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FRA,NGOS CONGELAD(j�
SAO �AULO, 26 (E.) -- UM FRIGORíFICO DESTA CAPITAL ESTÁ EM N:E$�
CIAÇOES PARA IMPORTAR DA ARGENTJNA CERCA DE 20 TO N ELADÀ·S. 'Ó-E:�--:�"
FRANGOS CONGELADOS1 PARA SEREM LANÇADOS EM NOSSO MERCADO.
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tenso. Acredit.a-se que a retirada dos al-emãs pode presagiar
a evacuação de toda a margem sul do Escalda, já que o forte
Frederick-Hendrick, que agora foi conquistado, podia servir
de ponto de resistência. Êste fato tornou ainda mais misterio
sa a evacuação da fortaleza por parte dos nazistas. Além, disso,
entre Breskens e o forte os alemães haviam construido uma

longa fileira de casamatas de concreto, ligadas por tuneis sub
terrâneos, onde poderiam combater durante semanas.

"

o MAlS ANTIGO OLARIO OE SANTA CAl'ARL'O

Proprietário e Diretor-gerellte - ALTINO fLORES
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Três batalhas aéro - navais

() coracao de Santos Dumon'
..

RIO, 25 (A. N.) - Realizou-se, na séde do Aéro-Clube do

Brasil, a cerimônia ela entrega do escrínío contendo o coração: I
ele Santos Dumont ao ministro Salgado Filho pam que o désse I �������������������==::::::==�::::::��--
80 futuro musêu da Aero.náutica. Essa relíquia histórica é uma S

-

b oi
-

doferta da Panair do Brasil, feita por intermédio do seu l)resi- ao COlO a.les encarnIça os
dente, sr. Paulo Sampaio, que em recente entI1evista à ímpl'ell- PA H.ÍS. �)5 (U, P.) _. A agência alemã informa que em to-

sa narrou como conseguira obter o coração ,do grande bl'asi- ela a frente belgo-holandesa se estão travando encarniçados
Jeiro, retirados por médico.s paulistas, quando da sua mort.e em combates. Sabe-se que ainda se lut,a nas ruas de Hertogen-

'* Santos e cons'ervando-o num glôbo ele cristal. O esel'Ínio foi Bosch, estando a metade norte daquela cidade em poder das

Nova Iorque, 25 (U. P.) C'ompletado por uma cobertura de metal, representando o glô- f6rcas britânicas. Além disso, segundo anuncia o comunicado

Um despacho da DNB, de Tó· bo cravejado ele estrêlas. Ao fazer a entrega, o Sl'. Paulo Sam- de hoje, o,s aliados cortairam as principais estradas de ferro e

quio, informa que, apesar do paio proferiu as seguintes palavras: "Sr. :'VIinistro: é o cora- (1.e rodagem tanto ao norte quanto ao sul de Hertogen Bosch.

máu tempo, a aviação norte- (:ão do primeiro avia.dor que, neste momento, entregamos ao A própria DNB noticia hoje também, que os canadenses coupa

americana continua muito Brasil, Desse escrínio propositadamente talhado em forma do ram o forte de Fl'ederik Hendrik, ao norte de Breksen, cuja

ativa na área ao norte das universo. Alberto Santos Dumont com seu gênio e sua C01'a- queda á fôra noticiada e em seguida desmentida. O mesmo des

ilhas KUl'ilas. Ontem foi ata- gem, e a sua pertinácia, eS.creveu uma de suas mais belas pági- pacho da DNB acrescenta que os canadenses pen,e,traram no

'Cada Pal'amuchiro, ao largo da nas. E nós, que o seguimos no nobre exemplo de engrandecer I istmo ao sul da península de� Beveland, na desembocadura do

península de Kamchatka. o Brasil, sulcando as rotas por êle traçadas, diante de tão gran-, Escalda. Alguns despachos dao mesmo a erutelnc1er que todo. o

!i\ ".

I
de coração nos inclinamos, na mais profunda elas reverências. i

f::'onte hOlan.dês
está em ,movimento, tendo os l�azistas chegado

,l

Londres, 25 (U. P.) __ A rá- Possa êle, como simbolo fervoroso do nosso ideal, conduzir [1, conclusão de que esta suspensa a oportullldade de reC1]al:

'clio de Paris divulga um despa- sempre as asas do Brasil no sentido em que se projetam". I através do Mosa.

Pearl/Harbour, 25 (U. P.) -

Um comunicado do almirante
[imitz acaba de confirmar

que se travou uma batalha ae

ro-naval nas águas do Pacífi
co; ou, mais precisamente, que
se travaram três batalhas, sen
do que, a julgar pelo comuni
cado ele parte norte-america
na, só intervieram os avioes

com base em porta-aviões ata
cando unidades navais japone
sas. Diz o comunicado que
aviões de reconhecimento da
terceira esquadra avistaram a

vinte e nrês de outubro, data
de longitude oeste, quer dizer,
ante-ontem, a primeira forma

ção naval inimiga. Compu
nha-se de três ou quatro en

couraçados, dez cruzadores lê

uns treze destróíers e foi avis
tada ao sul de Mindoro, avan
çando depois para léste, atra
vês do mar de Sibuyan. Se

gundo as primeiras informa

ções, todos os encouraçados
foram atingidos por bombas e

um o -;les, bem como um cru

zador, foram, ademais, torj.e
deados. Uma segunda forma

ção japonesa, compreendendo
dois encouraçados um cruza

dor e quatro destróíers, foi des
coberta a sudéste da ilha uos

Negros. Ambos os encouraça
. dos foram atingidos por bom
bas. Outras unidades foram
metralhadas a suéste da For

mosa, vindas de águas japone
sas. Naquele dia, aviões inimi
gos, com base em terra, conse·
guiram avariar o porta-aviôei3
norte-americano ligeiro "Prin·

ceton", que teve de ser afun
dado, salvando-se a maior par·
te da tripulação. A. 24 (ontem)
a esquadra inimiga foi at,:,C'a
da e, segundo as primeiras in

formações, foi afundado lllD

grande porta-aviões japonês:
ficando dois outros gravemen
te ávariados. A luta continua
Nova Iorque, 25 (U. P.)

A rádio de Tóquio e a agência
Tl'ansocean continuam a pro·
clamar vitórias japonesas. Na-

.
da menos que 16 navios norte·

americanos, entre êles quatrc
porta-aviões, dois c'l.'uzadol'es
um destróier e quatro trans

portes teriam sido destruidm
.

ou avariados sómente nestas
últimas 24 horas. Segundo a

Transccean, a batalhá atingir
o auge na lYl.nhã de ontem;
uma hora depois, afirmava a

agência nazista que a esqua
dra norte-americana estava
em retirada, desaparecendo,
finalmente, sob uma nuvem

de fumaça.

Pacifico . Impo�����!� (Us��sãOogOV�'�Osbri:��C��!!�)!
.ho datado de Pearl Harbour, Q. G. de Mac Arthur, 26 (U. sustentar o princípio da rendição incondicional, no sentido de

iizendo que fôrças norte-ame- P.) _ Os japoneses, tentando que não haverá negociações com o inimigo. Esta declaração
icanas desembarcaram na firmar sua resistência, contra- foi feita hoje nos Comuns pelo sr. Churchill €m resposta a

lha de Samar, nas Filipinas. atacaràm fortemente as tropas uma interpelação. Acrescentou o primeiro ministro que convi

do há confirmação dessa 110- norte-americanas. Aos gritos nha ter em mente também a declaração das três potências aos

ícia, em qualquer outra fonte. de "Banzai", travaram encon- satélites do eixo, a 12 de maio. Também o ministro. de Estado,
". I tros corpo-a-corpo com os ían- Hichard Law, respondeu a várias interpelações nos Comuns,

, ' "", -, _

.
ques, em vários pontos da ca� falando em nome do Forreing Office, na ausência de Eden. E

,Nova IOlq�e,:w (y.p.)--Na� i beceíra da ilha de LeY,te. FOI diss� q,n� os aliados (;0r:t�lluam aÍI:da .a discutir ?S têrmos do
na novos poimenor es em tor 'nos arredores do aerodromo armíst.ício para a Bulgáría, que nao e reconhecida como co
lO do grande_ embate naval I de Buri onde irromperam com beligerante por qualquer nação aliada, muito embora esteja
em

..
que estao. empenhados fúria maior os nípões, prote- participando de operações- contra os alemães. Mas' esperava

amerrcanos e Japoneses, ao rindo incompreensíveis gritos que o armistício definitivo não tardaria. Respondendo a outra
argo de. Fo�osa. de guerra, de baioneta em pu- pergunta, Law negou peremptoriamente que o.s govêrnos bri-

�udo indica que os �stados nho. Informa o correspondente tánícos e russos tivessem combinado, em Moscou, dividir os

!mdos "sub�etam ,os ]apone-! que a luta que travaram com Balcãs em esferas de influência britânica e russa-
res ao te�t suplemo,. A q�e los americanos, em pleno luar,
a��o d�seJavam. E o silêncio foi, de fato, selvagem; e que
Jflc!al s?bre a �arc,h� das.ope- tanto aí como nos demais se

�açoes e outro indicio ev�den- tores em que contra-atacaram,
.e de. q�e o com�ate continua.

os japoneses foram literal- LONDRBJS, 25 (U. P,) - Os russos reiniciaram ontem ,ua

?s mpoes, por fim, lança,raI? .mente rechaçados, deixando
ofensiva entre Varsóvia e a cabeça-de-ponte do Narew. O ata

i luta o grosso de seu poaeno I enterrados no lodo a maior que foi procedido de pesada barragem de artilharia e podere

'1av�l. Embora se desco_nheça lpal'te de seus efetivos. Quan-
samellte apoiado pela aviaç.ão.

) nu�nero exa�o de unidades do amanheceu, os norte-ame- M
-

d 3 800 E
-

d1.aVaIS, que arriscaram, cale-i- ricanos haviam conseguido me- p���on�ir�s I vacu.açao e
a-se em Nova Iorque que de- lhorar suas posições, aurnen- K bte orçar em 13 encour.açados tando sua penetrao.. ão a 16 kms. París, 26 (U. P.) - O cêrco oenlgs erg

30 d 1· d e conquista de Aachen pernil-., uns
"

cruza ?res, a �n: . � Conquistaram também o aeró-
.im :r:�mero muito maIOI de dromo de San Pablo, elevando

tiu aos aliados capturar 3,886 Londres, 25 (U. P.) - O COl'-

Iestróíeres, se.�1 levar em co�- assim a três os que já possuem
nazistas entre 11 e 22 de ou-: respondente da DNB, em Mos

.a os port�.-�v;.o.es e o.utr,�s um-Ina ilha de Levte. E ent;'e as cí- tubro. Agora. reina a crença I cou, diz que segundo as-últt
Iades auxiliares, Dos resulta- Idades e localidades desse pe- que os a1emães abandonaram o mas informações os alemães

Ios dês�e encontro depepc;f'l'á I rímetro, sobe a 28 as que já es- plano de evacuação geral da já estavam evacuando Koeni-

1 capacld<l:de dos .�lpOn1COS

Itão
com as fôrças de Mar Ar- Hunânia em face da marcha gsberg, capital da Prússia

para a defes� das �IlI�mm:;, � thur. Não, �bstant�,. u_!n porta- dos exércitos aliados. Odental

:l0dem tambem decidir a cu voz da Sétíma DIVIsa0 norte-

Q
,

,ação da. g_uerra no �acífi.c�: a�erie8.l1a declarou, d:p�ú ue estara fazendo o sr Edeu?)� conseguirem os nor.te-am: Idesses combates, que os nipoes • •

ncanos assestar um impacto I deram provas de estarem bem I LONDRES ')f' (U P) - O m
"

ísté d E
:;eguro ao poderio naval Jo .

.

d .

.

tê _.
" . .:J , _u, "

.

'alol mI::> �rlO A

a uropa.

. lo�galllza os em sua reSlS ,e11 neste momento, esta sendo motIVO de grande mteresse em to-
Mlcado. . Cla. dos os C;Íl'culos políticos do mundo. Anthony Eden, titular do
-..-...._-,..-._-. ......,.....___.._........._ ......................" .. _.........._.-..................J'_....- ....-._....

<.

Fore�gn Office" da Grã-Bretanha, deixou Moscou €m compa-

b -1·
nhia de Winston Chu'l'c.hill, mas não chegou a capital britâni

ras 1. e1ro ca com o "premier". Sôbl'e o paradeiro de Eden apenas se sabe
que "está entretido em negociações". Não obstante, a emisso
ra de Berlim, aparentemente iu,teressada em lo.calizar o minis
tro do Exterior da Grã-Bretanha, o aponta no Cairo, e diz que
Eden está empenhado em conversações com autoridades na

capital egypcia, depois de que irá a Angorá.

\

.no

ofensivaA russa

Lição 'de
RIO, 26 (E.) - lleeente C'onespondênc.ia, enviada da frefIl

e irtaliana pelo jornalista William King, relata o seguinte:
"Quando é pTeciso as,túeia em combates de montanha, os bra
,ileiros podem dar - e dão - boas lições aos alemães. Há
\)OUcO tempo, uma patrulha alemã cortou a linha telefônica
!Jerto das posições avançadas da FEB e, em seguida, os

ale-I,nães se esconderam. Quando sinaleiros brasileiros chegaram
vara reparar o dano, os alemães os capturaram. -:.'Iras um dos

prisioneiros escapou e regressou às linhas. Na noite seguinte,
.) fio telefônico foi novamente cortado. Novamente os alemães,

IJClIHos, esperaram os sinaleiros do Brasil. Os sinaleiros ela

i<'EB, ao ('hegal' fo.ram capturados, mas, atrás deles, estava: po
,e1'osa patrulha brasileira. O estratagema deu resultado. A lJa
rnlha regressou às linhas brasileiras, trazendo prisioneiros
os nazistas.

o Comandan te e Oficiais da Base Aérea de Floria-

nopólís convidam, aos, Exms . Snrs. Sócios e respec-

tivas Famílias do Lira Tênís Clube e Clube Doze de

Agosto para o baile. que se realizará às 22 horas

do dia 28 de Outubro, como encerramento da Sema'

na da Asa, nos salões do Lira Tênis Clube,

I'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dia 28 de Outubro -- ENCERRAMEMTO DA SEMANA DA ASA -- Baile oferecido
pelo Comandante e Oficial da Base Aêre», em homenagem à Sociedade de Flo

rianópolis, no Lira Tênis Clube. Início do Baile, às 22 horas .., Traje a rigor
(smoking ou summer-jacket] .. Não haverá reserva de mesas.

1";. ••. __ .••

r�lIara ivo� a �mã!� Iara a inv��ã�
.

Ô Irã-' r� �D IH
_ ��:u�elas, (VIa �érea) -- Os mães do invadir, de qualquer: la de 1/4 de polegada por mi- rios, usinas ele�ri�as, cel:�l'OS pas na lmna costeira eram pre
bntamcos descobriram numa modo, a Grã-Bretanha, é índí- lha. Exlstem cópias de cartas .Industriais e objetivos milita-!parados em forma de Irvro,
garage de Bruxelas milhões de cada pelo fato de muitos de- comuns militares britânicas. : rcs de toda espécie Muitos ma- com fotografias mostrando a

mapas da Inglaterra, Gales e les estar atualizados e traze- No entanto, as cidades são em i pas das cidades inglesas foram parte da costa indicada. vistr,

I�'lan,da, Esses mapas haviam

I
rem a data de impressão de escala muito maior e compli-]modificados e conigicl?s em do mar, Um oficial d� �lta pa

s:,�o Impressos_ em _1940 e 1941" 1943, �oda a área incluída no cartas marcas alernàs il1(tC�l? II 1'�sultado d� rec�nheclmentos tente" falando ,a P�'oRoslto, ('�I:mas a determinação dos ale- .

mapa e cartogratada na esca- os entroncamentos terrovíá- aereos alemaes lodos os ma- se hoje o segumte - Esses ma-

""'"

-

----

_5 pas são bem preparados e C0111

I Ecos e Notícias 11 Gr�nde éoncur�-'sftrótinciõ RADlU 1��:i�,iiA�:��:1�1!�IgJ�
,., ! I'I·a. de Prlfldutos Q

,

·co la'b iI' B lem ;:�r��t��r����d��sb��::���;sel�
o ministro da guerra perrní- U u Hlml S rlua e ii. irlandesas e quadros da ativí-

tlu que o Laboratório Químico- dade tipica em cada area. To-
F'armacêutico do Exército for- Utilíssimos e valiosos prêmios. desde 1 jôgo de copos de vidros. modelo «Petrópolis", dos os nomes de localidades
n eça mediante indenização. no valor de SOO cruzeiros, até 1 sala de jantar, modelo «Ar izoaa=, toda de imbúia e britânicas e irlandesas são es-
medicamentos destinados às cedro, no valor de 8.000 cruzeiros, além de 5,500 outros prêmios menores. crítos foneticamente, de ma-
�fissõoo Salesianas do Amazo- 2U envólucrcs (papel prateado) do SAPONÁCEO RADIUM ou 20. tampinhas do mesmo neíra a evitar enganos na pro-

SAPONACEO (em pó) dão direito a um "coupon" numerado para o sorteio a r ealizar-se a nuncta. Toda série desses li

vros, coloridos de verde, firme-
Atendendo o apêlo que lhes 5 DE DEZEMBRO DE' 1944. ÁS 14 HORAS mente encadernados e de fá-

foi dirigido pelo ministro Cu- na Séde da Companhia cíl transporte, é acompanhada
nha Melo, presidente da Liga por um "baedek" ordenado al-
da Defesa Nacional, esta entí- Os -co u pons», para serem trocados por «envólucros" ou "talupinhas" fabeticamente sóbre cada cida-
dade patriótica acaba de rece- até o dia 20 de novembro, encontram-se com o sr. de ou aldeia britânica e írlan-
bel' a resposta do dr. Marques V 1· 1- (J 1"11' O To' e" Ga rC" l' oe::1i desa. Os detalhes incluem es-

dos �eis, presidente do Banco �.... � Cl. tações ferroviárias, agências
do Brasil, que ofereceu c-s. . _ Rua Tiradentes. 35 I de correio, hoteís, hospitais. o

10.000,00 (dez mil cruzeiros) número de habitantes e a dis-
para os soldados da F. E. B. No ����������������������I�����.=@••·���@a'�����••'������ tância dos pontos ma� pr6x�

��:;,1�1�d���i��� � i������:loc: II defesa d'e "achen e' tipic� m�"""",......�...._,.._.._....>","........, __ •

rioca Gervásio Seabra, por si e tJ.I H I I lipela firma Seabra & Cia., pôs 1\velino T. deà disposição do L_ D. N. grande París, 25 (U. P.) -- Para os

Ides,
caso suas guarnições

quantidade de lã para a mesma al�lericallos, a recente defesa.de transformeI� cada �squina em Oliveiracampanha mantida pela Co- Aíx-Ia-Chapelle (Aachen) fica "terra de nmguem , cada ca

missão de Ajuda à F. E. B. da sendo o tipo de luta que devem sa em fortaleza e cada adega
L. D. N.

I

esperar no caminho pela Ale- em abrigo anti-aéreo. Não se j* '" * manha. E, não tomaram meias descobre onde ficavam as eS-1Voltou a circular, na cidade medidas. Excetuando o centro quinas; quando havia oposí
de Porto União, o jornal "O da cidade, as reconstruções te- ção no canto das ruas, os "tan- i

Comércio", que obedece à di- rão de começar pelos alicerces. ks
" americanos abriam fogo e

reção do confrade sr. Hermínio A Catedral não foi muito daní- arrasavam tudo. A cidade está
Milis. "O Comércio", defensor ficada: não se perdeu nada de cheia dessas novas "aveni-'
do') interêsses do norte catarí- valor cultural. As relíquias de I das". Na fase final os amerí

nense, depois de alguns meses Carlos-Magno foram remoVi-',' canos utilizavam nova arma,
de ausência, motivada por di- das há muito para um subter- um explosivo poderosíssímo
ficuldades de impressão volta rãneo, na Alemanha. Só 00

I que
estourava depois de atin

assim, a cerrar fileiras com o� chefes católicos sabem onde es- gido o alvo. Os sobreviventes
que, heróicamente, militam na tão. Aachen foi um osso duro I' eram sempre em número redu-
Imprensa "barriga-verde". e, assim, serão tôdas as cída- zídíssimo.

,.-� �__181 � I11III-
.. - __ .,.."..,.".- -,.-.-.-•...,......,."'>1

Vai ser iniciada, dentro de

I
Distúrb ias em

breve tempo, a construção do �tSOU� Rua João Pinto, n. 25 Paleã'mo
prédio da Prefeitura Munící-j]

����:� (E f T d E t d ) Roma, 25 Informou-se
pal de Porto União, o qual se- fJ ...�.

m rente ao esouro o s a o oficialmente que novos ineí-rá levantado na praça frontei- ;:::
. � Flori-ano'polís dentes ocorreram em Paler-

ra à Igreja da Nossa Senhora

I
� �

t. == cn mo, capital da Sicília, no cursoda Vitória (an 19O "Alto da

I

' -
- Telefone 1448 dos quais já perderam . vielaGlória"). � uma obra que em- nnRTOnO pnTOLOGICnS SANTA CATARINA 19 pessoas. Os novos íncídcn-belezará o aspecto urbanístico tes tomaram a forma de d :'-da progressista cidade do nor- Dr. 'H. G. S. Medina Parm. Narbal Alves de Souza monstracões anti-sardas e111te e se deve à operosidade do Farm. L. da Costa Avila , .. tud d" t

'-
1Prefeito sr. Gen. Mário Fernan _

vir e e serem na urais c a

des Gu·edes.·
Exames Anátomo-patológicos. Bacteriologia I Sardenha de soldados que dIS-

- Diagnóstico precoce da gravidez. Autovacinos. tSôro-diagnósticoi Ultramicroscopia, pararam con ra a multirtão,
Hematologia Ouímica sanguínea, durante as ocorrências de
Coprologia. Análises de urina, quinta-feira, Vários disDEtros

{oram trocados entre os' c.ivís
I e as tropas, tendo sidc 1&l1.ca

',da. un.l1a bomba no Merc,tdo de
Palermo,
I� aa � �

aw�i
FARMACIA ESPERANÇA ALVARO RAMOS

do Farmacêutico NILO LA tIS CIRURGIÃO-DENTISTA
RoJe • am&JlhA .m-A • ... preferida

Rua Vitor Meireles, 18

nas.

... * I:;:

Pelo "clipper" internacio
nal da Panair, foram enviadas
no dia 21, para a Colômbia, 2
mil ampolas de 10 cc. de sôro
anti-ofídico, solicitadas de Bo

gotá ao Instituto Butantã, no

valor aproximado de 30 mil
cruzeiros- No espaço de 24 h�
l'as, é essa a segunda encomen

da de sôro expedida pelo refe- frido Instituto para o Exterior,
A primeira destinava-se ao IUruguai.

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

Análise. químicas de: Farinhas, bebidas, café, mel, águas potá.
veis e para usos industriais (fcculariall, cervejarias!.

.........elORaIa • e.traD.Celru - Homeopatla8 - r� -

AI't1cos ae borrllcba..
Iiar.._ • _ata obllflrTllllcla .0 ..-lhoAl't. .641_

._-_..._ ---'-'--_.�

Mecanógrafo, especialista em

consertos (serviços garanti.
das) de

Máquinas de escrever.
de calcular, de cnstu- a,

registradoras, etc
Juntamente com a "Ofic irm
Electra-Radio E N A L DA,"

Rua Con s , Mafra, 79

Serviços carantidcs l

3072

DOENÇAS DAS AVES E REMEWaS
:,:�\'ll: 1 CRU;TJ.RQ i:NSi],CS rAia'\. ) POH�'[ rOSTA1,
NOVA

.

GERADOR
A INSTALADORA DE FLO
RIANÓPOLIS avisa aos in
teressados que possue, para
vender, um' gerador de cor

rente contínua, de 5.500
wa tts. 115 volts� marca

(·S i e me n s ». Preço ótimo,
Poro qualquer informação,
dirigir·se à INSTALADORA

I
DE FLORIANÓPOLIS, rua

'Trajano, 11; FONE 1674
-

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran·
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, mOl<'lns e aviamentos
para alfai'J.tes, qlle recebe qiretamen te das

Sntll. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florianópolis, FILIAIS em Blumenau a Lajes.
melhores fábricas, A C0.8a "A CAPITA'L" chama a atenção dos

visita antes de efetuarem suas compras. MATRIZ .em

..............� ,-�..� J".I[MIi..Il_ $.,.·· , r.F••••l.I••.JI.JI•••I••••••,•••.••'-.1.••1_1$•••
·

'.11 I.l � � ...
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o ESTADO- Quinla·'eira. 26 CSe Outubro da '944 3

Amanhã, dia 27 - Estl-éia da

ell. DE REVISTAS E VARIEDADES

lusic-Hall. Star's Show
O melhor conjunto de variedades até hoje apresentado, em excursão.

I'W

-- ATRACOES INTERNAC,IONAIS--
SISTERS - Bailorin.'ls ocobro te s. ROCAMBOLE - GRANDE ILUSIONISTF.. MiSTER BRONI, - MÚSICO EXCÊNTRICO E CÔMICO

HUMORíSTICO - NAJA KASSEL - soprano Irrter-nocion c I. MISTER OUVER - TRANSFORMISTA AMERICANO
- ZEK E BOBY - CACHORRO E MACACO AMESTRADOS.

Es tão já à venda os ingressos para 4 récitas - Cr$ 24,00Atencãot
"

.

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

ESTADO A

DORYANS

o
mál'io Vespertino

ftt>dação e Ofieinas à
rua João Pinto 11.° 13

Tet. 1022 - ex. postal]:>9

ASHl�ATlJRAS
Na Capital:

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

zo.oo
40,01)
20,00
7,üf)
0.30

Ser"t',�!rl'
Triruext re

Me�
Cr$NÚIlII'I'P AVlJl/lO

Nu Interior:
Cr$
Cr$
Cr$

ae.eo
45,00
25,00

Ano

Sellll'strl'
Tr luu-stre

Anúnr-ioa I1lt'lÍianle contráto.

Os flrigi nais .. mesmo não publi
(·aollls. não serão devolvidos.

A ti i reção nâo se responsabilt za
pelos conceitos emitidos OOS'

a rtigos assinados

l�i·d;··S·;;ail
........, .

ANrVERSARIOS
A .rita. professora Leonor de

Berros, que, por sua. cornperêncíc
e operollidade, honra o magistério
particular de Santa CatClrino., faz
anos hoje.

Decorre hoje o natalício da srita.
Zilá Barbosa, cirurgia-dentista dí

plcrncde , que proficientemente
exerce sua profissão no D.S,P., go
zando d& geral estirI\o.

A data de hoje assinala o ani'
verllClrio natalício do sr, Menoti
Diqiacomo, alto funcionário do

Departamento de Saúde.

Faz anoa hoje o sr. Dario Ouri
ques, 80 comércio local.

o ar: Eles bê o Leandro da Silva,
comerclcm te, faz anos hoje.

Datilografa
Importante companhia, preci

ln com urgência, de duas com

pratic'il de esc�irório. Cartas à

lMPORTANTE COMPANHIA
ÇlliJ;a postal n. 238. nesta

SV .. t

violinista Ilse Dossow Tacha dentro
dum bôló
Rio (Belo correio) Eil-

'

trando no. Café Esmeralda, na

avenida Gomes Freire, esqui
na de Senado, o otícíal admi
nistrativo do Ministério 'da
Guerra, Durval Viana Fer�az.
sentou-se em companhia. de,
dois amigos, Orlamdo Alves da
Silva e Alfredo Moitínho San
tos, a uma das mesas, pedindo
uma cerveja e doces. Vieram
uns bolos e, quando o senhor
Viana Ferraz se pôs tranquila
mente a comer, de repente sen
tiu que havia mastigado um

corpo estranho, o qual, pene
trando-lhe as gengivas, lhe
produziu estranha sensação de
dor. Era uma tacha! Uma ta
cha dentro do pedaço de MIo!
Retirando-a das gengivas, on
de se havia enterrado', o sr.

Durval Viana Ferraz levou o

caso ao cenhecimento do dono
da casa, que informou ter sido
o bolo comprado na Panifica
ção e Confeitaria Glória do
Brasil.

Em que 1lE'Ra ao prestígio
los cabotirios e à deseompassa
la loucura cios "Ismos "

con

emporâneos, ainda é a Arte
um refúgio superior a que se

{colhem os espíritos delicados,
.equiosos de perfeição.
De quando em vez, alguns

sujeitos de talento se associam
para luov ar, E nada conse

ruem, Él como se se houvessem
amatilhado para." desovar.
\ natureza das coisas é tão
-ontra êles como as serenas e

severas leis naturais.
Em matéria de Arte, só o gê

nio cria ineditismos; e, a des

peito da sua potencialidade ge
nesíacamente assombrosa, e
êle quem abre caminhos está
veis. A sua originalldade é es

pontânea e natural, como o

brilho do sul, o aroma da rosa

e a espuma ela onda ... Os que

determinam ser nrígtnals. ii gerais da evolução e do pro
outrunce, conseguem apenas! gresso (deixem-nos empregar
ser perturbadores, algo ínteres- êsses termos tão prosaicos t ): é
santes e, porventura, mesmo. ainda o padrão supremo da Ar
cintilantes, mas de transitória te.
influência na ascensão glorio- Él a êsse clima superfino (e ...;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.
sa do espiríto, na ps(�ala nohre não grão-fino, corno desdenho
da emoção. samente lhe chamam os que
A ]fóska tem sido, nos últi- não têrn pulmões para. respí

mos tempos, uma das tormas rá-lo .... ) que recorrem as al
de Arte onde mais novidades mas de eleição, como a víolí
se hão tentado Introduzir.. Há, nísta patrícla llse Dossow, cuja
mesmo. certa confusão, porque sensibilidade moça e ardente
ainda não se poude discernir a capacita para entender e in
se a tendência é para popular-i- terpretar-nos os grandes ma

zar a harmonia ou para est ilí- gos da Música legítima, eter
zar as formas ingênuas da mú- n�s depositários das eternas
sica popular. 'I'alvez se tente a harmonias.

transação das. duas correntes. Temo-la agora, mais uma

Mas resta o consenso geral de vez, entre nós, e, no próximo
que, nesse assunto, há uma es- dia 30 (segunda-feira), vamos

féra superior, da qual não ab- escutá-Ia, em magnifico serão,
dicam as inteligências refina- no Lira Tênis Clube.
das e a qual, segundo as ·leis P. il'Ambl'e

Dr. Guerreiro da
Fonseca
MÉDICO

santo do dia �:��:n,�r:d:�e .
140, milh�es

�uenos AIres: :?0 - Os J01'-; Rio, 24 (A. N.) - O mmis

O jovem Hercílio da Luz Ooloço ,
Santo l<:nll'isto, Papa e 1\rál'tir nahs.t�s argentmos, d�ll'ante a tro do Trabalho oficiou a seu

elportista, festejo. hoje seu dia reuruao em Buenos AIres, do coleza da Fazenda no sentido
natalicio. NatuI'a� da J;ldéia, era êste v_ Congresso Jornalístico: en- de qDue fosse feito no Banco do

Ocorre hoje o ani.versário do sr.
santo muito estírnado I�elo ele- Vlal'�ll1 uma mensagem.dp fr�- Brasil um depósito de 40 mi-

Álcion Pires Gomes. ro de Roma por sua VIrtude e. ternidade, de calorosa simpatta Ihões de cruzeiros em favor da
seu saber. Assim, quando se II p admiração pelos seus herói- Legião Brasileira de Assis

Nesta data decQ('re o. natalício tratava de daI.' �1l11 sn�essor a.o cos colegas em serviço nas li- tência, consequente de contrí-
da srito. Rute Abuquerque. 1.) to ro E tIl 1 f tapa m?]' ,

1 varrsto e e1-, n las (e ren e. buíção de meio por cento de to-
O menino Suarez Teixeira faz to unanlrnente, apesar da sua I

.

h
.

dos os trabalhadores brasileí-
anos hoje. rellltâneia. Uma vez Papa, em-I Maf��I� as da

ros em 1943,
pregou toda, a energia para; Peruclhna

IPor motivo ,1., seu aniversário, propagar a fé e manter a dis-I Porto Velho, 24 (A N.) Sociedade Catarinense de
.Ierá hoje muito felicitada C1 srita. C'.iplina eclesiástica. Dividiu a p penicilina, esse maravllhoso Avicultur�lvéte Garcez. ddade de Roma em paróquias,lrroduto há pouco descoberto,

I f· 1
. A bl"

.

G I participam a seua parentes •

.,Ial_otell proibiu que os �isposo se ll:\lc1as- OI pe a ��'ll:n�ira nz aplicad� ssem ela era pessoas de sua amizade o

R t r ou a esta capital proce- sem de uma dIOcese pala Oll- neste terntono, ontem, pe10 Extraordinária

I
nascimento 'de aeu filhinho

den:e °d� Curitiba, o nosso prezado, tra, prescreveul o.s 'matrimônios, II dr. Rubens Brito, d'l,etor do De acôrdo com a resolução JOÃO ROMULO
[conferrtinêo ten. José Schweidson dos cristãos devia.Dl ser cele- Departamento de Saúde. Fa- da Diretoria, tenho o grato pra- . Fpoli•. , 23.10-1944
filho do sr. Luiz Schweidson e brados publicamente e que os zendo aplicação no serlno'alis- zer de convidar todos os con·

��������������lobrinho do sr. Jaques Schweidson, b
;.

t h' t db �

..
. t" da fi ma Modelar] e nubentes tece essem a bençao a que se ac ava lU e1'na, o no sócios para a sessão de' nssem·

... ropne arl0 r

d' A
.

'd T� 't S- J' 1
.

bl" G 1 E d'
, . No entirro do

que servirá como convocado no dos sacer otes. hVI ades de rlOSpl aI ao. ose, nes�a capI- ela era xtraor mana, a

14' B. C, tanta eficácia não podiam dei- tal, o qual era portador de um realizar-se no p,óximo domingo. companheiro
xar de atrair a atenção dos. antraz cuja gravidade acarre- dia 29 do corrente, às 10 horas Fortaleza., 25 (E.) - Houve

pagãos �ue at�i�uiraI:l -:- não I ta�a repetições suce?siv�" de-' da n:anhã, afim, d,e serem .di .. aqui uma ocorrência . inedita
sem 1'azao - a mfluencla do

I pOIS
da segunda ap�lcaçao da-

;
tflbUldos os �r�mlOs c?ofendo; na vida da cidade. A fábrica

Papa o enorme aumBnto das quele produto o paCIente 'lpre� I
na XV" Exposlçao AVlcola. ha "Santa Maria" encerrou o ex

fileiras cristãs. Prenderam-no, sentou acentuadas melhoras. j::OUCO encerrada. pediente verpertino com o fim

portanto, e tiraram-lhe a vida, A penicilina foi trazida no ÚI-I Floríanópolis. 24 de outubro de permitir que seus operários
dego1ando.,o. DetC�se isto ,d�l- timo aviii,o da Cruzei}'? do Sulj de 1944. acoml,?anhassem incorpora�os
rante O govêrno dO iDlPeradorlpe.lo governador' AlolSlo Fer-! FREDERICO DI BERNA�DI o enterro de um companheu'<)
TrajanQ. �'ell'a, l° lIeç:retáuQ. de trabalho. -r-,:-�,...A:_-,_;

Seu esperado concerto será no Lira Tênis Clube, dia 30

Reiniciará a clínica em

Florianópolis - Palhoça
e Sto, Amaro, em

Agosto de 1945

[Atualmente no Rio de Ja-Ineiro em curso de especiali
zação sob ..e MOLÉSTIAS do
CORAÇÃO e dos VASOS]

Os ilvl6es de Hiller
Estocolmo, 25 (U. P.) - Foi

ontem fortemente bombardea
do o aeródromo particular de
Hitler, de Eibling, próximo de
@.Jsenhain, segundo um des
pacho publicado pelo "Afton
bladet", Informa-se que fo
ram causados grandes danos.
acreditando-se que ficaram
destruidos aviões privados de
Hjtler, que estavam sempre
prontos para decolar o mais

rapidamente possível. Imedia
tamente o aeródromo ficou
completamente isolado.

Heitor Bittencourt e

Senhora

o

�-_\------------------------------�----------------------------------------------------------------------------------�����Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A Grande Exposição �ôbre Arquitetula -Brasileira
a.Dtiga e moderna, a partir do dia 3 a 10 de

novembro, na séde do INSTITUTO
BRASIL E�T�QOS_UNIDOS_ ._ ._ .. __ .

•

Contra latos, não há argumentos!
CAFE' RIO BRANCO

de Euclides
o ponto preferido da «élite)) floriancpolitana

N. Pereira

RUA FELIPE SVHMIDT, 5
(Edifício Rio B�anco)

Torturaram
os presos
Argel, 25 (e. P.) - Um tri

bunal militar sentenciou qua
tro oficiais do campo de con

centração em Djen íen-Bou-Re
zeg, acusados de torturar nu

merosas pessoas presas alí. Os

I quatro acusados receberam
sentencas de seis anos de con-

I
tínamento solitário, e de cinco
anos e dois anos e seis meses

de prisão, Houve demonstra-
ções públicas quando as sen

..-������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�����.�!!!!!!!!!!!!!!�� tenças forarn pronunciadas,
pois eram esperadas sentenças

SE'GUROS
THE J.JO���NLtN���(J�����l:SURANCIll mais pesadas.

.

COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL" Compraé na CASA MISCE
..

.

COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES- LANEA é saber economizar ..
Reprellentante: L. ALMEIDA
Rua Vidal Ram08, 1. três�rcãsâs-··

--

São Paulo, 24 (A. N.) - O
sr. Nelson Fernandes, presi

São Paulo, 25 (A. N.) - O dente do Instituto de Aposen
Interventor federal assinou re-\ tadorías e Pensões dos Co
solução mandando adotar o uso merciáríos, falando ontem aOI:
do gás póbre em todos os auto- jornalistas, declarou que se
veículos pertencentes às repar- rão construidos aqui 3.000 ca

tições e órgãos autárquicos es- sas destinadas aos pequenos
'actuais e municipais. comerciários.

AI18:-fólante
azucrin'aute
Rio (Pelo correio) - Noti

ciou o "Correio da Manhã" que
na rua das Laranjeiras, esqui
na de Gago Coutinho, o Servi
co de Abastecimento fez insta
lar, há pouco um mercado.
Merecedora de todos os aplau
sos por prevenir o povo à avi
dez dos que o exploram, o mer

cado não deixou, contudo, de
apresentar o seu senão perreí
tamente removível. Queremos
aludir ao alto-falente, que bem
poderia ser dispensado, pois
que o referido mercado não
precisa de propaganda, por
quanto está perfeitamente a

creditado na opinião de seus

fregueses.

Gás pobre

Novo
Tralamenlo
Para Eczema
Si V. sentir que a sua pele está se

tornando áspera, com tumescêncías es·
branquíçadas, si sentir ardôr constante,
coceíras, dôr de eczema, si V. não puder
dormir bem e S� sentir nervoso e irri
tado, V, deve procurar imediatamente
um alivlo seguro e eficaz; o novo
c moderno tratamento cientifico com
BEJ.Zl;,�I,\, uma nova forma de pomada,
que penetra instuntaneamente na pele
para combater as erupções.
BELZEMA já tem aliviado alguns ea-

80B das mais obstinadas erupções da
eczema em pouco tempo, mesmo quando
o mal ja era muito antigo. BELZEMA foi
aplíeada e as coceiras cessaram imedia
tamente, ficando em poucos dias a peleoutra vez nova e limpa,
BELZEMA não é visível quando apli

cadlj., nüomancha a roupa e não requerMaduras.
Use BELZEMA hoje e sentírã alivio.

Continue II usar BELZEMA até sua peletomar-se macia e limpa.

BE1lEMA
__iii Ê

-- .. _-�- --

Gr.na. receio
tênfos nazis
Londres, 25 � Agora que o

exéréíto russo penetrou na

Prússia Oriental, os "líderes"
nazis. .receíam que os russos

instalem.
a administração dos

I"alemães livres", sob o seu

contrôle em território do
"

A

Reich. Acredita-se que esse re-

ceio é o. motivo pelo qual a

imprensa germânica" atac?�
tão violentamente o Comitê
dos Alemães Livres" de Mos
cou no decorrer dos 3 últimos
dia�. O principal objetivo dos

ataques nazis é o general Wal
ther von Seydlytz, vice-presi
dente do Comitê de Moscou e

presidente da Liga dos Oficiais
alemães, que aderiram a êsse
comitê. Sómente agora a im

prensa germânica divulgou o

fato, revelado há mais de um

mês, de que Seydlytz foi expul
so do exército e condenado à
morte, à -revelía, como traidor,
e de que a sua fortuna foi con-
l1.Bçfl,({f4" �...,-

�

SL� NGTTEN(_.)I__
Contém oito elementos tônicos
Fósforo. Célc.o, Vanadato e

Arsen}oto de
Sódio. etc·

de

Os Pálidos, Depnuperados.
Esgotados. Anêmicos,

Magrus, Mães Que Criam.
Orrsnças R -quuícas rece
berão ti toníücação geral

do organtsmo com o

-

sexto
A

meeMissa
.oão Gualberto da Silva

Laura Silva e Alice Aurora da Silvo

convidan; os .par:ntes e amigos de seu

inesqueclvel i rrnno JOÃO GUALBERTO
DA SILVA, para assistirem à missa que

mandam rezar, pelo descanso de sua alma, dia 30 do

corrente, segunda.feira, às 7,15 horas, n'l Igreja de São
Francisco. Antecipadamente agradecem a todos que

comparecerem o êsse ato de piedade cristã.

A Campanha do
cigarro para o

Combatente, na G. E.
Participando, também, da

"Campanha do cigarro para o

combatente". lamçada pela L.
.

B. A., a General Klectríc pro
moveu, nos seus escritórios e

rábrieas no Brasil, a coleta de
I milhares de cigarros doados
I pelos seus funcionários e ope
i ráríos. Para coroar o êxito da
iniciativa, realizou-se, há dias,
na Fábrica Mazda, a cerimônia
da entrega dos cigarros cole
tados, que foram enviados para
a Fôrça Expedicionária Brasí
leíra, ora na Europa, através
da Secretaria da Guerra.

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

Sapateiros
Prectscm-a e oficiais e meios
oficiais. Trotar com Peluso,
ruo General Bittencourt, 83,

I Dr. Laudelioo Soloo Gallotti I

I ADVOGADO JRua João Pinto, 18'- (sobrado), Sala l.
������..__���I--�I�J"�"I��..���__�..�__��

o porto de Nápoles

o clichê acima é urna vís tc do célebre vulcão Vesúvio. que
domina a baía de Nápoles [F'ô to British News Serv ice],

ROMA, 25. -- O Comando Naval Aliado anunciou que o
.orto de Nápoles, coalhado de destroces de navios afundados e
rutras destruições quando os aliados ali penetraram em 3 de
iutubro de 1943, foi transformado totalmente, de modo a per- ,

nítir, em apenas 3 meses, a entrada de uma tonelagem média
le carga que, sob o ponto-de-vista do volume o torna o maio!'
oorto do mundo". Até o presente, 3.700 navios mercantes alia
los partiram dêsse porto.

COMPANHIA "AUANÇA DA BAtA"
�
I

� Fundada em 1810 - Sêde: B A I A
� _. INCENDIOS E 'rRANSPOR1'ES

Capítal (' reservas .. " ,."". ., ., ... ". . Cr$
Respon sabrlídad es ,..... . , , . " .", "'. Cr$ 5.fJ78A OL7,-,:i,D i
Receita .. , ." .. ,' , .....• , ,' .. " Cr$ S·1.Gjü.2Hô,Het
Ativo ", , .. , .. , " .. ""., .. ,., Cr$ 129.820.00r,,fh
Sinistros pagos nos últimos 10 anos. , , ., , .. , Cr$ 8G.62fJ,89S.flo
Responsablhdades , , .• '".".",.,.... c-s 78,73G.40J .3OG,2,)

Cifras do halnnço ,h! l!lla'

74,G17.0:1';.:1o

DIRETORES: - Dr, Pam1lIo l1'U1tra P're1re 11. Garnlbo, Dr. Francl.v�
<1.. &I e AnisIo MaSSOITa.

Agêncl:as e llUb-agênclrut em toco o eerrrtorío nactonaí. - Sucur_1 no
Ur'uguâí. Regulado!'ell de aytLrw naa prln<.!lpa1a c1dade. da �4rlca, l!:uropll
.. It.trlca.

AGENTE EM FLORIA�óPOLlS
C" M P () 8 L O B O & C J A. - Rua Felipe Schllllltt.. 11.. st
Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "A.IJIANÇA"
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA. TUBARÃO, ITAJAt, BLUME-

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

F"ARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

• I•• Co..elheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.I4Z
E.tre,. • doiuicíli.

CARTAZES DO DIA
HOJE HolE'5a.tei·ra

CINE
A's .5 e 7,30 horas:

Clark Gab:e, Lor e tta Young e Jack Oake, na grandiosa
película extraída das páginas da célebre novela de Jack London

O' grito das selvas
No Programa OLIMPIADA MILITAR (Na c, Coop,)

A VOZ DO MUNDO (Atualidades)
Preços Cr$ 3,00, 2.00 e 1,00 • Imp. 10 anos».

CINE «IMPERIAL))
. A's 7,30 horas

Emlyn Williams e Lesle y Br ock no filme que revela um grano
de misteriol Forte. Impressionante. Arrebatador,

Misterios do Além
D, E, 1. P. JORNAL 3x7 (Nac. Ccop.)

ESTAtEIRO MAO ICO (Desenho)
I Preço: único 2,00· Imp. 18 anos

Dom:ngo SIMULTANEAMENTE

Música da vitória
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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OS ARQUEÓLOGOS,
PROCURANDO
ENCONTRAR OS
TESOUROS DO
FARAÓ, DES
COBRIRAM
QUE •••

Eis revelado o segrêdo que traz a felicidade e o

sucesso: UM BELO SORRISO! E isto, só o CREME
DENTAL GESSY proporciona, porque GESSY pro
tege os dentes tornando-os mais fortes, brilhantes
e sadios, Use GESSY e sorria com muita alegria!

P.P.C.-2

__��'esz

Instituto dos IIIAdvogados I
Por in lciat iva do dr. Fúlvio IAducci , delegado do Instituto.

da Ordem dos Advogados do IBrasil, neste Estado, reuniram-
Ise, ontem, em uma das salas do

Tribunal de Apelação, a fim de
tratarem da reorganização elo
Institmo em Santa Catarina,
os seguintes advogados: FÚI-1vío Aducci, Heitor Blum, Hen-
rique Rupp Júnior, Rogério

IVieira, Aderbal Ramos da Sil-
-

va, Othon da Gama Lobo
d'Eca, Vitor Lima, João David 11"1llfIII �_I ....Feri'eira Lima, Henrique Sto-I '

díeck, Vasco Henrique d'Avila,
Leoberto Leal, Altamiro Gni
:lllarães, João Gualberto Furta
Ao, Ataliba Cabral Neves, Lan-, (omprsr, vender ou alugar
del ino Solon Gallotti, Altamiro IDias, Sérgio Augusto Boisson, I

Renato Gutierrez; Afonso Wan-I b nderley Júnior, Claruo Galletti

1 �1 I:e Milton Leite da Costa. 'I
Para dirigir os trabalhos do [a maior organização no

Instituto, até que se realizem I, gênero nesta capital I
as eleições, foi aclamado Pre-' Rua Joào Pinto, 4
sidente o dr. Fúlvio Aduccí, que Fone 775.
propôs aos presentes a indica
ção do dr. Milton Leite da Cos- ..'tui1ii' M**.""F'7"""F_�

::il�:;�::::;S::�l;;;':��:;'; , IF-sn r-'.i"'#\I:xo·
....

e-nt·l�s·!;,são que deverá apresentar o lu -

ante-projeto do Estatuto, as- Faço qualquer sistema de
sim constituída: - dr. Fúlvio

I
Dentaduras, Pontes em

Aducci, dr. Heitor' Blum e dr. ouro ou Palacr il , conserto I
�\Iilton Leite da Costa. dentaduras em 2 horas IO Presidente marcou para .spen as. Serviço rápido e

breves dias nova reunião. I garantido. Preços módicos.

� Chamado por obséquio
I GRATI�· ! I

para Constantino Serrat ine

th-l
: Rua Duarte Schutel, 9.

Quer receber ótima surpresa, tfWepr m�1.iJA1i2iai.i:k4mwl#4GSkRIIi&lt:b
que o fará feliz e lhe será
de valiosa utilidade? Escrevo.
a: Soares, Caixa Postal, 84,

�.. Niterói, E. DO RIO.
�

Quer vestir-se com

contôrto
e elegância?

Procure a

\

alfA�AIARIB
MELLO

e escolha o seu figurmo,
Rua Tiradente 24'

só na

l
'\

José Victor Garcia 'I
guarda-livros diplomado ,MAClIADO & CIA.
encarrega·se de todos os

serviços atinentes à con

tabilidade em geral.
Rua João Pinto. 5 - térreo

FLORIANÓPOLIS

�ubmarinos
perdidos
Washington, :!5 (F. P.) - O

1)ppartamento da Marinha
anunciou a perda dos subma-
rí nos "Golet" e" Herríng " .1p__;ElIIIElIiIIIiI.... ...
Com êsses, eleva-se a 32 o nú
mero de submersíveis norte
americanos perdidos desde o

início da guerra. O "Golet" e B
o "Herrtng

"

tinlla.lll normal-�.·�·mellte uma tr-ipulação de

651homens. O Departamento da.
Marinha não revelou o local
onde foram perdidos os dOiS. Voto na srita.:
submar-inos, porém a. .maíor
parte dos submersívei s 11

OJ'te-1americanos está operando no Aluna do .Pacítíco Ocidental, fustigando
a� linhas.marítimas de abaste- �
cimento Japonesas. �-�_.-B!BIRII. ... ..

Matriz: Rio de Janeiro
SUCURSAIS:

ESTADO DE SÃO PAULO .-- (apltel --- Rua 15 de Novembro, 239.
Urbanas: Santo Ah1aro, Santo André, Paula Sousa, Sarrt'Ana, Lapa e Moóca.

Interior: Ourinhos.
instalação: - Agências Urbanas: Penha e Ipiranga. Interior: Santos

ESTADO DE MINAS: Belo Horizonte e Vêrginha.
- Agências: Oliveira, Caeté, Elói Mendes. Andr êl ândia, Carmo do
Div inópo Iis, Santo Antônio do Amparo, Lavras e Juiz de Fór a,

Em instalação: Governador Valadares.

ETADO DA BAHIA: Salvador.
Agência Urbana n. 1 (Salvador)

• Interior: Ilheos, Itabuna e Jequié.

E TADO DO RIO DE JANEIRO:
Em instalação: Barra do Pirai. Barra Maosa, Volta Redonda •

IEntendiiull-se
'com o inimigo

Farís, 25 (S. F. 1.) - Divul

ga-se que Pierr� Cfaittinge:-,
deputado de Pans e ex-presi
dente do Conselho Municipal,
acusado de atendimento com

o inimigo, foi encarcerado na

o r i são de Fresnes. O juiz
'�aoult procedeu ao interroga
tório de Henry Berraud, pro
.essado em consequência da

.ampanha de imprensa, que
oromoveu no semanário Grin

roíre, e também Interrogou
1téphann Lauzanne, redator
.hete do jornal Le Matin. O
uiz Augíere ordenou ainda a

orisão de lVIassin: Rornazottí
,

l,ntigo síndico do Conselho i
vtunicipal, está sendo acusado I

te cumplicidade com os nazis
1,0 mesmo tempo que Taittin-

Linhos, tropicais e caserni
.as de todos os desenhos e pre
:;os, só na Loja das Casemíras
._ Rua Cons. Mafra, 8-A.

Interior:

'r:1}'-' si PREV/J)[ftTE E EfOtlÔt1/CO, EfI�
J •

(Ol1ffllJAflf)O. JA, PAPA FESTEJAR
A5 ú1iAfI.DE5 lJATAS, 05 Af'AI1ADO.$
APl/60S runnEQ- Vdd�1-ti9�Q�!�to.2J

BaiXOS do (/)u? Jlo"y

Agências

Em

(entro ACé'oldêmico 11 de Fevereiro

Elelcãe da Rainha dos
Estudantes de 1945

Rio Claro,

Resende e Vassouras

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

ESrADO DO RIO <iRAHDE DO SUL:
Em instalação: Sucursal de Porto Alegre.

Abona as melhores taxas para Depósitos, Descontos. Co.branças e Passes.

Correspondentes em tôdas as nraçes do PaIs.

o sabão

8'VIRCiEM ESPECIAL!DADE"

Agâncias e Repreo�ntações em Geral
Matriz: F'lOríanópolill
Rua João Pinto, n. 5
Caixa Postal, 37
Filial: Cresciúma

RUQ Floriano Peixoto, a/n (Edil.
Pr6prio). Telegramas: "PRUl/.!US" �A�n�nM ����mu���

.:��;���;�����I�������������������������������������do Estado,,;;
30 V· • 8 �

_

Ci j,. \V }�TZ}JL INDOSTltIAl...-JOIN,T lLJ�E (MMC<I regl31.
CONSERVA O TECIDO DA ROUPA PORQUE LAVA FACILMENTE

E COM RAPIDEZ

. c:,��Ã���RCf�
ESPECIALIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Casa Natal
A� «CASA NATAL., rua Felipe Schmidt, 20, acaba de
receber formidavel sottimer.tc de sedu, a preços excepclo
nais êJ partir de Cr$ 8,50. Aproveitem, para as próximas

festa! de Fim de ano

p',._- 'q
'e

•

------·---------� iiiiiiiiii iiiiiíii_iiiiiíiiiiiiiíiiiiiiiiiii...·_;;_�m

���!!�a�?���� datado Ide 20 do, corrente, informava
terem sido ministrados os Últi-Imos sacramentos da Igreja ao

clr. Alexis Carrel, de 71 anos

II
de idade. O dr. Carrel,

Cirur-II gião e biologista mundialmen-

Ite conhecido, encontrava-se
doente há várias semanas, acu

����������������������������� sando dôres no coração. �� es-

Bandel·ras brancas
pôsa do dr. Carrel disse que a ..-:J__�

doença do seu marido foi agra- .Jã há russos I Remédiovada por falta de alímentacão na Noruega extraordinárioadequada.
. �

Moscou, 26 (U.P.) -- (onftrme-
" N?va I.Ol',�lu,e, 26 (v. A.)

se oficialmente a travessia da GllOt��lll e o nome dum no-

I
.

f-
vo medtcamsnto que, segundorontetra da Noruega pelas Or-jl.·nformações dum periódico

�as russas. americano, foi descoberto })OI··
...______

-

I um grupo de professores da

Dr. Artur Pereira I'
Universidade de Cornel1, nos

Estados Unidos, e que está
atualmente em experiência.

e Oliveira . Acredita-se que essa droga se

Clínica Geral de Adulto. I rá mais eficiente que a penící-
Doenças das crianças Ena e constítuírá a vitória da

Laboratório de Análises

I
ciência sôbre muitas enterruí-

clínicas. dados.
Consultório: rua Felipe Sch-
midt. 21 [o ltos da Cnsa Per- -------------

raisoJ, das 1030 ás 12 e dali! Se V. S. comprar os nossos
15 às 18 hs. tecidos, ficará satisfeito, por-Residência: rua Viac , de Ouro

que inegavelmente, mante-Preto. 64. 't .

1 tFone: 769 [manual} mos um es oque comp e o e

original, a preços acessíveis.
Loja das Casemíras, rua Cons.
Mafra, 8-A.

Qcuparam lAS .Belas·Artes
no Paraná

Besange-1a-Petite Curitiba, 26 (A. N.) - O In-
No suleste da França, o Ter- terventor Manoel RJibas baí

cerro ExércttoAmertcano (Pat- xou um decreto, regulamen
tou) apoderou-se da pequena tando a organização do Salão
('idade de Besanla Petite, a Paranaense de Belas-Artes a
9 milhas (perto ele I 3 quílô- ser inaugurado, proximamen
metros) leste de Nancy. Hoje te, em nossa capital, uma das
estavam os americanos lutan- mais notáveis iniciativas do
do dentro da cidade de Mon- nosso govêrno no sentido de

_ ..

cort, a uma milha mais para I incrementar e apoiar o desen- D
- -

leste, enquanto outras fôrças [volvímento artistico do Estado, I
Iversoes

investiam pelo norte da Flo-: como expressão legitima da Grande interêsse está despertando
resta de Parroy. I cultura paranaense. I a proxima estréia da Cia Music
---------.---------.----

._______ _ Hall Star's Show. no palco do

I Ri tz . De fato se diz trat�r.se de
conjunto apto a oferecer excelentes

CONTRA CASPA. momentos aos espectadores, c tro-

I vés de variedades rru rriaroscrs . Infor-
QUEDA DOS CA· mam·nos que a companhia traz

I artistas da primeira hnha no gê.
BELOS E DEMAIS nero, verdadeiros mestres nas suas

diversas especialidades. A estréia
AFECCOU DO I será amanhã. às 19.45 horas e ter.

minará às 21 45. a tempo de o

COURO CABELUDO. público tomar os últimos ônibus.
I Cresce a procura de bilhetes e a

I gerência do Ritz avisa que já es·

tão à venda os ingressQs para
I scibac;l.o e Q,o;mingQ.

Florianópolis 26 de Outubro de 1944

Congresso de j ('O�CCl�SO lU RUXH.\ nos
I :ES'l'rnAXT:ES DE 1944/1945

estudantes I Damos, abaixo, o resultado

Salvador, 25 (A. N.) _ Foi da prtmeíra apuração feita em

Instalado ontem solenemente 24-10-944:

Ipelo i.ntervento,r federal e altas! l° luga� ��llc: J)ami�n� com

autondades alem de represen-. 151 votos, ;., lugar Norma Ba

tações estudantís e todos Dire-I ck CO?1. ::16 votos; ,3° lugar. Nor(� I
ton�s das escolas superiores Im: : le�as, co� 3-1 �oto�, .:!l�("als, o Sexto Congresso de Ilub�r �vlest: Maes com ;31, vobstuclantes da. Bahia, que pros- tos, 5 lugar Senova Leal �I�u
seguirá hoje seus trabalhos. ra com 29 v-atos; 6° lugar Ur-

sula Backmann com 20 votos;
" 7° lugar Maria A. Ol íve ira com

O Brasil e os '12 votos; 8° lugar Catarina

italianos Haberbeck com 10 votos; !)f'

Rio, :25 (A. N.) __ O presí- lugar Maria Lígia Cúneo, Síl

dente da República recebeu re-
via Andrade Veiga e Elyanne
Marinho com (:i votos; 10° lncentemente vários pedidos para
gal' Flávia Seara com 5 votos; I

que ° govêrno suspendesse as '
.

restrições impostas aos ttalía- 11° lugar Rosemary Machado I
nos, em virtude da situação de e Yolanda Almeida com 4

VO-!guerra em que se achava o Bra- tos.

si}, Todos êsses pedidos foram Foram votadas ainda as se-

d guintcs srtas. : Vera Orijó, EU-IImanda os pelo govêrno ao mi-
nistro da Justiça, para que os ri.dice. Luz, Sônia Baiã?,. Su�li I
estudasse convenientemente. �aulOls; �armel� Fer,rel�.a .

de

lDm seu último despacho com o I Melo, N,alr :Vlartll:s, Maria �o
presidente o ministro Marcon-'

sa Cher er_n, T�lIta Almeida,
des Filho �preseI1tou longa ex-: lVI�rta Veiga, Lea M�cuco, Ana
posição ele motivos com os 1'e-

RIta ;�Ia�hado, Mana de Lur

sultados dos estudos feitos. O
I
des Silveira.

presidem:e Getúlio Vargas, ,

._.....__*...- .....__.....__._•._a __-.__...

dando solução ao assunto, exa- r]'011 hoje o seguinte despacho AVISOde seu próprio punho: "Volte i

ao Ministério da Justiça para
que sejam imediatamente sus

pensas as medidas policiais de
caráter especial referentes aos

italianos. Quanto às outras me-

elidas, remetam-se ao exame do
._.

Mlnistér io da Fazenda. Em .. , Compraé na CASA MISCE
24-10-944. (ass.) Vargas". LANEA é saber economÍzar..

o dr. M. S. Cavalcanti
reassumiu sua cllnlcs

10. v )

� _, --,,- ,--_.

� _.._ �

RITZ Hoje, s- feira,
às 5 e 7,30 horas

Rnndolph Scott, Glen Ford, Claire
'l'rellor, Evelyn Keyes e Edgar Buch
em: IMPÉRIO DA DESORDEM

Em maravilhollb e perfeito tení·
colar! Todo o fabuloso e velho
Oeste palpitante de vida no tur
bilhão colorido de um filme que

se tornará clusslco.
Drama épico! Romance inesquecí·
vel! A saga emocionante de uma

éra tumultuosa e adoravel. heróico
e cavalheiresca de mulheres lindas

e homens audazes!
ATUALIDADES TUPI N' 15 [DFB]

Noticiário Universal
Irnp- 10 anos.

Preços Cr$ 3,00 e 2,00,

ROXY Hoje, Sa·feira,
às 7,30 horas.

Programa Duplo:
ESTRANHO RECURSO e

FANTASMA RISONHO
E ainda: VIDA BAHIANA N' 9

Cooperativa
Impróprio até 14 anos

Preço único Cr$ 2,00.

Moscou, .26 - A rádio infor
ma: "As bracadeíras brancas
de Volksturm recentemente
criada na Alemanha podem
ser mais úteis do que Himmler
imagina. Os soldados russos
aconselham os novos milicia
nos a que retirem as braçadei
ras e as arvorem na ponta das
baionetas .como bandeira bran
ca de rendição."

Amanhã - Sexta-feira • Estréia da
Cio. "MUSIC·HALL·STAR'S SHOW"
Ingresaos à venda na gerância do

Cine Ritz.
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úLTIMA HORA

]OIfI(.O é��it:�.�
�Oli,�XÇELÊflcí';'( Atenas, 26 UP .- Os guerrilheiros

gregal; ccupnrurn a çidClde de La.
ri!lIlQ•.

ESTA' EM ATENAS
Atenas. 26 (U. P, - Urgente) - O

sr. Anthony Eden. ministro do E)(·
terior britânico; chegou a esta ca

pital, entrando logo em conferêri
cio com o «premier» grego, .r.
Papandréous.

Moscou, 26 (UP) .. A Rússia res

tabeleceu plenas relações dip lornci-
ticas com o govêrno italiano. j

�I

CICARROS

o Banco do Distrito Federal 8.4.
participa aos seus amigos e clientes o inau

guração do sua SUCURSAL de
.

VITORIA
(Estado do Espírito Santo), cujas operações

já foram iniciadas.
Florianópolis, 20·10-1944.

fRACOS.
AN�MICOS

TOMEM

Vin�o CreDsntada
"SILVEIRA"

Grand. Tónico
I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


