemães. Tam-

(um grande acérto, escreveu .ro tável prol essor, mem bro nobí lissi-! P . ,,' , ,: .

I b
, t o, f' " 'u'

" .z , I
'

., d
lUO da Academia Brasileira de Letras: "Os homens brutos "rosseiros, eracio, Walter, Genlnho, per-jcorpo e logo se rans OIm,vU I �Je::n consIae.la�e ,numelo e

viu lentos, que há por aí na sociedade. e já agora incapa�es'" de sererr; tencentes ao Botafogo local; em realídade. Alguns amado- paisanos assistiu a pugna en

r"educados, porque em tempo não tiveram 'irmãs, foram ensinados pOI" Careca, do Fluminense; Bidon, res, outros profissionais, ro-] tre brasüeíros e italianos, Ao

:,,:,rne,I:f;. e mao conheceram ,:S .mulheres s,e�ão depois de .rapaz�s, p.a�a do Madureira: e entre os ama- ram chamados a integrar o
I cabo dos 90 minutos de pelê-

a- desdenhar. e, passada a timidez e o cmtsm o dessa puberdade viril, d .' T' bí d "(7,., " . ,. lo ,." br
' I' l' ,t -1', d

"ara as ma lt ratar e brutatizar I\f" 'hd. 'd < I ,>" •• I' '! orses, J,m lra, O v asco, e onze expedícíonano ,IaSl- Ja empo gau e, o se eClOna o

('ur; uma res�n:a culti"ad'a pel; �d';/'::�çã: quee '��( �le���lV�:��:;�;��::t Dunga, ido Mato Grosso, que! leiro. Formou-se o tean e foram expedicionário brasileiro assi

;,rimeil'a_ imprudência ou 'ousadia na snciedade, essas raparigas Seque,,-ífarmavam a zaga do quadro Ii realizados os primeiros treinos Inalava uma sensacional vitó

t,radas l�a() podem olhar o. rt�un?o ('(Im desa�somJ�r?, 11�(I podem �eq1:ler'de amadores do Botafogo; Ju- Ino meio de 'entusiasmo invul-jria esportiva, derrotando os

\�c,,�lhel � seu par na eXlstencla, !,nrq�1t' ,-;;lO pnSloneIras do pnmeno' vêncio de cUJ'o clube não se ,'o'ar Os que n'::;o e"tavam em· italianos por 3 x 0, pontos
e"s< onhecldo que ouse a aventura paCIente .de as pret('nder_ Os sexos" , .,

b '. _

a.."
. i, ' .

h::o de "h'er juntos a ,ida; porque não se hão de conhecer de cedo n3
cem notlcIa; Chma, do Bonsu- jCOndlçoes de partiCIpar do lesses marcados por PeraclO e

e�cola, como 'no lar? Porque tie não corrigirão violências de uns e ti- cesso, Como soldados, êles sao ,quadro contentaram-se em IWalter. Nessa partida interna

�iiidez de outras, qllali,dades tâo nefastas nas rela<:ões recíl>rocas? É excelentes defensores do nosso ânimaI: os nossos soldados fl..1- cional e cheia de lanc.es de sen

,1�:stamel1tp função educativa i.nspirar-Ihes a. atençã,o. dos jogos, e�ercí-: brio e da nossa valentia. pois tpboleiros Também não faltou I sacão pois entre ::JS joo'adores
nos adequados, cultura lIltenSlV:.l. e progressIva, pratIt'a" (' conhPClmen-' ",. ',.' .,.'

I '.'. -

b
•

'os necessários, que, em vez de malícia precoce, lhes dê a {)oJidez ade-:�� }lora em"ql}e a_cobra e�- a�v_el'sano para a pnmen:a eXI-lha.vla l�Ultos que ,s�o ;elda-
quada, que é o mais certo cam inho de se estimarem e se respeitarem,.' �a rumando , eles sao os pn- b.Içao do nosso. esquadrao ex-I deIros ases na pratIca ao co

!ltlrque mell�oT apren,del:am .a se cO:lhecer". . . !meiros a empunhar seu fuzil1pedicionário, pois, também en- ,nhecido esporte bretão, o nosso

A despeIto da morlnda expectativa dos malquerente� e do peSSlmlS- :ou sua metralhadora, e mar- Itre os soldados italianos que I quadro teve a seo'uinte for-
mo de tanta jgente que se COm[HUZ com (I fracasso alheIO. nunca se oU-,ch' > f - ,t fi d. I " b J ,

'

l·d· . T' b" D
b

M t
viu falar que no Instituto de EdllC:lção a moralidade sofresse a menor aI_ pala El: .re� e, a.m e lago�a?e aGem ao nosso a o, ,.ma,

1m na, unga � ,a 0-

iluebra na vida interna do estabelecimento. E ;sso é o melhor elogio ao, exptl.lsar O ll11mlgo das suas I haVia .loga:dores expenmenta- grosso, Labatout, JuvenclO e

sh;(ema educacio�al em que êle se ba�ei�. ,. .
i"._.____.... , • ..,,, __��."'_•. , ...... ,,,....

, China, Walter, Geninho, Bi-

Pequenas leVIandades de alunos, ca fora. refletiam, proventura, mms

I
ldon Perácio e Car,eca

�óbre ,a educa<:ão familiar, do que sôbre as lições recebidas de seus mes-.'. I
' -,'

tle". A hem dizer, nem mesmo as famílias e muito menos os mestres po-" J A P E ,_..., O R bô�r.iam se_r acu�ados. nesse.partícuhtr; pois que. como �iziamos a prin-,1'� • • <fjJ _!..4. lo). : OU aram
ClpIO, multa COIsa, que a VH!<{ moderna nos apresenta, e nat.ural consc- �

-

td!ê,hcia do "desnivelamento social" goeralmente obsenado em tôda D I
<lO

d S 'Ii C
-

l;arte ..Fruto da época .. , e enacla e aDia atarlna'
Assim lVesrno, ,a atual diretora do Instituto há conseguido enormt'

�

l1,elhoria 1\0 padrâo do comportamento "externo" dos alunos. E estes D d d S D'
.

e ar em o nr, ele!?ado Re15óional, aviso aos
uào' recalcit.raram ante as novas 'exigências disciplinares, provando-se, ,

=

!JO]' tal fórma, que a questão era mesmo de quem soubesse mandar, para, ':
interessados que esta Delegacia manterá rigorosa e

S(ér obedecido suasorÍamente, i. sistemática fiscalização junto aos armazens das em-

Sempre fomos apologista do ensino público. criação excelsa <lo Re- I prêsas de navegação, não pel'mitindo q ue o� veículos

gim,e Democrático, e sentimo-llos satisfeito em alinhavar estas modestas cujos condutores não estiverem em dia conl o reco-

observações, em tôrno de um establ,jetimento que deve continuar lSen<lo,
'0. lh d m o-1st'I'O catarI'nen�e I

íhimento das contribuições carreJ5uem ou descarre
01';U o o a".

'

e '1' 'o ,

"'

ZÉ DA ILHA guem mercadorias que lhes forem confiadas, para

�f:,l J' .' COSTA m·-LLílUliiiiiiiM�A--NN��·ill:I";.',
entrega ou retirada dos armazens

t<
.

Assim, é aconselhável que, ao fazerem entrega
dos documentos necessários a despacho e desembaraço

I
das mercadorias, os interessados verifiquen1 se o

)
estão fazendo a condutor de veículo em dia com as

. (Engenheiro Civil -

suas contribuições.
. ESCrl·tófl"O Técll'· r,ra de Engenharl"a Floúanópolis, 21 de novembro de 1944 li

�
,

;U,J

II � MURILO RAMOS It� Projetos, Orçamentos, Administração, Construção

I
� Chefe da Secção de Arrecadação.

!,� Ruo Esteves Junior. 168. - Fone 733 i �

[ FLORIANÓPOLIS 1-�__�.....�_��_�i==,=WJli=w��..4iAi�'!"'��"'�:Ai......�����,_�_��_�_�_���G&
,·...

����H�O�J�E��lP��ar�aa�lé�m�d�e��i COOPERATIVA AVICOLA
$a::r.���Ufl� P.) _ segun-I CON�/ITE

\SIMULT4NEAMENTE do revela o cOl11Ullic'ado de ho-, A Diretoria da Sociedade (aíarinense de Avicultura con-
HiTZ - 17 9 19,30 - ROXY • 20 ha, Je, as fôrças alia,c1as já avança-I v'ida a tôdas as pessôas intHessadas na instalaca-o da

Sessões ChiclI ram 13 kms. para além de Sar-" . Not"· d dlchn Garfield e Maureen O'Hora
�'ebourg. ! Cooperativa Avícola a se reL�lrem domingo, dia 26, àS!

leia a a
em: O BEIJO DA TRAIÇÃO nove hora�, em sua séde sodal (altos da Confeitaria I D N BSeu aegred_? �ra ,mais pr�:ioso do

u'e ........eu cebola ' !'e a
que a prOprlo, Vlda! 3 belJos.,. 3. t'6 nw

_ II Chiquinho) afim de tratarem de assuntos referentes à 1.1 • • •

mistérios.' Emocionante!

la 5 cruzeiros I� instalaçdo da citada (ooperatvil. II' LO�1.dres, 22 CU. P,) A.

Arrebatador!. Rio, 23 (E.) - FJm an(liên- 'Ih florl'anO-poll's, 29_ de nA'/embro de 1ft44.
DNB lloticia,. em despacho de

No Programa;

I" 'd'
. .

,,�I G"lle!Jra qu l' ])
RITZ • Reportagem Folha Co- ela, que.rre.Sl lU, o mInIstro: E

I" <CC , e o genera e

doca 24 . DFB Pedro Borges julgo'u o proces- I H
fRED 'RICO Di BERNARDI, 1.0 Secretário. I Gaiulle.. segu.il'á para :vI oscou na

ROX"{ • Reportagens Folhll Co·

I 8.0
em .(lU(.) fig'ura <:011.10 del1ul1- ���=�_�.,,�..�=�"'�-�=��"�..�-����"''':...:::_��=��_�....�_=�......�w��.��----,..;;' l"iuint:�-fei1"a próxima.

ri,oc� 27 -,DFB eiado, ineurso na Lei. de Usu-
' .

'�'o_.""""
..

��!""'_.._.
-----

Improprio ata 14 anDe ." -.
'.'

Preços Cr$ 300 e 2,00 ra O qUltanden'o Jose R10ardo F E R I DA S,
.

Pinto, que é estabelecido nesta
�'I.manhã. no RITZ. ?Is 19 horas, capital. O acusado foi denun- E C Z E MAS I

sensacional programa: � dado por ter vendido cebola
DUAS PEQUENAS SEM CERIMO ' I N F L A M A ç O J: 5

NIAS, com Jiny Falkenburg, a 5 cruzeiros o quilo. Term'ina-
.... ,

(.) SABIO DO RIO FRIO, com Ruy l10s os dehates orais. () magis- C O C E I R A S
Kibbée. irado leu a sentença que (;on-

..

I

clue pela condenação do réu F R I E I

R�SIa um mês d,� prisão e multa
de dois mil cruzeiros. NUNCR EXISTIU IGUi=ll ESPINHAS, ETC.

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

'I'CLUBE 12 DE A{;OST(f' DIA 1" DE -oEiEMHRO, GRANDIOSA SOIR�E DANÇANTE,
MANDAS DO COLÉGIO '·CORAÇÃO DE JESírS"Q

Uma

as imagens
Lisboa, 23 - Os gatunos as

sa}itaram a igreja paroquial (lt'
D'('l'l'cira de Zêzere, rouha nc10
valiosas imagens.

FRACOS.
ANtMICOS

TOMEM

flnho CreasBtadl
"SILVEIRA"

Grande Tónico
,.

�núncio oficial
Pal'Ís, 22 CU. P.) -- Anll])C'ia

se oficiáJmente que as tl'0]J3:i
fran('�qas ocupanUll _\Jnlhou,",·p.

LOJA DAS CASEMIRAS
Linhos, tropicais e casem i

ras de todos os desenhos e pre
ços, só na Loja das Casemiras
-- Rua Cons. Mafra, 8-A.

Domingo, no RITZ, O Gordo e o

Magro. em:
SALVE,SE QUEM PUDER!

.......__-�---�------

HOMENAGEMEM ÁS DIPLO ..

·

I
I

I,
I
1

Apareceu � FANTASMA nos preços da casa BOM 6ôsro, em tôdas as mercadorias
<
agora recebidas! Visitem a meSiiHJ, que· ficarão completamente ABISMADOS!

18 � ..- Rua Felipe Schmidt 18
a.=z 4P;4;;st$tAJb ii.'S6. $_ _ib04J ae;;;:::u�ft I Sil44I3 ..444' ; i:�$ &SSL S. - '(,i.?liFjt. ·ve n$

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


