
Têm dezesete coura�ados DO Pacífico
WASHINGTON, 28 (u. Po) --- O DEPARTAMENTO DA MARINHA 'DEU A CONHECER UMA INFüRl\'IAÇÃO� SEGUNDO A

QUAL, A FROTA DOS ESTADOS UNIDOS CONTA ATUALMENTE COM 23 ENCOURAÇADOS DOS QUAIS, PELO MENOS� 17
SE ACHAM EM SERVIÇO NO PACíFICO E ENTRE ÊLES o "CALIFóRNIA", QUE FOI POSTO A FLUTUAR EM MARÇO
DE 1942, EM PEARL HARBOUR� ONDE SE ACHAVA SUBMERSO, NUMA PROFUNDIDADE DE 5 METROS DE LôDO. DI·
VlrLGOU MAIS QUE SE ACHAM EM SERVIÇO DOIS NOVOS SUPER-CRUZADORES, DE 27 MIL TONELADAS, o "ALASKA"
E h('GARY") CUJO COMPRIMENTO É DE 250 METROS.
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da derrota japonesa
O) Londres,28 (U. P.) - O comunicado japonês irradiado de

Tóquio já vai admitindo perdas nipônicas um pouco maíores
em consequência da batalha naval das Filipinas. Diz êle que
além dum encouracado afundado e outro avariado na baía de

Leyte, os japoneses tiveram um porta-aviões, um cruzador e

Violento alaque ao rei ,Grebbels� o

Roma, 28 (U. P.) - O jornal "Avanti" desferiu hoje vío- i «to�turad.O))._.•o ,

lento ataque contra o rei Vitor Emanuel, dizendo: "Não s� 01 Londres, 28 (U. P. Ulge.r:t�)
aspecto físico de decrepitude de Vitor Emanuel,. como, tamb�m d �O���lsd falla�do na ra�lO
os seus velhos preconceitos devem ser combatidos: e. preciso

e te .

'

t
ec �?l� que

d
os

lembrar que o rei e a casa de Savoia ligaram seus destinos aos I
acon ecimen os e ,!Cos .po em

do fascismo, desde que foi instaurado êsse regime a 28 de oU_I,ser dol�rosos e, ate,. tOItu��n
tubro de 22". O mesmo jornal italiano, em outro editorial, f'o- te3, algumas v.ez�s, pore�,
caliza o júbilo italiano pelo restabelecimento das relações di-lnao p�dem �esv��l-�OS �a. Íl�
plomáticas da Itália com os países que com ela haviam rorn- me _e mque ran �ve de ermi

'nido. E .diz que êsse entusiasmo, que hoje se observa em todos �a.çao de luta�, ate 9.ue se con,
�s italianos, poderia ser mais completo, se até agora não ígno- SIga a paz!. g!\ra�tI_ndo:se .

a

êles a maioria das eláusulas do armistício ítalo-aliado". nAoss� naçao o dlreI�o � eXIS-

ra�sem .___

tência e a Independência na-

De repente, ouviram-se três tiros c_io_na_is_".__
•

_

E C dois destroiers afundados, bem como outro porta-aviões ava-

Atenas, 27 (U. P.) - A população desta capital realiz� m amplnas riado a 1éste das Filipinas. Além disso, perderam-se 126 aviões

hoje um desfile patriótico, em honra do sr. Anthony Eden, mi- São Paulo, 28 (A. N.) - Em nipônico's. Em compensação, .pretende Tóquio que foram af'un
nistro do Exterior da Grã-Bretanha, e general Maytland �i�- trem especial, seguiu ontem pe- dados oito porta-aviões, três cruzadores, dois destróiers, e, pe
son. Diante da Universidade, os dois ilustres visitantes assisti- la manhã com destino ao in- lo menos, 4 transportes norte-americanos avariados mais 7
ram a essa demonstração do povo grego. Quando mais ínten- terior do Estado o

embaixa-I porta-aviões, um encouraçado. e dois cruzadores e abatidos

sa e entusiástica ia a passeata, OUVIram-se três disparos de re- dor St. Clair Gainer, que de- 500 aviões. De modo que os japoneses conseguiram uma gran
vólver. O fato causou tumulto. Quando se restabeleceu a 01'- 'verá permanecer em Carnpí- de vitória e só partiram do local, a todo vapor, para não se ve

dem, verificou-se a existência de uma pessoa morta. Não há, 'rias durante todo o dia pernoi-Irem obrigadosa aniquilar os poucos remanescentes da esqua
até o momento, pormenores sôbre a autoria do fato, nem ,tando em Chácara Eglantina,. dra norte-americana.

quanto ao alvo do atentado. naquela cidade.
Washington, 28 (U. P.) _ lha naval com os japoneses

Il d t d
.

t"
. O Departamento de Marinha nas Filipinas. Entre as naves

espel O a resls encla os russos avançam divulgou �ntem oficialmente perdidas�_figuram .um grande
. _

, que 6 naVIOS de guerra. norte- porta-aviões, o "Pnnceton" e

Moscou, 28 (U. P.) - De de cornumcaçoes de Mukaa-j Moscou, 27 (U. P.) - O americanos foram afundados dois outros menores de escol-
Moscou, 28 (U.P.)-De Henry chevo, libertando 3600 milhas marechal Stalin dirigiu uma por ocasião da recente bata- ta.
Shapiro-O Terceiro Exército quadradas do território, na ordem-do-dia ao marechal Pe- ---

marcha ao sul da principal li- parte oriental do país. P'Ür, trovo E informou que as tropas Discurso de o sr. Sousa (osta
nha férrea que serve Koeni- sua vez, o Segundo Exército da quarta frente ucraniana em São Paulo
gsberg, realizando assim uma ucraniano investiu na Hun-Írealízaram espaçoso avanço no plataíerma São Paulo, 27 (A. N.) - Ao

operação de flanqueio em tôr- gria num outro ponto de Fa- território da Checoeslováquia. . ,. . chegar ao Esplanada Hotel,
no das comunícações da Prús- bial�haza. Avançando pela ro- Em cons�qu.ência, !oi captu- .

Filadélfia, 28 (U. P.) - VIa-

!procurando àvidamente pe�
sill Oriental, cujo Centro é dovia que leva a Budapeste, rada a príncípal CIdade da [ando .em automoveI, chegou a los jornalistas, o ministro Sou
GumbÜnnen. Uma coluna so- os soviéticos internaram-se: Ucrânia Carpática, Uzhorod, . esta cidade, onte�,. acompa- sa Costa fez estas declarações
víética, a despeito do aumento I alí 12 kms, no território hún- importante centro de ��m�n�-I�hado de sua comitiva, o pre- "Vim a São Paulo, como já se

da resístêncía alemã, avançou garo. caçoes e poderoso bastião mi- sIden�e :Roosevelt_!. o qual. pro- tem notícia, a convite da As-
até um ponto distante 8 kms. «o migo. InunCIara

amanha um
A

díscur- sociação Comercial e da Fede-
de Gumbinnen ao conauistar o I Londres, 27 (U. P.) - A _ _._ _.- _

so de pI���frma, em torno de ração das Indústrias. Aquí fa-
entrocamento rodoviário de 'emissora de Berlim informou:. sua cap. 1 a ur�, pa�a um no- rei palestras; uma hoje, na sé-
Grunweitschen. Sabe-se tam-lhOje que a .batalh� pela pos- DiplomaCia DO

vo penado presidencial. de da primeira daquelas entí-
Mm que os russos conquista- se de Gumbmnen, Importante Medida bem dades, e outra, na próxima se..

ram Nemmersdorf, na ma,r-Ic�ntro de tra�sportes_ da �rús- Vaticano recebida i gunda-feira, na Federação das
<rem ocidental de Angerapp sia Central, amda nao fOI de-

. I Indústrias. O interventor Fer-
43 kms para o interi�r d� cidida. Acrescentou. porém que VatIcano! 28 (U. P).- O Rio, 28 (A. N.) - Todos �s nando Costa, ao ter conheci-

Prússia, 4 e meio kms apenas os alemães já procederam à nov? embaIxad<?r. brasileiro no jornais
. des�a.5apital 'p�bll-Imento da minha viagem a São

de Gumbím.nen. A própria rá- evacuação da população cí- Vaticano, Ma��IclO, de Nabuc?, cam h;>Je oplm�es de flg�ras Paulo, pediu-me que, durante

dia de Berlim anuncia a víl, numa aparente expectatí- esteve em visita .a Secretana d.e ,r�levo nos CIrculas umyer- minha presença aquí, ouvisse

ocupação de Nemmersdorf, va da vitória soviética. A agên- do E�tado do VatIc�r:o, sendo sItanos e economICOS sobre
os lavradores de café, conside-

.

T tt I '0 cia alemã Transocean por sua recebIdo pelo secretano de Es- o recente ato governamental, rando êsse assunto no momen-

:m �o�o u �.n, �m ; �e: vez tornou público que na tado para os assuntos extraor- �andan�o. s�spender as. �e- de alta importância para o

jámficaa1n�a��rtraIa;_a��ge�
, ed� bat�lha de Gumbinneh, perdeu Tdinad'�io.s, monsenhor Dombe_nico dIdas p<?llcIals contra �s Italla- Estado. Acedi com prazer ao-

!\ O" .' t't a vida o gene'tal Preiss coman- ar 1m, com quem com mau nos .radIcados no Bra?Il. Essas pedido e amanhã às 15 horas

ii�in��a1��Te��e na���:!II ua�lte: dante de um corpo d� exérci- deEa�hes para a pró�ima ceri- medIdas foram recebIdas co� haverá uma reunião no Palá
. to alemão. ·moma de apresentaçao de suas grand� júbilo pela populaçao cio dos Campos Elíseos, para.4!18 Insterbllrgo. Duas colunas

.........-. ....._.-..__............_._._.... ...... Pp _ _ credenciais ao Papa. bandeIrante. êsse fim Segunda-feira, à noi-

�.:���s d�e���� a���:g�o��i;:= Estão confUDdindôu�
I

-

te, regressarei ao Rio".

berg, te1lldo oCUipado Amalli.e- Wilming, Tondel, 27 (U. P.) Compraé na CASA MISCE.
)nh�Jf 14 kms. a oéste de - O presidente Roosevelt

pas-j C O N V I T E LANEA é saber economizar ..
G:umbinnen, bem como G,ud- sou por ,a�uí em trânsito pa- _

dll1, 1600 metros a sudoeste ra FiladelfIa. Fazendo breve Florl'a- C t d'd.aq,);�la cidade. Os soviéticos aparição na plataforma de seu II
O Comandante e Oficiais da Base Aérea de ap ura a "

estão defrontando feroz résis- vagão, o chefe do govêrno fa- i nopólis convidam aos Exms. Snrs. Sócios e respec· Nova Iorque, 28 (U. P.)
tência inimiga, com os ale-Ilou ligeiramente às pessoas I As fôrças britânicas comple--

d f d tivas Famílias do Lira TênÍs Clube e Clube Doze de -"

maes trazen O relSerVaf' r�s- que ? agu�r avam :::-a gare. E taram a captura de Hertogen-
cas e lançando grandet=: 1.01'- refenu-se as acusacoes formu- Agosto pf1ra o baile, que se realizará às 22 horas Bosch, importante centro ho-
ças de Í1ti�ntaria e tanqups. à ladas pelo candidato republica-j landês de comunicações. Esta.
batalha. O Quarto Exél'I'Íto no, sr. Dewey, dizendo: "Os do dia 28 de Outubro, como encerramento da Sema· informacão vem de ser reme-
ueraniano prossegue sen l'a- nQssos adversários estão con- tida pelo correspondente da
-d CI I' f d' d 'd d na da Asa, nos salões do Lira Tênis Clube,

})]
.

o avallço na J 1e("oes ov·a-. un m o corn a e galgos com _, United Press junto às tropas
qllia, tendo or'npado .0 U'l)tro !cavalos de corrida".

,,�=, "',... __
britânicas naquela frente.

.
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Tropas nCllTts-americana', sob o comando do general Moc
Arthur, efetuaram desembarque de su r p reso na i lho de

Morotai não muito longe das ilhas Filipinos E' dêsse

desembarque o aspecto acima. (Fóto da Inter-Americana,
para «O Estado»).

I
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HOJE 28 de Outubro--ENCERRAMEMTO DA SEMANA DA ASA--Baile olerecido
pelo Comandante e Oficial da Base Aéreo, em homenagem à Sociedade de Flo-"

rianópolis, no Lira Tênis Clube. Início do Baile, às 22 horas. Traje a rigor'
���=(,e"..s�m�0'!"!J!l!!!!!k�in",;;.;;g�ou=s""-=u�m=m=e=r�-j�ac=k,,,...,.e�tl",...."..... ..,....,..N ã."".,...o�h__",av""'"""e...,."""I·.,...,.."á.,..,....,r"__e_se_,,....r_v....,..,3_d....,..-e_m_e_s_a_s.. -�

4,;% resistência
austríaca

Publicacão do "Comitê úf'

Proteção dos Interêsses Aus
tríaco']. no Brasil" -

ATlf'ni-,da Mello Franco 5 - Rio de
Janeiro.
Por motivos óbvios, as notí-]

cias sôbre a resistência do po- .,'vo austríaco contra o jugo ale-
r

mão têm sido mais escassas do I
que as referentes ao movimen-:
to subterrâneo nos demais ter-I
rítóríos ocupados pelos nazis-]
tas. É que a Áustria não tem!
um Govêrno refugiado fóra do I
país e estabelecido no estran- IIgeíro que se encarregasse de
colher e distribuir às agências!
noticiosas as novas sôbre atos í
de sabotagem, manifestações i

contra o Op12SSur, greves, com i
bates de guerrilheiros, depor-I
tacões, fuzilamentos, deser
cões etc. Os alemães, eviden

temente, escondem, enquanto
puderem, a reação hostil dos
austríacos. Mas nem por isso a

revolta latente da Áustria con

tra o domínio alemão recuam,
através de canais ocultos, de

depoimentos de viajantes ne�
tros, de emissoras clandestí
nas e, até, de confessões na

zístas. Destarte a oninião pú
blica nos países aliados pode,
de mais a mais, dar-se conta

que o ódio do povo austríaco
contra o terror nazista e a ocu

pacão estrangeira se concretí
za "em uma resistência heróica

que em nada cede à resistên
cia da França, da Holanda, da
Noruega e das Nações Unidas

temporàriamente subjugados
pelo inimigo comum.

O rádio quasi diàriamente
nos traz notícias sôbre a luta
do povo das cidades e al?eias
da Áustria contra as forças
de ocupação alemã. Os jornais
também nos informam de

atos, quasi diários, de sabota

gem e da sua repressão san

grenta, ocorridos nas Áustria.
Iniciou-se a resistência aus

tríaca poucos meses depois da

ocupação, em março de
.
1938,

da Áustria pelo exército e a

Gestapo alemã, Depois da Re

solução de Moscou pela qual
os 'Governos da Grã-Bretanha,
dos Estados Unidos da Améri
ca e da União Soviética sole
nemente prometeram à Aus
tria o restabelecimento da sua

independência declarando, ao

mesmo tempo, nula e inválida
a anexação imposta pela Ale
manha à Áustria e concitan
do o povo austríaco à resis
tência ativa, o movimento sub
terrâneo assumiu proporções
impressionantes.
Resumindo as notícias pro

venientes de fontes fidedignas
pode-se constatar que o esta
do de revolta lavra na Áustria.
Damos a seguir, em breve re

sumo, alguns dados estatísti
cos sôbre o movimento subter
ràneo na Áustria e a resistên
cia austríaca. Todos os dados
são 'baseados nas irradiacões
da BBC, National Broadcas
ting Corp., Columbia Broad

castíng Corp., Rádio Suiça e

DNB e nas notícias telegráfi
cas de Reuters, da Associated
Press. da United Press, do In
ternational News Service e a

própria Transocean e referem
se ao período de marco de 1933
até agosto de 1944' ( 78 me

ses):
Austríacos internados

i
I

r

De nada valerão outros
cuidados se não for removida a

- pOt:J;ra, fuligem e impurezas
'Suspensas no ar, incorp'pram-se

_ às secreções que o organismo
expele, recobrindo o cútis de
uma cinzenta e perigosa ccmo ,

da: - a Maquilage Indesejável.

Nos mais famosos salões de beleza,
antes de qualquer tratamento, o primeiro
cuidado dispensado à pele ,é a remoção
da Maquil.ige Indesejável. Esse primeiro
mandamento de beleza deve ser cum

prido em toda parte. Combata com

eficiência a Maquilage Indesejável - a

perigosa inimiga da beleza da cútis, se

guindo simplesmente o método Gessy
para embelezar a pele: J",ça pela manhã
um", ligeira massagan com a espum« abun
dante e acetinada do Sabonete Gessy, ric« em

propriedades rejtcuenescedoras. Em pouco
tempo sua pele será mais bela, aveludada
e juvenil. O Sabonete Gessy, feito de
óleos extraidos da imensa flora do Brasil,
contendo o suave perfume das flores sil
vestres, é o único sabonete que cornbare,
com eficiência, a Maquilage Indesejável.
A maioria de suas amigas já adotou o

método Gessy. Faça também o mesmo.

Vept como ° lenço fica. mancha
do. 'Poeira. .sccrtçÕel e m;�ureztl.s,
ronndm uma cama�a ruinosa - a

Maquilage J_d",j,wd, que 50-

mtnu o SabonflC Gts.ry, com·

boI" .Jicazm,nte.

---_._---_.-::-----::---===::::::;;;;;;:=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;---:------:-----:-----;---....,......-�-�;--:em campos de con-

A·· d
· 1-centração como íní- prImeIra « emocracla» a ema.

.

d E tad Quer vestir-se comrmgos o S ...IMO na-
París,27 (De William steen) Alguns judeus encontram-se.

zista 16500Vfl CO.ntôrto -

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

- A primeira "democracia" entre esses civis recebendo ago-Austríacos fuzilados e elega�nela ?
rt '

. alemã desde que Hitler subiu ra bons tratos por pa e cos
por atos de sabota-

Pr ao poder, está agora funcío- outros que, ao que parece, es-

â��co�� gu��:fI�c�= I ftLFAlocaur,eaORia
nando a poucos tquilômetros tão se comportando bem.

ros ou por qualquer
. de Aachen, e cons a de pouco A maioria dos nazistas-rumais de 6.000 civis que foramoutro ato de "alta

removidos da cidade arrasada bros foram separados depois.
traíção" li!�.5(){)

MELLO depois da rendição.
de uma rápida seleção operada.

Estrada de f e r r o
Essa gente acaba de ser reu- após da r�ndição da cidade e'

pontes, usinas erê-
nida num campo de concen-

todos en�ll�dos. para um ca�-tricas, gazometros, • eacolha o NU figurino.
tração na retaguarda das li- IPO. de prisioneiros de guelra

caixas dágua, depó- Ruo Til'adente 24
nhas dó 10 exército norte-ame- ceI.cad� �om �rram� farpado.

sitos dinamitados.. 2.350 Os CIVlS estão alojados emricano.Trens descarrilhados. 224
, alguns prédios e construções e

Navios-tanques e ou-
. �;nbora ?�b ? c�ntrole �o alimentados pelo estoque de

tras embarcacões a- gov e�no militar aliado ,�st,:,s, viveres capturados em Aachen
fundadas no �Danu- Mo've.·s �le��es fOIm:'lram seu plOl?no e 'terão que pagar sua subsis-
bio . ; . . . . . . . . . . . . . 104 governo chefiado pelo vI�e- têncía aos aliados.

Manifestações a n t i- burgomestre de Aachen assis-

nazistas com a in- 'Comprar, vender ou alugar tido por um corpo admínistra- Estima-se que estes alemães

tervenção das tro- tívo integrado por representan- [são ótímamente supridos de-

pas de assalto e
.ó na tes de vários grupos distintos i viveres que cozinham eles pró-

mais de 50 vítimas

A SERVIDORA
dos habitantes de Aachen. 'prios em cozinhas =v=

(feridos e mortos) 315 --'
' --

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

Florianópolis
Telefone 1448

SAHTA CATA�IHA

Greves e motins em

usinas de mate
rial bélico e outros
centros de produ
ção de guerra (p.
ex. F I o r id s d o rf,
Steyr, Linz, Hirten
rberg, Hísenkapps,
Woergl, Villach, Do
nawitz, Bruck, Ku-
fstein) " .

Perdas infligidas aos
.

�
alemães pelos guer
rilheiros austríacos.
muitos dos quais
operam em colabo
racão com soldados
aliados fugidos dos
campos de prisio
neiros ou orienta
dos, como p. ex. nas
provincias de Ca
rintia Stíria e Car
niola, pelo Mare
chal Tito ..

Contrafacões de Car
tões de raciona
menta, desorgani
zando o regime ale-

[a maior orqanização no

gênero naata capital]

Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

I
I

Dr. H. G. S. Medina Farm. Narbal Alves de Souza
Farm. L. da Costa Avila

GERADOR
A INSTALADORA DE FLO

538 RIANÓPOLIS avisa aos in
teressados que possue, para
vender, um gerádor de cor

rente contínua, de 5.500
watts. l l S volts: marca

«S i e me n s». Preço ótimo.
Poro qualquer informação,
dirigir.se à INSTALADORA
DE FLORIANÓPOLIS, ruo

Trajano, 1 r; FONE 1674

Exames Anátomo-patológicos,
Diagnóstico precoce da gravidez.
Sôro - diagnósticolJ
Hematologia
Coprologia.

Bacteriologia
Autovacinas.
Ultramicro,copia. •
Química sanguínea.
AnáliselJ de urino.

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

Análises químicas de: Farinhas. bebidas. café. mel. águas potá
veis e para usos industriais (fecularialJ. cervejarias).

-

.---....--....,....-...-.------------,--."" Imão de abasteci-
mento .

Número de jornais
clandestinos .

Tiragem mensal dos
jornais e folhetos
clandestinos .....

27.000
250.000

14

LAVOURA DO LINHO
DESFIBRADEIRA «BUGRE»

De construção especial.
FUNDIÇÃO DO BUGRE LTDA.

D, Pedro I, 1219 - Tel. 3-0777 - SÃO PAULO.

I
IAv.

45.000
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HÁ 38 anos, Alberto Santos-Dumont realizaua um

dos mais antigos sonhos da Humanidade: O vôo

do "mais pesado que o ar". Esta prova se efetuou em

Bagatelle, perto de Paris, diante de uma comissão do

Aero-Clube de França - e foi o marco inicial da

Idade Aeronáutica. Nascido em Minas Gerais, em 1873,
Santos-Dumont muito cedo se apaixonou pela idéia da

conquista do ar, a ela 'dedicando toda a vida. Hoje o

seu nome se inscreve no Panteon dos propulsores do pro

gresso humano.

O que significou aquele primeiro vôo se pode
avaliar pelo domínio completo, que o homem exerce

agora sobre as distancias e as alturas. O invento de
Santos-Dumont representa a concretização de um

ideal de milenios, e alargou ao ser humano os mais

vastos horizontes; a sua máquina se tornaria um

instrumento de real utilidade para a marcha da

civilização - e seu desejo está

materializado nos serviços que

presta a todos a aeronavegação
comercial. Nos nossos dias, quan
do um avião encurta as distan

cias, abrevia o tempo e acelera

as realizações do trabalho, con
tirma que o invento de Santos

Dumont logrou alcançar, não só

as alturas do espaço, mas as al

turas do ideal em que aquele
brande brasileiro o colocou.

A aeronavegação comercial está

agora ao serviço de todos. Graças a ela, os longos percur
sos não mais consomem extensos dias. Os empreendi
mentos de toda ordem, os negocios, se realizam com uma

rapidez e eficiencia que exprimem o mundo moderno

em que vivemos. Mercadorias da mais alta necessidade

atingem velozmente as regiões onde representarão
maior riqueza e conforto. A correspondencia particular
torna ainda mais pr6ximos os que nos são caros. O

homem recupera o tempo, e o transforma numa vida

mais plena de dádivas para si mesmo.

Tais são os milagres que a aviação comercial
transformou em fatos de expressão cotidiana, integra
dos na nossa existencia. Para essa integração concorre

a Panair do Brasil, que se destaca pela contribuição
que vem prestando ao progresso de todos os pontos
onde tocam as suas aeronaves. A extensão de suas

linhas é um fator decisivo na ampliação das possibi
lidades econômicas do Brasil. Os beneficios da aviação
comercial estão representados pelos empreendimentos
da Panair do Brasil, desde quando, há I4 anos, iniciou

as suas atividades, até os dias

de hoje, em que suas rotas cor

tam praticamente todos os Es

tados brasileiros.

A Panair do Brasil espera

poder servir sempre melhor.

Assim como representou no pas
sado o pioneirismo da aviação
comercial no nosso país, assim

também deseja ser, no futuro,
um símbolo constante do so

nho progr-essista de Alberto

Santos-Dumont.

A.S A E R O V I AS DA P A N A I R SÃO ARTERIAS
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bODlbas-voadoras

A,

"\

l!I!

a

DA
santo do dia Caem

Com o Primeiro Exército gica. É possível portanto, que
Norte-Americano, 27 UNS) -- as plataformas de arremêsso
Os alemães estão usando as de bomba-voadoras se encon-

Simão, natural de Caná, e lu-
,das Tadêu. irmão de S. Tiago Me- suas bombas-voadoras contra trem na diminuta área da Bél-1
nor, foram escolhidos por Iesús O 10 Exército 11 orte-americano. gica que está aínda sendo do
apóstolos da Boa �ova. Teso�emu- Os aviões sem piloto começa- minada pelos nazistas ou na

.:n�<:'1I oculares da vda pubhca do, ram a ser lançados há uma se- região do estuário do Escalda,
dlVlno M",,,tre, levaram o Evange- I
ilho para os povos pagã09. Símão' mana �ontra esta frente e ou- na Holanda.

dirigiu-se o o Egito; Judo" escolheu tem cairam quase durante to- Apesar dos V-I, dos alemães,
l(L Mesopotâmia corno campo de do O dia. os soldados do tenente-general
<o�ã<>.. Mais tar�e. reuniram se na Êsses projetís que são apon- Courtney Hodaes avançaram
Persla, onde tiveram uma farta "

�

colheita de almas ganhas para
tados para uma zona geral, contra as posições defensivas

'Cristo. Como sempre em tais ca-I sem que haja alvo determina- ainda mantidas pelos nazistas
.sos. des�nc::1deou se a perseguição' do, seguem a trajetória sudoes- na rompida linha Siegfried, a
'Contra eles E embora o ra. da! (e vindo do território da Bél- ,leste de Aachen.
Babilônia com toda sua família e i

.

·grande massa do povo se convertes! ;;;;;:;;;;;;;;=====================-======_
sem Q fé, os sacerdotes dos ídolos;

Inão se renderam à verdade. A sua,

inveja causou, afinal, o aprisiona-'
:menta e martírio dos dois Ap6sto-
l.os�

j

i
I
,

Festa de Cristo Rei' I
Esta. solenidade foi introduzida I:por Pio XI. no ano de 1925, com

'" fim de lembrar ao mundo que;''Cristo é o Rei do Universo. Cristo
� o ponto centro I da história h.U.• ,:mana; das relações com êite pon
t!!:o depende a. sorte temporal', e .

"8terna de todos 09 indivíduos. -c'o- I
:nlO de todas as nações. Crist�. de-I'ove reinar na mente dos hel'tAens
por 8er Ele a Verdade, Seu dOmí I
nio sôbre o vontade dos mohais!
:manifesta·se pelo facto de que I

:ni.nquern
pode ser indiferente quan'lto à sua pessoa; ou se é por Cris

to ou se é contra Ele. A guerra
atual é prova cabal disto. E uma'

paz sem Cristo será uma gp.erra.
perdida pore, vencidos e vencedo
�s. Cristo se impõe por suoi scm-
1:idads: milhões de homens se es

forçam por formar a lua vida se-,gundo a do Crilto. Rei é Cristo

pela inefável doçura de seu' cora'

ÇQO; nunca foi e nunca ser&: pes
410a alguma amada como Cristo.
Cristo é Rei na realidade:" corno

.homem recebeu do Pai celeste to- I

do o "poder, honra e o rein6"; co-I
zno Deus tem tudo em comum com

-e Pai; por isto é que exerce do

:ntínio obsol'uto sabre toclall a$:crea-,
tura8. Perguntado pelo governador
,romano. }esús declarou: "Eu sou

:t'ei". Mas, o reino d'Ke não é dê.
te mundo: Ele não quer u;tUizor
se das farças materiais dos reinaIS

e impérios e repúblicas terrestres.'

Uma s6 causa quer Cr ísto : reinar

S5. 5imão e Judas.
Apóstolos

Santo de Domingo

,

- ,

FILHA I MAE I AVO I
Todas devem usar a

a16.'l·mi·mil.hJ
(OU REGULADOR VIEIRA;
MULHER tVITARA DORES

A.livia as Cólicas Uterinas
Emprega-se com vautagempa

ra combater as trregulartdades
dos tunções periódicas das se

nho ee s. É calmante e regulador
d�'!'S8� funções.
P'LUXO-'EDl\TINA. pela sua

com pr(IVIt[ltl dicácia; é muito re

cettada.. Deve ser usada com

contíança.
FLUXO-SEDATINA encontra-se

f'flI (1)(1110 fl1.ifle,.

-

Não influirá BD 'preço do pão
Rio, 27 (E.) - o coronel Je-l alimentícias terminantemente

I
suino de Albuquerque, antes de 1 proíbída, O Serviço de Expan
afastar-se provisóriamente, da' são do Trigo deu parecer favo-
chefia do Serviço do Abasteci- rável a essa importação. A au-'

mente, concedeu autorização . _

para que os moinhos ímportas-: tortzação 510 che�e, do Abaste
---••------

sem grande quantidade de ta- CImento nao serv!ra de pretex-
rlnha de trigo argentina. O to � futuros pedidos de majo

produto importado será nego- l'�çao_ de preços, Outra� auto

dado a preços não tabelados rrzaçoes para importação do,

e não poderá influir no custo mesmo produto só serão con

do pão e de produtos popula- cedidas se satisfeitas as exi
res, sendo sua venda a panití- gêncías agora aceitas pelos
cações e fábricas de massas moinhos.

-uos nossos Cal ações.

Horário das Santas Missas
para Domingo

Catedral: ,6, 7, 8 e 10 horas.
Novena: às 19 horas.
Em dias da semana: Missa: às

1.30 horas.
Igreja de S. Francisco: 7 e 9 horas

Hospital de Caridade: 6 e 8 ho
ra.s.

:Puríssimo Coração de Maria (Por-
tal: 8 horas.

Igreja de St , Antônio: 7 e 8 horas.
Igreja de S. Sebastião: 6.30 horas.

Igreja de Sta. Teresmhc : 8 horas;
Asilo Irmão Joaquim: 6 horas.
Ginásio: 5, 6, 7,30 {só alunosl e I8,30 horcs.
Capela de S. Luiz: 6,30 e 8 horas·

Capela do Abrigo de Menares: 1.,horas (todos os dias).
Trindade: Matriz: 1,30 horas.
Trindade: Chácara dos Padres: 8

horas.
Estreito: 7,30 horas.
Sã.o José: 7.30 e 9.30 horas.

Datilografa
Importante companhia, preci

s a com urgência, de duas com

pratica de escrirório. Cartas à

lMPORTANTE COMPANHIA I'caixa postal ri, 238, nesta.
Sv-3

---- ...,�� -..- -...........,.

F"ARMACIA ESPERANÇA
do Parmaeêatíco NnA� l,Ã tTS

Dia 3U de outubro, às 20,30

horas, Co ncêrto de violino pela

noráve l artista Llse Do ssow, sob

o patroci oio do «Lira» e da «So

cieJade de Cultura Musical".

Ingressos à venda na Joalheria

Mor irz ,

HoJe e "ma:abA .terÁ a .... preterida
ProIl'U ....etoi....lJI .. Mtrs!lJCeir.... - Homeopatia. - rerhlman...

Art.lI1:O& de borracblO-

Nar....._ .. <o.at& ob...",...bc1a lU' .....,..t�., ..__

,,��\._..__..'
REn�ÉR

'(/l., si PI/EVIDEtlTE t ecorâruco, EI1-
:1 ,

(O/ffnOAIfDO, JA, PAPA FESTEJAR

AS GRAIfDES bATAS, os AFAt1ADO.S
AnTl60S IEnnEQ;·· fJdd�eM'fg�Clíi�to, 23

• - EaIXOS do Oire JlO)(y

.'

Missa de sexto mês
João Gualberto da Silva

Laura Silva e Alice Auroro da Silva
convidam os parentes e amigos de seu

inesquecível irmão 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, na Igreja de São
Francisco. Antecipadamente agradecem a todos que
comparecerem o êsse ato de piedade crista ..

COMPANIDA "AlJANÇA DA BAlA"
Cifras do balanço de '194:1:

Fundada em 1810 - Sêde: B A I A
JNCENDIOS E TRANSPORTES

Capital e reSE','vas .. ", ".,

Responsabilidades ... '" .. ,.'

Receita .. , .. ,., .. , .. ,.'

o-s 74,G17,03;;,30
Cl'S 5.978.401.735.9,

CrS 84 ,(iI U,211;,nCl
o-s 129.!l20.00G,9'J
c-s 8(j'(i29,8!1S,!1o
c-s íG.73G.401.306,20

Ativ� . .

Si n ist.ros pagos 110S últimos 10 anos ... ,. ,

Responsabll ídodes .. ,

DIRETORES: - Dr. Pam!Uo t:!'Ultn �'re1r., a.t earTalho, D!'. F'r-anctseo

de Sá e Anísio Massorra.

Agências e eub-agénctas em todo o ter-rttorto nacíonar. - Sucursal no

Unlgut'.ll. Reguladores de avar-ias nas principais cidades da Arnl!;rlca, 1l)uropa
oe Alrlca,

AGENTE EM FLORIANÓPOLIS
C AMP O S L,O B O & C I A. _. Rua Felipe !'kbrnll'it. n. �.
Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.08.1 - End. 'I'e legr, "ALIAN('rto"

'�'.SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJA!, RI UME-
� NAU. BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL
ç
�._,,,,,", ..,...._"""'"""''''''_'_'''_''''-J''-''-'''''�\.�

A
A Grande Exposição-�eôbre- Arquitetura BroblJeira.
artigo e moderna, u partir do dia 3 a 10 de

novembro, na séde do INSTITUTO
BRASn., ESTADOS UNIDOS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.Um produtO De Wiq

Crime misterioso .. I! ",'_C '-�'.---
·s. Paulo, 27 (EJ.) - .odeIe-.t Todos as .casas

t���' �6is�;;{� '�t PpO�;ci�eC��� I com'água quente
-case misterioso, ocorrido no

I

qu�lômetro 33 da estrada que Londres, (B. N. S.) - Duas

,�'V�l d� Santo .

�maro à �st�- novas estações . geradoras de
ao de Engenheiro Marcílak. eletricidade e 300 milhas' de

< �gundo as informações que canos subterrâneos serão neces
são pobres em detalhes, foi sárías para a execução do pla
e�contrado naquele· lacaIo ea- no de se fornecer agua quen
-dáver de UIÍl homem em adían- .te a todas as casas da capital,
tado estado de decoiup�sição, plano €sse que, segundo os cál
ao qual falta uma das maos, A culos feitos custará nada' me
polícia está tnvestígando afim nos ·de. çe� mmíões de libras..

-de elucidar o fato. : Seu fim é o de proporcionar�............� . - ...- ....._-............ ás donas de casa torneiras on-

'JGR'AT'"I-S I de possam encontrar agua; .

.

• aquecida.' com a .mesma facili-
dade que encontram gás em fo

gões e eletricidade nos inter

ruptores.

o que diz o
1

,sr. Dewer
.

. Chicago, 26 (U. P.) - Num
" l',liscurso da campanh,a eleito
I!

'8.1, pronunciado aqui ThoI?�s
'bewey declarou s�r "necessarIO
criarmOs um gabmete respon

sável, compost? dos homens e

mulheres m�I� capazes do

país. É l1ecessa:'lO que uma vez

faeamos o governo responder
à vontade do povo. Washington
necessita de homens que acre

ditem no povo dos Esta?O�
Unidos e no' futuro sem Iímí

tes desta nação. Nec�ssitamos
duma classe do governo, ao

qual não há lugay ,p�ra equí
vocos e para prevtlégíos de al-

guns. NecesssitaI_llos durr: �o
vêrno que pratique, pública
e particularmente, a arteA de

ser honesto. Com tal governo,
terminarão as disputas e que
relas e se apressará a vitória

em tôdas as frentes. Com fé no
. osso futuro poderemos trazer

}�' pida;n:nte de volta, depo�s:
a vitona, os nossos dez mi

lhões de heróis, de regresso a I

um país com empregos e opor- :
tunidades para todos". I

I Ouro para Dentistas I
I 2:n���!!t:! �J�S�o g�!���}

Gr. c-s 31.00

, i PedidO ao
.

.I DEPOSITO DENTARIO
MASETT!

RUA SEMINARIO, 131 . 135
RUA MARCONI. 44 S. PAULO
que enviará lista de preços.

Quer recebar ótima surpresa,
que o fará feliz e lhe aerá
de valiosá utilidade? Escrevo
0.; Soares. 'Caixa Pcste l , 84.

.

_ •.nitel'óí. E. DO RIO.

Leilão
No dia 31, terça-feira próxi

ma, às 19 horas, no prédio da
rua Tiradentes, n. 11 será ven
dido em leilão o s�guinte: 1
mesa quadrada, balcão, crista-
1eira, cadeira estufada em cou-

i .TO, de superior madeira (irn
búia), mesa de centro, poltro
nas estufadas vidros armá
rio para 1ivro�, guard�-roupa
com espêlho, penteadeira, ca
mas de solteiro, mesas de ca

beceira, porta-chapéus. porta
bibelots, cama de casal mesa
I'

,

e astica, guarda-cernida guar-
d�-roupa sem espêlho, 'prate
len'a�, sanefas com reposteiro,
cadeIras amarelas, tapete de
sala, superior relógio de pare
de, congoleum, quadros, 11.1S
tre, com 4 globos, jarras, lou

ça�, coros, taças, porta-toalha,
�a�uina ele mão para costura,
TadlO de 6 valvulas. bicicleta
para rapaz (tamanho 24), pa
nelas, e muitas miudezas

Sip{;·tei;ôs-'_w_w.r�-'_.
Precisem. se o Ei c i o is e rn e i o s

ofi.iais. Trator com Pe uso,
t'Ua Grlnsra 3,�tenr:()urt 83

Sociedade Catarinense de
AVicultura

Assembléia Geral
Extraordinária

Foi aprovado o projeto e or

çamento, na importância de
Cr$ 20.980.152,20 para a cons-jtrução do quinto ·trecho da li

gação .
ferroviária de Joaquim I

Murtinho . à Fazenda Monte'
Alegre, compreendido entre o

km. 79+464 e 97+259,61,' ·na

Rêde de Viação Paraná-Santa
Catarina.

*' I
Procedentes do rio Bolímões, Ichegaram a Manáus para con

sumo da população e distri-
buição à praça local, 24 tone-

�__;;;;;iiiii;; ;;;; iiiiii"ladas de pirarucús.
.

•

IEcos e Notícias I
o Salão de Belas Artes dês

te ano, no Rio, apresenta uma

singularidade. É que nunca se

venderam tantos quadros. A
maioria dos pintores já têm
vendidas as suas telas alí ex

postas. Uma dessas télas, da
autoria de Osvaldo Teixeira,
magnífica natureza morta de
nominada "Véspera de fes

tas", foi adquirida por trinta
mil cruzeiros. Os artistas ad
mitem crescente interêsse pela
arte como prova de que se está
elevando o nível cultural e o Iborn-gôsto artístico das nossas

classes mais fa�Ol'eCic1as. I
Informa um

*

telegrama ele IPôrto Alegre que o juiz muni

cipal de São Luiz Gonzaga íns-Í
taurou processo contra o pre
feito municipal dalí, sr. Gusta
vo Langsch, como responsável
pela presença de um menor.

num baile, e condenou-o ao I
pagamento de multa.

o Brasil figura à cabeça dos

importadores de vinho do Por
to na lista do mês de setem

bro, com a quantidade de
79.000 litros dos 287.000 im

portados em total. Os Estados
Unidos e o Canadá foram os

outros importadores príncí-

Ouça romances de amor no
,

IITeatro LETIZIAII
Finíssimo óleo de' mesa e cozinha, ° Óleo
Letízia satisfaz aos paladares exigentes e

aos estômagos delicados, porque é fino, pu
ro e desodorizado. Não queima, nem faz fu

maça, sendo especialmente indicado para

frituras, saladas e maioneses.

De acôrdo com a resolução
da Diretoria, tenho o grato pra
zer de convidar todos os con

sócios para a sessão de Assem·
bléia Gers] Extraordinária, a

realiaar-se no próximo domingo.
dia 29 do corrente. às 10 horas
da rnau hà , afim de serem dis
tri buido s os prêmios conferidos
na XV" Exposição Avícola, há
pouco encerrada.
FIO! íanópo lis. 24 de outubro

de 1944.
FREDERICO DI BERNARDI

l° secretário.

pais.

Noticia-se que o DASP pro
cede a estudos para regula
mentação do salário-família,
ou sua substituição por uma

modalídade de reajustamento IIde vencimentos que correspon
da a uma letr� ou padrão �ara I'todos os servidores públicos,
inclusive extranumerártos e IIcontratados. .

*

"TEATRO lETIZIA"
. Todas Os 2as. e 50S. feiras, às 21 :30 hs., na:

RÁDIO CLUB PARANAENSE
Às 4as. e Sábados,' às 21 hs., na:

RÁDIO DIFUSORA PORTOALEGRENSE

IRRITA(ÃQ.RET� L
COMICHÃO OU HíMORRAG'�l...SINTOMAS DE HEMORROlors

_id
s

.�
,",)t tcrn .rr, i açao re t.ai ou ncrnorra

gias, cu.dado I São o prenuncio de

gr ve doença que. r ão tratado em

te- ,. p , pode tr a zer serias complica
çô�<. e:ti� indo até utna intervenção
cirurg cr A Pomada Man Zan lhe
jará alivio imediato das dôres, gra
ças' a umasubstancia de reconhecido
efei (.0 an tisét ico- bactericida.

'

PARA HEMORROIDES

Sh..,ndord

Centro AcadêmiCO l' de Fevereiro

Eleição da Rainha dos.
Estudantes de 1945

,I

II
ii
!----------

Voto na srita.:

Aluna do .

Crédito Mútuo Predial
PrOPrietários -- J. Moreira & Cia

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

,

I
I,

ii
j ,J
1 � Muitas bonificações e médico gra:is

I� Tudo isto por apenas Cr$ 1,00
I í�
� ._.,.. _ ��1B�" j .,:��.!:,;-:..:,.'''':����- .... :a:ss.+24JIM&F aiB&QK�W!7!!iW!!'II·l'U':rern�,,,,,,,,,,,,,"''''''''''_,,,.......,,,,_

P�ÊMIO MillOR CR $ 6.25000
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Dia dos Empregados 1
....

--·················,
A maior e pr+ncipal Fesla Cris- :-'elll [J ri> ('ollfianles ('111 que 1) I'l'- 1110 as n u vens d('. primal'PJ'a.. ,I do Comérçio Vida Social Itã na Gréci,<J é a PASCOA - o Dia Il'ão de nossas esperanças, de Iôdas .

- Louvado seja o Nome do Se-I Para comemorar o Ola dos em- •Luminoso, como tão exprcssi va- as nossas esperanças. não ('SlaVH nhor , que !lOS concedeu H graça de I
pregados no Comércio 130 de Ou- ....."'•••' ••••••••.mcute o chamou a lingu» hclêndcn. d·islr,nle. A Páscoa. a P<ÍSC')�I Hclê- sobreviver a f'SI�s dias ?b;'>CUTOS tubro), a Comissão encarregada de A�I\'Ii":RSARI(,)!!i

Bnidh.anle e vi·vificalnle, o Sol ria n k-a, a Hesurr-eiçâo da Pátria sena de preponderâncm temoorarra das elaborar o respectivo programa es- Hoje transcorre o aniversário da.Hcsurr-eir âo Icvanta-se 'n·o ,fi'l'ma- (, é IlOjc fest.cjadu em todo lugar Iôrças do mail! Louvado seja o tabeleceu o seguinte: I sra. Vitória Riveles Xavier.mente, ref'Ie tiud.o os raios da Di- onde se respira vida helõn ica. Nome (lo Senhor, que nos concedeu Dia 29 _, Dorrrirmo v- às 15 horas j __v ina Luz e anunciurud.o ao MUII1,r1o O povo heleno nunca perdeu a a graça de. r�ste.iar êst e gr�n�te dia .- eleição da Ramha dos Emppega- Faz anos hoje o sr, Valdir AlbaeCréstão a glóría e a vitórí.a ·e o sua coragem. Fiel à religião de seus da Hesue-reiçiio d.a Il�ssa Pátria !
,

dos do Comérci_? p'ara �944;, às 20 ;"'i, funciohário da «Texaco»,rtriunfo de Jesús Hesuscitado ! En- antepassados, confiou sempre em Que a, luz esplendorosa horas _ recepçao a Rornhc , entre'
. __Itão, a natureza toda floresce, as que no fim dêste perindo de afli- dêste Luminoso diw da Hesur-reíção ga da faixa eimbólica e do mimo O ' J

-

Jo g M ss'nurêmonas estendem nos caanpos �'õPs, haveria incvi távehucntc a I'C- Helênica se estenda, não só sôbre oferecido pelos Empregados do Cu . tS;',. °dao f
r e

d '::C 1, cOr PIra-I t I E 'l' REI· I
. - ,

, prle OrlO a a ama a asa o an-sua púnpura escar ate e a 3 mos- rlcnçâo, a sal vação. a Il JS . H - a.� ll1orl1talll11as. e as pJ'aJals: I?ao so mércio Em seguida, _in1cio da da'", faz' anos hoje.f'éra ernbríaga-se com os perêumes Ç.4;.0! sO'}lr,e a� aldeias e as capitais da grandiosa soirée nos saloes de Do-

rdas Hores. Concêrto excepcional de Irmãos! Hel'3

.

de 1Il101'tU.:l, como.,
ternbém. nos mocrata Clube """ntilmente cedidos N t d tI -

I!
• ,,- es a a a ocorre o natalício decôres e dlc aromas . Por mais de uma vez, quis o des- coraçoes d<; �odos os he enos, .

. por sua Diretoria. jovem Osmar Meira,Com que alegr.ia e júbilo feste- Uno que a eterna IIélado cxpert- Que a (ÜVlSa de todos nos seja Dia 30 __ às 8 horas __ missa em�I[I sempre () povo helénico este mentasse mais um período de mar- uma só: - Abto ! Muito alto () Es- ação de graças, na Catedral Me- Faz anos hoje o sr. Nelson Cm-�nande (riia da Páscoa, que, pode-se lírio, período de Paixão. Por mais tandartc .d.a Santa Cruz, e adiante tropolitan,n, cantadCl pelo côro do rioni"díaer sem exagêro, cunshibue .a, so- dl' tuna vez, nn sua hiSllúria lllHe- p,lI'a P' Llhe.rdarde ! Asilo de Orfãs; à. 14 hora. _- fun-iberr,a'na ,dias Festas da Hé;la�te Cris- náTj,a, . .quis o d1e'stillw, que a nns\S13, V!va a Hél�lc _HeSl�S(:i.lad� ! dação ·do -Clube do Comércio; às Transcorre hoje o dia natalíciGt.à e Ortoduxa,
.

f Héla,de subisse ao Gólgota dI" lllfl1'- VI.vam as .Naçoes tJmd-as, nossas la horas _- início da "Tarde Dan do 81'. Cirilo Soares de OliveiraFes,ta da,,, nmlli,(lões, fos:ta rife rl-' lír,jo. glol'l'osas Ahald'as! ç:lnte" em homenagem à Rainha oficio.l da Marinha Mercante.;r.os le ,de plnbr,es, f-e,sIIU (!e. adlli]to� e i Ma!>, cheguu a, hora du h'hmfo, [I 28 de üutubro d'e 1944. dos ;Empre!Jados do Comérci" de

I
de criançJH:s, ·tesl,a diC nllh,laTt�s, fes-I hora aben.çoada de alegl'ia e da 1'e-1 1944_ Rabllltapô6s:t'a de d,oemrr,es, €1m toeI,os os hlg1al''0S, denção e ai aflição que pesava sô- i' Monsenhor Jôão Chryssakis y

sseja 'nos campos. i(),U nas mOllta'l'ruJ:'l's, hre a nossa alma foi dissi"p8,da, co- . Chefe da' Igrela Grego-Ortodoxa. I
E9tão se habilitando pal'a casar�

��a:LS n�:T!�%�l��: .��� ���áOi,�!deJ�: - - _ -._- _- _-.- _ _ - -.- Ilse Dossow M:�ia��li: s;: :�rJ�ioe Ã!t;;ia:t:
p,ríndpes ou nm" cubam,als ,rios ma,:s

.

. I _.

srita. Lí9ia Coelho.
h mi'ardes de lôda paI't,e·e ,de to- CARTAZES DO DIA Quandr.naofozmu1to tempo.d,�� .J�� bÔ,c;as, uma v'oz, �om,o que ,.

.

a jovem "lO,lini.ta pat.rícia ,Illle N.alilcimeutos:
�m CÔl)'10 -e1eva�se 'aiOS ceus, s.au- , . Dossow aquI .e fez ouvlr,_ deiXOU Pelo advento de sua filhinho.o' ndo / Cl�ande IHa: - "Odstús

.

ABADO 'HOJIl!
a. mais grata. r.ecardaçoes, Os Iara-Márcia, está em featas o lar-lA�éstli !�.. 'Grilsto Res<lI:,mitJou'!..." I HOJ� S II;; que a al?laudiram vi�m nela do sr. Alvaro Beck conceituadoAT'r:qpiüs d·e j,ntdies.C'."lilív',eJ €lIJItu-, uma .?rh�ta de pro;ms�or futu· representante comercial.

ssi,aMHo r,e:J:i:giÜ'so dlOlTnnallll Ias. tnul- I C IME· ('ODEON·. ). ��, nao so por sua teCnlca. onde
lti.dõ'es! Vi-brat;iks d,e e" cepcl'Oual i .. .:'ti ,. Ja se re"ela�a crescente apuro. Farmá.cia de plantão:a,k'h'ria alpIO,dleJ'aJm-se daiS a.lm'Uis d,e

I
como tambe� pelo seu �e1.'t\pe- Estará amanhã de plantão aRo'{]'o's ! Abll'a<,'.aan-sle uns

� �()JJ1 os' O�l- A' s 4 30 e 7 ,30 hora� ramento .e-qulhbrado, servido por Farmácia Esperança, na rua Cons.iros, COl110 i'T'lllãos na F,e, prela glo- \ PROGRAMA DUPLO grande força _de vontade., Mafra; e, na segunda feira. a For'ria de T,elsús R.eLSusci.tado c pela I Desde entoo, em SUCUSlvall
mácia Nelson, na ruo F. Schmidt.�t.en1Ii,da�d,e ;l,a H:aça Helen�:ca ! I Pr�sci Ia Lane l: Jack Benny em: a��içõe8 em várims cidad�!i"hra-

Semp,l'e ("JIl Pl'imI31\'en'ia, a f'esta da O· -

d d Sl�elraS, ela. nada mail tem

pásooa dfe'ix:l 3�,rÍls ,(; pe.r]lml,o chu-! maior sovina o mUR o feito que refmar oq�elas quc:-
;\'0'&0 e frilo dia Qual'c:'>lll·a, e, c().]� I) ! lidades, sendo os crí�lcos una-

!Seu Seq.'.Oito.
de

hOl�iI.':'l', �'" Yfl.'l'iaso'�s li ·Os 3 Mosqueteiros» em: roimas em tece<-lhe Justos elo-
nabu-au·s l' Hlt,mnsfel'l.c,ls da &1,)-

p'. d t gios.
çã,o ajunta UÍ'lJldla Il1IlHS ('�pl,enirl'()r 1anelrOS O oes e Voltando mais uma vez a

ii. ·:Ft·�t,a 'plo,r eXlcelêl1'eia". A

1lil1'-j Florianópolis, quis rev.er as ami-
ItuiJ'e�a·· tô<la s,e c.nréH.a eom. Sl�US Rin- Tin- Tio Jr., nos 7' e 8' episódios de: �ades que entre nós granqeQu.
brillhunrtes (�rna,men'bos p·r:tllll""'C-

D d I
� terá ensejo de nos dar outra

tris e lôd'lIs as vi·d'as lou\";alll as om.l'nador as se vas audição, com excelente progra-
@::f!:a.n(leza's de o,(:us. na Tcl'u? !

ma, e a qual se realizará. se·
"Cristós AnestI ! ... C'nsto

CINCO NOTICIAS FLUMINENSE (Nac. Coop.) gunda-feira, no Lira Tanis C)u-
Resuscitou ! . ,," be. em hOmfn'lgem ao n, Inter-

J\,1g;o dc cxce,peirmal.. algo. de Preç_'s: Cr$ 2,00, e 1,00 lÃvre de Cen5ura ventar Federal.
maj�s,I'tJsO. C'IJll't·ém O hO.le .r,e�t('.rlHlo, P. D'AMBRE
!S'l'a,ndle Dia da Hes'tN"'reH:ao. :J.aj (IME «IMPER·IAL»Pátri'il He-Jf'n'j.(':1! I� p.orqne, hOJe, .

na Te.!"l'a dos Deuscs fI()n�'S-ee, �'n.l I ..

tôr1 a s ll,� lll<aj l,laJd (', lIilJ1 a o II>t I'�l. [II-I',,{)ore, qlle t!(\sd,(' '.!.7 de Abl'lll de

\1941 __ iO, ,(]>ill i11'falllS'uo da Niov.a Clark Gable,
Créeia lUlI'i'[I 'ccss,a,I1'o (�e e,n,fcl:il.�r a TI�ITlI Ht�H;ninl, li "c\HVOHh
DA UBEHDADE. ! ... "

,. .

Condici)es c cl1'c.unslanelllls hlJ?
tjs ... Telilpes1'lId'c {].e ne'.:l'. e 1('!r'J'�
yci,s gea,das, Com�) (l'Elmonlos,:. c:l.l- I
ram, sôbl"t· esM Hr\'():!'e. l1111JLt�e.( 1I- I
�.ar, ciue dUfiulnl:(', JllIile.nms en!cl!a
va a pálria (le Socr'a.tc-s, de Delllos-

fqpJlies. üe Pl.atá.o, rle HomeI'o,
,

de

�rislM.l,l('s, d'c PllllarN)., ,<)ie P'l'tago
ras, de lprHT.,,'les, (�e Solnn, f'

T d.� Ano Miller, Betty
tanltm� outws hUlll'J1o[lres tio LI1I-
v,em>lo!

,

As raizes, porelll, desta :'lrv_OI'e
111ilenÚTi,;) cs'lã,o tão fUI1,dio enrnlza-

d::l's na le,rna pólrr.ia, qu�'. l1i('lll p.u_r
iUlll i ns l.8.n'l e, julga.mos fnsM� POsS!�
'vl'l S('('lIr dcfiJniti,�,�rn(,l1t('. (,O1.11 J'c
unahnlúv0l. com cOl1i[iauça e fJl'mc
za i Ilco lllt'es!{II'c'J, esperam;).') sem

p1'f' Yl�-lll d,e IlO\"O vcrdeJar c ('0-

bril'. onlra Y·('Z, com sua fo]h:ag�1l1
� IC!'!'<1 l)·alria (le Hodnnc (' P'lllílOS

:a1c li TainaTlo,l1 llo SauLo AA,lho�
lail{' as ilhas .Ti\nias. e do bgcn [l1'c

!a ]cn(][�rhl f' heróil"a Crena e flS

i!lhals do Dodecancs.ll,

�� ... ---------.....................
--�-............... _.... --.... -- ......-- .....

Morte de um
Elói Pontes arcebispo
Montevidéu, 26 (U. P.) - O Londres, 26 (U. P.) - Víti

escritor brasileiro Eloy Pontes ma dum ataque cardíaco, fa
fez uma conferência num dos leceu na manhã de hoje o ar

salões do Jockey Clube, versan- (CebiSPo
de Canterbury, doutoT

do sôbre "o pedodo de eman- William Temple, uma das per
cipação dos poetas e .prosistas s?nalida��s mais in�l�entes na.

das eras parnasiana e realis-, vIda espmtual e polltIca da In-
. ta"_

_

glaterra, 111-----------------------------------------------------

A. Hessurrcicâu
"

Helênica
C "

t' A '

ti ,« rIs os nes 1 """" CristoR·'eSUSCH ou " .,;»

A's 7,30 horas
Loretta Young e Jack Oakie, na Ultíma
da célebre novela de Jack London:

O grito das selvas
OLIMPIADA MILITAR (Nac. Coop,)
A VOZ DO MUNDO (Atualidades)
Preços. 3.00 e 200, Imp. 14 anos

Exibição

AMANHÃ, SIMULTANEAMENTE, NO ODEON
E IMPERIAL

Hughes, Johnnie Johnston.
e Vera Végue, em:

Música da

Jerry Colonna

vitória
Um filme de harmonias e entusiasmos inesq uecívei s

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

THE IJONDON & LANGASHlRE INSURANCE
THE LONDON ASSURANCE

COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"SEGUROS
Representante: L. ALMEIDA
Rua Vidal Ramos, II

Contra rates, não há argumentos!
I CAFE' RIO BRANCO
I de Euclides N. Pereira
I' O ponto preferido da «élite" tlorlencpoütane

I RUA FtiLIPE SVUMIDT,5

_jI (Edifício Rio Branco)

,---------
I AsSOCiação Comercial de, F1o!ianópolis
I Apêlo ao comercio
i A Agr.oci.oção Comercial de Florianópolis. atendendo o pedido que
lhe fez a Comissão promotora das festas do DIA DO EMPREGADO
NO COMÉRCIO, apela, por sua vez. para os seus associados e ernpr-a

gadores. em !Jeral. no sentido de fecharam seus estabelecim�ntos. ou.

pelo menos, darem folga a todos oe seus empregados no pr-oxirn o dío,
30, segunda feira, afim de que a laboriosa � ordelr<� classe d?8 comer

ciários possa festejar, como é justo, na mal� perferto alegria, a �ata
. que anualmente lhe é reservada, corno mereCIdo prerruo ao seu esrorçC)
e dedicação.

Florianópolis, 21 de outubro de 1944.

CASEMIRAS

I AlVARO BECK e SENHORA Icomunicam o nascimen-
to de sua filha

I IARA-MÁRCIA Ifpolis .• 26-10·44

3 V.-t

Bispos contra O
bolchevismo
Estocolmo, 27 (U. P,) - Os.

bis}}()s católicos alemães escre
veram cartas pastorais denuru
cianclo o "bolchevismo e os

bombardeios aliados da Alema.-
11ha ", segundo uma notícia do
correspondente em Berlim dn
jornal "Aftonbladet", As refe
ridas cartas serão lidas em to
das as igrejas do Reich.

DOO PRECEITO DIA
A .ífili. pOisa do organismo ma

terno ao filho durante a gravidez.
A mãe de criança que nasce com

sinais de sífilil deve fa�er trata
mento anti, sifilítico. mesmo quan
do não pareça ter essa doença.
SNES.

ALVARO RAMOS LOJA DAS
Se V. S, precisar de linhos�

casemiras e outros tecidos,' fa�
ça uma visita à Loja das Case
miras, na ruá Cons, Mafra,

CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



7o ESTADO - Sábado. 28 ele Outubro CIta '944
__---------------------------------------- --- ----------------------------------------..

A «Esquadrilha do Fole» liquidou Rommero ESTADOc"Esp�r.ti�o
�ondr�� - Outubro - ,II_l-, da Norrnândia. Quiz o d�stino mão. Os pilotos da RA� regres- S t (t' (. t

- J He;'�iÚ�>�'N�'�ári;c-::-�s
tel-Amencana) - A notícia que num desses carros viajas- saram às suas bases, ignoran-

an � .

a arlna no. ampeona o
de 100 ms 200 ms 4 x 100 ms ,

de que o Marechal Rommel, o se o Marechal RommeL Os pi- do ainda a grande perda que Brasileiro de Atletismo lt' di t�
:

'i famoso comandante nazista, lotos britânicos se lançaram tinham infligtdo aos nazistas. Hoje e amanhã, tendo como
e SFa, o e.m IdS anAcI!3:' GUI'm'a-.

't
� .

d
"

1 1 E t' d' M
,.

1 d Iancisco e SSIZ

_f0tl mal ? �� dconseqUtenCla o ao ataque com incl�ivel rerocí- Os doze aviõ.es doados à RAF poca o

b
� a 10,/ umcl�pad o

rães _ Provas de 5,000 ms. e
ii aque :ea.dza o con ra o"seu dade, dIS�StOS a .nao perr:utir pela Fratermdade do Fole. e_s- acaem u, se:a. r�a iza o o

10.000 ms.J1utomo\ el pela esquadnlha que um so dos veículos avísta- tão sob o comando do Capitão Campeonato BI asíleiro de Atle-
A ' Esta

brasileira da RAF causou gran- dos ficasse intacto muito em- J R Baldwin e foram adquíri-. tísmo de 1944, em que tomam
d �s n�?sos Ilap!3:zes, o 'a�

de alegria e entusiasmo nos bara nem de lono:e pudessem à�s 'com as contribuições dos' partes representações atlétí- � ?por lvo',a meja qu.e saIen_
drculos brasileiros desta capí- avaliar a importância de um 50000 associados do "Fole" do cas de vários Estados. VI ordlO�s patla da malOtr
t 1 E

. -

f '

.

I A baí d t " gran ecimen o o espor e ca-

,

a . sses avioes, que alam dos passageiros daqueles -veí- Brasil os quais naturalmente, em aixa a ca armense, t .'

doados à RAF pela,�rate�nida- culos. Sabe-se que o carro de ficara� muito orgulhosos com, que partiu. terça-feira pass!3:da,
armense,

-d� �o ,F?le do Bra?ll, vem se Rommel foi atingido, morto o a proeza dos aviões da Esqua- sob a. chef�a do sr. esportista G Idlstmgum�o particularmente seu motorista e o veículo des- drilha Brasileira, que estão Waldir Gnsard, a�ha:se hospe- randiosc Festiva

d�sde o dia dos desemba�qu�s I governado chocou-se contra contribuindo para apressar a dada no P�caembu � e formada do (rispim Mira
allad.os na, c?s�a da Norrnândia I uma. ál:vor.e, cuspindo a gran- vitória e dar �o mundo uma pelos seguintes at!e�fls: osva�- Homenageando - O dia do
e na desti uiçao de um castelo de dístâncía o marechal ale- éra de paz e liberdade. do Husadel, Eugênio Valter, I empregado do Comércio, a di-

��r:::a��e����e�����e��;o �1e� I h ._-- __w�._..- ---- n - -- _ .. u*_-_- ---.-. ----- -- -... ���l�'ioS�h�l?ae���;el,d�e�;;i� II f�:��el d�es��,i,sb!:rro��l��� ;�
França. Nesse primeiro ata-I

Guimarães, ra aquele dia (dia 30) um res-

que, a "raposa do Deserto", As provas que êles disputa- tival esportivo, com o apôio
como era chamado o Marechal rão são as seguintes: de vários clubes amadores da,

Hommel, conseguiu ainda es- Osvaldo Husadel - Pro- cidade.
capar à tempo. Uma segunda vas de 100 ms. 200 ms. e 4 x 100 O palco dessa tarde esportí-
-e importante missão foi des- ms. - Paulo Scheidemantel _ va, será o gramado da Rua Bo-
tinada aos pilotos da esqua- Provas de 4 x 100 ms. e de dar- caiúva, e os clubes que se de-

. drilha brasileira da RAF. Me- do. frontarão serão os seguintes;
V, tralhar os veículos nazistas Eugênio Válter _ Provas de Ás 14 horas: - Escola In-

que passavam pelas estradas 0" 0••uo ao ue ue 4 X 100 111S e Decatlo. dustrial x Lopes Vieira.
! ÁS 15 horas: - Avaí x Bo

[caíúva.
I ÁS 16 horas: Caravana do
Ar x Paula Ramos.

I Serão disputadas em todos

Departamento de Sorteios autorizado e fiscalizado pelo Govêrno Federal 'os jogos taças, gentilmente

C 9
oferecidas pelos distintos es-

crto Potente, ne .2 portistas Osní Ortiga, João
1 .I. Batista Berreta e Orlando

Matriz S. Paulo - Fone: 2-4550 Caixa Postal 2999- End. Teleg. Reg. «Construtora- Scarpelli, respectivamente, aos
Rua Líbero Badaró 103-107 Filia.s em todos os Estados e Agências no interior vencedores do 1°, 2° e 3° jôgo,

R I S )
O tempo regulamentar de

esu tado do orteio realizttdo pm 25 de (. utubo d� 1944 cada partida será de 60 minu-

l: Número Sorteado 3.490 2' Número Sorteado 6.410 tos, devididos em 2 tempos de
30 minutos cada um.

NUMEROS PARA O SORTEIO Ao Clube que maior número
,

de entradas vender será orere-

Planos Mundial /181/, -- "C" - .. "O" 03490 -- P.ano Universal "H" 410490 cida a "Taça Comissão Orga-
nizadora dos Festeios do DIa
do Empregado do Comércio".
Ao 1° goleador de cada jôgo

será oferecida linda gravata.
A entrega das taças aos ven

cedores, será efetuada às 2()'
horas nos salões do Democrá
ta Clube.
O Estado Esportivo foi gen-

500,00 tilmente convidado para to
mar parte nos festejos.

UNIVERSALEMPRESA

Mundial -"'B» Mundia 1 «C» Mundial

l' Premio
2' Premio
3. Premio
4- Premio
5° Premiu

03490 Valor c-s
13490 Valor ors
23490 Valor Cr$
33490 Valor c-s
43490 Valor c-s

30.000,00
30.00000
30.000,00
::30.000,00
3J.í-)OO,OC

i Premí« 03490 Valor c-s 25,000,00 t Premio 03490 Valor Cr$ 20.000,00
2' Premio 13490 Valor o-s 14.000,00 2' Premio 13490 Valor Cr$ 10.000,00
:�' Premio 23490 Valor o-s 8.000,00 'tt. Premio 23490 Valor c-s 5,000.00
4' Premi« 33490 Valor Crs 5.00u,00 4' Premio 33490 Valor Cr$ 3.000,00
5' Premio. 43490 Valor o-s 3.000,00 5- Premio 43490 Valor c-s 2.000,00

Os títulos com 08 Os títulos CQm os

4 tinaes 3490 Valor Cr$ l,500,CO 14 Iinaes 3490 Valor o-s
Os títulos com os O títulos com 08

3 finais 490 Valor Cr$ �OO,OO 13 Ilnaes 490 Valor Cr$ 50,00
Os títulos com 08 I ON títulos com os

2 íinaes 90 Valor o-s 20,00 I 2 Iínaes 90 Vlllor Cr$ 10,tO
Os ti tu los com o final do I Os títulos com o final do

I' Premto O ficam isentos do pags- II' Premio O ficam isentos do pagamen-
m(>nto da mensalid8de seguinte i to da mensalidade s('gllinte.

Os titulos com o final do I 08 titulos com o lIDaI do
2' Premio 4 ficam isentos do J)8ga- 2' Premi() 4' ficam isentos do paga-
mento da 'men8Rlidttde seguinte. mento da mensalidade seguinte.

Plano UNIVERSAL "H"

Os titulo!' com os

4 rtnaes 3490 Valor c-s 9.000,00

Certame amadorista
De fonte segura, podemos

informar que o campeonato de"
amadores da cidade será reini
ciado domingo próximo com

a realização da 16a. rodada

que consta de 2 interessantes

choques que são: Carávana.
do Ar x A. A. E. Industrial, e
Figueirense x Lopes Vieira.
Como sabemos, o campeona

to estava parado, em vista dos

gos disputados pelos catari
nenses no campeonato brasi-
leiro de futeból.

Os titulos com os

a ünaes 490 Valor C r $ 200,00

2
Os titulos com os

tinaeti 90 Valor Cr$ 40,00

O� titulo� com o final do
1- premi!', O ficam iSbnto-s de pagamento
-da primei ..s melldaJid8de seguinte.

l' Premio 410490 Valor Cr$ 100.0')0,00
2' « 5 10490 c Cr$ 25.000,00
3' ti 61049u c Cr$ 20.000,00
4' c 710490 c Cr$ 15.flOO,OO
5' • 810490 c Cr$ 10.000,00
Os titulas Com os 4 finRes 0490 c Cr$ 500,00
Os titulos com os 3 flOaes 490 c Cr$ dO,OO
Os titulos com os 2 nnaes 90 c Cr� 10,00

Os titulos com o fioal do ,. premio O ficam iSE."ntos de pagamento d i primeira mensalidade seguinte.
Os titulos com o final do 2' premio 4 ficam isentos de pagdmemo da primeira mensalidade seguinte.
A Empresa está à disposição de todos os prestamistas .quites. para lhes faz.er a entrega imediata dos pre

mios a que fizeram jús neste Rorteio, Procurem o nOS80 Agente Local.
VISTO

Arino Meirelles
(piscaI d .. Governo)

O PROXIMO SORTEIO REALIZA·SE NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 19,... , às 15 horas, na sUe social

Distribuição dos prêmios da Empresa Construtora Universal nos seus

insupe'ràvei! plano! de ,orteios men,ai.
PLANO MUNDIAL «B» Mens'IlIdade Cr$ 20,00 Distribue por mês 11.115 -- prêmios no total de Cr$ 500.000,00 com o prêmio maior de Cr$ 30.000,00

""C" " "
J O 00 -

"

"21.111) --" .... 300.00000" .... " 25.000,00
.. "D" "5.00--"" 21.J 15 -

.. 160.00000 OI " 20.000,00
UD_iversaJ "H" " 500·- "

�11.105 --

.. 1.::150:000,01) n .. 100.1)00,00

Subscreva um titulo garantido da Empresa Cons,tructora Universal e seja o

dono de sua casa, despendendo apenas

Cr$ 5,00, 10,00 ou 20,00 por :mês
Na Empresa Con�trutora Universal não há preferência. Todos têm os mesmos direitos e pare

com todos ela assume e cumpre fielmente as mesma� obrigações.
garantia. Máxima pontualidade. Incontestável

... - ................... - -_._- .•.._.,. ••'.-.'V

Empregado
Jovem complementarista.

com prática de dactilogra.,

I fia, oferece seus serviços
onde for preciso. Informa

i ções na redação do «Estadob•

Dr. Alfredo Aloe - Diretor-Gerente

Várias
:._ Procedente de Montevi

déu, onde defendeu as côres,
do Penaról, chegou dia 19 ao

Rio o popular extrema-esquer
da Carreiro-. Propala-se que
Carreiro está interessado a in

gressar no Botafogo.
- O Corintians está inte

ressado no goleiro Ari que,.
atualmente defende o Botafo

go.
- O S. Paulo quer o concur

so de Danilo, centro-médio do
América do Rio.

- Lima, o destacado meia

esquerda americano, está sen

do cobiçado por inúmeros clu
bes paulistas e cariocas. Lima.

entretanto, tem preferência no

Botafogo.
ÉDIO JOSÉ TONÓLI

«

«

Absoluta lisura
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C N t I
A «(ASA NATAt., rua Felipe Schmidt, 20, acaba de

asa a a
receber formidavel sortimento de sed�s, a preços excepcio
nais, a partir de Cr$ 8,50. Aproveitem, para as próximas

fe§hs de �im de ano I
- - - -

O lE�ll[illdO I
FI�riaftÕPOIiS 27 de Outubro de 1944 -I

------------------------------------------------ I

Churchill e a conferência de Moscoul

Para Florian6polis, cansada do
"maior filme do mês ... do ano ... do

tícada por não ter reconheci- séculoU, a es�reia ,_da Cio. Music
do De Gaulle há mais tempo; Hall. Star's Sh.ow .' menos por es·

mas era preciso corisiderar sa �lr�unstancla do ,que pela ex-

U· E tad U -'d d Icalencla
do seu corriurrto '. cona-

q e os s os m os, ten o tituiu graHssimo acontecimento.
contribuido tão decisivamente Não analisaremos o desempenho
para a libertação do país, ti- de cada n�mero

-

do progl'a�a,; a'
nham O direito de ser ouvidos pen.as de�eJam,?s re.a�çar ° orlg1nal

. e simpátIco slmphCIdade do con-
a respeito. Encerrando suas junto. São artistas que trabalham
declarações, Cllurchill men- com segura confiança em si, sem

CiO�lOU ainda a libertação da afetação IJ�m cabo�inismo, �eixan
Gtrecia. Disse que os aliados do a plateia perfelt?mente Cl von-

estavam f d tud
tade e, por conseguinte, agradan

azeri O eu O para de-a.
socorrer aquele país e apelou O ambiente de simpática eco

para os gregos de tôdas as lhi�a �ste�de�.se ar �ró�ri� "Zeck",

facções, no sentido de coloca- o Rm·tJn·tm �rasllelro; tanto
. . que o seu «entralneur» correu o

rem a unidade nacional acima risco de ser in terrompido, quando
de quaisquer interesses parti- insi.tia na execução do um nú-
dários. mero em que o habilidoso cão he- Fechamento

" via falhado, mas que refez com
RJio, 28 (A. N.) _ O comér-

ROXY Haie, Sábado, às Londres, 28 (U. P.) - Disse galhardia.. .

d R' d J
.

iii CIO de lojas o 10 e aneiro
4,30 e 7,30 horas Churchill em certa altura de r 1 acaba de enviar memorial aoEspetacular programa d' ".

Hoje haverá novo espetacu o.

Comp. nacional seu iscurso : ACIma de tudo Amanhã, grande «matinée com prefeito, pleiteando uma lei
«QUANDO MORRE O DIA» com

O futuro depende da ação úní- a apresentação da Macaca "Baby" que torne obrigatório o fecha-
Bruce 9abot e Gene Tierney. ca dos nossos três países à petizada; à noite, a peça «A menta do comércio aos sába-
"�MPERIO DA DE.SORDEM" (Grã-Bretanha, Estados Uni-

grande parada»'
dos, ao meio dia, tal como

'I'ecnícclor cG�n �!�d.e Trevor e do� � União Soviética) nos
---------------

acontece em Buenos Aires. Nes- Tilburg _',Oi
Início do espetacular seriado da proxrmos anos. Outros países LOJA PAS CASEMIRAS se memorial, entretanto, os abf'ndonada
Columbia em IS episodios, com associar-se-ão, mas o futuro • signatários advertem que de- Londres, 28 (U. P.) - Os

Bill Elliot e Joan Perry: do mundo está pendente dos A partir de 139 cruzeiros, ve haver excepção para todo' alemães abandonaram Til-
"VALE DOS DESAPARECIDOS". três mais poderosos aliados. vendemos cortes de

casemiraSjmêS
de dezembro, que é, ale- burg, na Holanda, às prim�i,rasQuem será. o homem da máscara?

Irnp- 10 anos. Se êles falharem, tudo falha- em a nossa Loja, na rua Cons. gam êles, o mês de maior mo- horas de hoje e os britânicos
Preço único c-s 2,00. rá. Cumprindo-se as nossas es- Mafra, 8-A. vimento comercial do ano. 'ocupam agora tôda a cidade.

peranças, obteremos grande
título para todas nações".

Londres, 27 (U. P.) - Nas
Câmaras dos Comuns, o sr.

Churchill pronunciou hoje seu

anunciado discurso, dando con

ta das últimas conversações
em Moscou. Inicialmente o pri
meiro ministro frizou que a

atual fase da guerra é duríssi
ma e que a luta em tôdas as

frentes deverá intensificar-se
ainda mais. Tôdas as vamta

gens estão agora com os alia
dos, mas, a menos que êles em

penhem ao máximo tôdas as

suas fôrças, a guerra poderá
prolongar-se ainda de maneira
insuportável. O inimigo só tem
duas esperanças: uma, de esgo
tar os aliados; outra, de ver

surgir um desentendimento sé
rio entre as três grandes po
tências, Referindo-se a êsse
perigo, Churchill assegurou
que as relações anglo-russas
nunca estiveram tão firmes co

mo agora. Quando os dois paí
ses não concordam sôbre êsse
assunto, compreendem, entre
tanto, as razões dessa discor
dância e o ponto-de-vista um

do outro. Mas para que êsse
entendimen to persista nas 1"€

Iações, necessitam de constan
tes cuidados, de íntendirnent.os
pessoais. Confessou-se Chur
chill muito satisfeito com o

resultado da sua última via
gem a Moscou. Mas disse estar
certo de que os resultados de
finitivos não poderão ser al
cançados antes que os chefes
dos três governos se reunam

de novo em tôrno duma só
mesa. E isso espera que .acon

teça ainda no corrente ano.

Quanto às decisões tomadas em

Moscou, o primeiro ministro
disse que é plena a concordãn
cía da necessidade ele prosse
guir na guerra contra a Ale
manha hitlerista até a vitória
absoluta, empregando até os

últimos recursos - da fôrça e

,- energia de ambas as nações,
para êsse fim. Bode a Alema
nha perder qualquer esperança
dum enfraquecimento das fôr
-ças que sôbre ela se fecham.
Foi conseguido, também, en-

- tendimento completo sôbre o

complexo problema balcânico,
que envolve ínterêsses no Mar
Negro e no Mediterrâneo. Não
há qualquer perigo imediato de
o esfôrço de guerra comum ser

enfraquecido por divergências,

RITl �oje, Sábado,
as 19,45 horas

2' Espetáculo da Cio. de Revista� e
Variedades MUSIC·HALL STAR'S
SHOW com a Revista em 2 atos'

OS MISTÉRIOS DO MUSIC.HAL�
Preços: Cadeiras numeradas

c-s 7,00.
Amanhã: Grande matinée Pela Cia
de Revistas e Variedades Music-HalÍ

Star's Shaw.
À noite, mais um espetáculo
Ingressos à venda na gerênci�

do Ri z ,

naquela região. O govêrno real
jugoeslavo e o do marechal
Tito foram convidados a uni
rem-se, a bem da causa co

mum. As potências aliadas têm
o dever de impedir que essas

pequenas nacõos descambem
da grande guerra para encaro.

níçadas lutas intestinas. To
dos êsses entendimentos, í'rí
zou Churcní ll, devem, �ntre
tanto, S2r considerados como

expedientes temporários, pois
quaisquer decisões perrnanen
tas aguardam a presença elos
Estados Unidos, que têm sido
informados de todos os desen
volvimentos. Reref'iu-se o pre
míer em seguida à questão po
Ionesa. acrescentando que dois
eram os problemas: Primeiro,
(I da fronteira russo-polonesa e

C108 territórios a serem acres

centados à Polônia no norte e

oeste. Outro, era o das rela
ções entre o govêrno polonês
e o Comitê de Libertação, em

Lublin. Disse Churchjll que
desejaria poder comunicar te
rem chegado à solução desses
problemas; mas, que, de qual
quer modo, essa solucão tinha
sido bastante adia,ntacta. E as

segurou que as novas frontei
ras da Polônia corresponde
rão às necessidades daquela
nação. Referiu-se Churchill
ainda ao reconhecimento do
govêrno francês, dizendo ter
se convencido }lá algumas se

manas já que o govêrno do
general De Gaulle gozava do
apôío da vasta maioria do po
vo francês. Era mesmo o úni
co govêrno que poderia arcar
com os pesados encargos que
o momento lhe impunha. A
Grã-Bretanha itiniha sido cri-

Dia do

Bên�ão de espadas ULTIMA' ROR
Rio, 28 (A. N.) - Imponen- ESPORTIVAte cerimônia religiosa foi rea-

lizada na manhã de ontem no Em continuação ao campeonato
Campo do Russel quando da brasileiro de futebol, será realiza·

do amanhã em p. Alegre a pri.benção das espadas dos novos meira partida entre os representa.
aspirantes a oficial da reserva, ções pebolísticas do Rio Grandt
formada pelo CPOR do Rio de

-

do Sul e Paraná.
Janeiro. ··0 sr, Texeira Neto, presidente
Dom Jaime de Barros Câma- da entidade máxima do futebol

, gaucho. pedirá demissão, caso 4

ra, arcebispo metropolitano, C. B. D não conçerde que Q sr

oficiou a missa campal de ação gunda partida entre gaúchos e

de graças e procedeu em segui- paranàenses seja realizada °e:m P.

da à benção das espadas dos Alegre. E. se tal acontecer, os gou·
chos recusar se.ao a disputar o'

827 aspirante - a maior tur- segundo prélio.
ma já formada em qualquer ··Ferreira, Emédio e Cajú :nãlt

escola, centro ou curso no Bra- seguiram com a embaixada po.ra·

sil. Ao padre Helder Câmara n�eosVasco da Gama comprou mil
coube finalmente fazer a Ol'a- cadeiras para distribuir entre seUl

ção gratulatória. associados, quando da realizlilção
do sensacional cotêjo Vasco versUl

Flamengo, amanhã.
.·0 Botafogo pediu permissão II

C.e.D. pl1ra disputar uma partido
em São Paulo, a 5 de rovembrQ.
··Será feito um sorteio entre 1

dos mais destacados árbitros cariz
cas para ver sobre quem recairá ''-o'

responsabilidade de apitar o joÔgO'
entre Vasco e Flamengo.

(!!DE CICARROS

Funcionário
Ém toda o país está sendo come.

morado, hoje, o dia do Funcioná.
rio Público Civíl. Associondo·se às
justos homenagens tributadas a
essa laboriosa classe, a Irrterverr
toria Federal no Estado determinou Ifosse considerado facultativo o

ponto na s Repartiçõa, públicas.

(

Diversões
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