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Ganham 'terreno as fAr�as bra 1ilelras"" I

ROMA, 2 (U. P.) .•• UNIDADES DA FOHÇA EXPEDICIONARIA BRASILEIRA OCUPARAM ONTEM AS �.�i('_'.
LAROCHETTE, LAMADJSCOTTO E PRADOSCELLO, PERTO DO RIO SER(:HI. MAIS PARA OESTE, OS BRASILEIROS APO·

DERARAM-SE DO MONTE SAN QUIRICO.

Acreditam estar no Brasil_p�rtel�!����,:::�áriOSda fortuna de Mussolini i Hio, 2 (A. N.) -- o Pl'esi-

tl ItO:\IA, :1 CC. P.) _. o tribunal de Roma c.onfiscou os bens dpnte ela República assinou um

de Mussolini c sua familia. Opina-se, porém, q:_le � ll:e.c1i.da é de
I
decreto-lei, psta!wlcc:enc1o, �ue

(llca11('(' muito limitado, porque, segundo a agenem ItalJalla de a escala elo }ladra0 (los .salanos
informações, a maior parte da fortuna elo ,; duce" 'se a{'rec1ita' de extranumerários mensalis- PARíS, :3 (U. P.) -- A França deverá ter fronteiras que as

{'Btar rlepositad,a no Brasil ta�, �q\�e, acompu;nhu, o derreto-, segurem perpetuamente sua inde.pendência, contra oUJtra iuva,-
1m ��.91 6, poclt'ra ser .altemda i ::;ão alemã" - 'disse hoje o general De GaJulle, dur,an:te uma ce-

Ja' reall'zaram excelente avanco Il;l(';(I,�'1nte., d�cl'et(� e�. al.n�la. U;-lll! l'ünônia realizada no cemitério de V1rucennes. Qu1nze minutos
"

,. .', '.
,UE'Cle'tO f(LZ(U<!O ,1. .Llbsti1mçaol C1PÓS ter deixado o chefe do govêrno aquele local, ouviram-se

LONDRmS, :2 (U. P.) -.
As tropas d� p.l'l�le�rO gJ.('rcIt� I (�a mesma.

, ,fortes explosõe.s e as sirenes de al�rme, cain.do em .seguida, no
c-anadellse que deS81110al'Caralll esta �na,nha na .lha de Vi alche

jS' f:" Ilngar onde estivera De Gaulle, estIlhaços de 111;adeIra e metal.
1'el1, no estuário do EscaLda, já reallzaram ex?e.lente avanço. em eleito .Julgou-se a princípio que se tratava de um atentado fracassado,
Informa, li,?}' outra parte, 11111 dcsllaeho transnlltldo de um I)()i'i-

.. "
mas o Ministério das Informações esclareceu, d€pois, que fora

to de ('omando na Holanda, que os canadenses que avançam (�lJJ'eslclente da Repubhc.a tudo resultado de um vagão de munições q.ue explodira perto do
lie]o alplTO pstão apenas a algumas eelltenas de metros daquela ::1.SS1110U ato tornando sem efeI- cemitério.
ilha. Na Bola'nda, os alemães estão ahandonando s·isteulática- :',0 o decreto que designou I .-..-_-.·_·_·.w.-.·_-_-.·.....· .....- ..........· ..-:'.....-.............· ..-......- ..·.......- ....-.._............- ..__
mente suas posições, diante da, pressão aliac1�, , sensi,:_elment:e Adauto Vieira de }'reitas su- O duelo mal·s 'sangrento desta guerraintensificada nestes últimos dias. Dizem as mformaçoes ofa-I plente elr' vop;:11, reI)]'esentan i.e

dais que os sessenta OlI setenta mil alemães que constituem ai JosE'l1l1in\?:arlol'Ps, ua Juntu PAH.Í.' ,) L' P __ lJ d. c1 1,'
.

J'ôr""l origi,nal da '.VheTmacht na fl'enÜ\ holandesa, se retiraram, de UO.llcilitac,;ã<.) e Julgamento.
L.
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"1 ·)t. dU.1 OIS ue 0:-'1 ma.IS san�d;e(DJtoSbdes-".-.. ,

. "
.

1 ... l'd � '·t FI·" l' a guerra es a sen,tO l'ava o pe I()S joanCl<Uenses, na ese-m oca-
para a mar<rem ,norte do 1'10 JYlaas de1xanc o apenas 1 ec nZl os l'o ...n ;;ec (> .em onanopo IS, .

'

1 F 11 f
'

f' 1 l'contino;ente� "ara as acõps da reta�o·ll'arda. Santa Cat:1ril1êL.
.

(jura lO ,sea (a, ;lU�ll eÉs orç1o ma para tornar Ivre o ace&so
.

'" pc .

',> .,

...�_.___ __..".",. ao porto de Antuel'pla. c.J a ut.a no a.terro que liga as ilhas de

G
,..

f
...... O Brasil na Corte ,Eeland e \\'a1011eren, aterro êss-e com pouoo mai'S de 100 me-

raças ao governo rances Permanente de Haia I tl'OS de largura. N�sse aterro, o.S canadleJnses tentam avançar.
B IARFtITZ, 3 (r. P.) - 8ess(-:nta soldados espanhois e

uml'
I enfrentamlo um fogo concentrado da artilharia e metralhado�

()fic.ial quP com�lldaYa o pelotão, foram aprisionados 1)e10s O presidente (la República I
ras inimigas. P'arece ser uma tentrutiva de suicídio, :mas é o

gller1'ilheil'os na cidade limitrofe dp, Jrnn. O fato ocorreu (h�-I assin(m decreto nOllle�ll(lo _

OR mli(.'o meio de �liminar as posições inimi?as que domina_m o

) ante l'eeente incursão dos "lllaquis
"

que trouxeram SPus pn- � 1'3. Hah llPl1lan 11 nlUl11araes. I,orto. Na manha de ontem, os soldados ahapos estavam alUda

sjon(�iros para a fi'rança, internall<lo-os num call1po de concen- Jorge Amel'ic'a.no c Leo Car- 8 algumas {lezell'as de metros da ilha WalcherelJl. Mas,
traçã·o. O o'ovênl1o franeês, !lO enla.nto, int.erveio, ordenanc1ü a uniro para ��XP1'('(\I'em as fün- agora, a a.gência Transocean vem de anunciar que na madru

libertação daqueles soldados que foram l'ecambi'c�dm; IJar:l, a ções de, árbitroR ln'asilpiro� na g,acla .de boje fÔl'ças aliadas desembarcaram na il.h�, perto de

Espanha, sob a proteção de uma eseolta (ilUe os deIxou na fron- Corte h'J'm�llJentc elP :\l'IlJtra- '\ lessmgue, Elsse des,embarque talvez venha a fa,9Ihtar a tare�·

te ira,
-

gern, t'lll Haia. 11'a sQhl'phul1la1l3 dos soldados cana,dens�s,
"'.

WASHINGTON, 2 (U. P.) -- Os meios competentes alia
dos, inclusive o comando da vigésima fôrça aérea em Washing
ton, que É' .re.sponsável pelas operações das super-tortalezas
voadoras, têm-se abstido de comentar a notícia sôbre o novo

ataque a Tóquio. Êsse ataque, aliás, vem sendo es-perado desde
que se criou aquele comando, destinado a enfeixar tôdas as

operações dos gigantescos bombardeiros. Realizaram êles, até
agora,' 10 ataques a objetivos nas próprtas ilhas japonesas e

regiões domímadas pelos nipônicos, como a Mandchuría e a

China ocupada. E a incursão agora anunciada pela rádio de

'I'óquio quer tenha sido um bombardeio ou apenas uma missão
de reconhecimemto, é geralmente Interpretada como início da

Em carta anônima, o advogado nazista insultou ofensint c'.ontl'a a terceira ('Ída.d_e_do�lll_UI_ld_O_. .

O procurador do l"'ribunôl de S_ Nacional Escreveu o presidente da União SoviéUca
Rio, (E) o procurador do Otto Surerus, envolvido em um gou que escr8v.era a carta. em

. �1O�CC!t�, ,1 (U. P) - O presidente da Uniã� Soviética,

Tribunal de Segurança Nacío- processo de falso registro de momento de cólera, por ter si- Nfllm,ll K�ll!lln., em artigo que escreveu para um Jornal local,

nal sr. Gilberto de Andrade, nacionalidade, instaurado pela do injustamente denunciado 111]'e\'e o 1'ap](10 desmoronamento da resistência alemã e a llber

l'ec�beu há dias uma carta anó- 'I· polícia fluminense, contra o como espião. Contra êle foi ins- ! ração final da Polônia, Jugoeslavia, Checoeslovaquia e Noruéga
nima contendo insultos e alemão Er'nest Motsch, que de- taurado novo processo que se- b8toutl'ional, acrescentando: "Não está distante I() dia em que

ameaças à sua pessoa e tam-jsejando viajar par�. a Ãlcma-] rã en.caminhado pela polícia. os exércitos soviét.iC?�, britâI:ie�s e norte-americanos farão o

bém ao Brasil, numa dernons- nha, teve os bons OflCIOS de Otto ! ao TrIbunal de Segurança. I seu enlace em terntono alemão .

traçã�) positiva de �laver sido que se valeu do de�l:eto-lei n'l E {(b·atalha-O das u'Ice-ra-s---'-t-·---frsdigida por um nazista �xtre- 1116, d� 24 de fevere�lO de 1939, t m açao O oas ricas» •mado. A carta roí encammha- e o registrou na antiga 4a Pre- I

da ao chefe de Polícia, que en-1toria
Cível desta capital. como París, 2 (U. P.) - Entrou ração de pão branco

especial.lcas.
É a compensação pelos

tregou o caso ao major Fr��e�i- brasileiro, nacido em Blume- em combate o "batalhão das Só os ofi.ciais daquela unidade aborrecimentos que sofrem no

co Mindelo, diretor da Divisao nau, Santa Catarina. De pos- úlceras de estornago". Não gozam de perfeita saúde. Mas, trato com homens cuja en

de Polícia e Social, para as de- se da certidão desse registro, o pense que ouviu mal, amigo também eles, têm direito a

I
fermidade se traduz normal

vidas diligências no sentido de rlemão dirigiu-se ao Instituto leitor: é isso mesmo. A rápida uma ração especial. Não de mente num violento mau hu

ser apurada a sua origem. Và- ::le Polícia Técnica do Estado do diminuição das suas reservas pão, e, sim, de bebidas alcooli- mor.

rias pesquisas foram levadas a 1:;_io, afim de legalizar a sua si- forçou Hitler a valer-se ele ho-

efeito pelo sr. Renato Lali- tuaçào e poder sair do país. mens outrora considerados in-
. Para os problema.

mayer, chefe do arquivo da re- '\.0 serem exigidos outros ?O- capazes para o serviço militar.

I
da i,,'ancia

ferida Divisão e pelos conrron- -::umentos para ser concedido l j: então, com o provado espí- Fortaleza, 3 (A. N.) - Já es-

tos de letras, díspertou a aten- ') passaporte, foi descoberto a

I
rito organizador do nazismo,

I
tão sendo organizados, Desta

ção do funcionário a perfeita fraude, send0:_ presos e preces- verificou-se que era mais van- r-apltal, os planos atinentes à
samelhanca existente entre o -ados o alemao e Oto Su1'e1'us. tajoso reunir todos quantos so- fundação da Liga de' Defesa da

"O" de o Brasil, contido na car- Tratando-se, assim, de aUda-l' Irem um determinado mal, Criança, empreendimento de

ta e o da assinatura de Oto .íoso nazista, a polícia pren- numa mesma unidade, onde grande alcance social que visa

S�ren.ls advogado bi'asileíro, Ieu-o em sua residência. Le- poderão receber certo trata- não sómente solucionar os pro-
em seu prontuario existente no 'ado para a Segurança Politi- menta especial. Assim, despa- blemas intimamente Iígados à

arquivo e preparado por oca-I..'a,
o respectivo chefe, sr. An- chos do "front" revelam que Infância cearense, mas prlncí-

sião da sua participação no ca-
. un�s de Oliveira, o �nterrogou. existem realme_!lte n� Wherma- palmente exercer sua ação sô-

so do espião Ferdinand Baron

11.abllmente,
consegumdo a sua I cht tal batalhão, _cuJos meu:, 11>1'e toda a comunidade socor-

Bianchi, em dezembro do ano ;on�issão como autor da cart.a I, bras, sem excepçao de, um so rendo as tamílías pobres.
próximo pass�do. Posterior- -nvíada ao pro�urador do Tn- D�decem �e 111Cer�� gastncas.! ._

mente, esteve amda o advogado! hunal de Segurança. ato ale- !R�cebem ele:, por ISSO, :�! Completada a libertação dePetsamo

RI·scar ColnAO'-!A do m�p� nis· a Intenç�n JIOSCOl', 2 (O. P.) - F-oi completada a libertação total
'U II U, b I � II UU da região de Petsamo, na Finlândia, Assinalando o fato, Sta.-

Londres, :2 (U. P.) - Menos que tem SIdo o bombardeio de -notrópole I' 'nana, sezu idas. ii n dirigiu uma ordem-do-dia ao almirante Meretzkov, que co-

1500 toneladas de bombas cai- ("olôllia nestes últimos dias. i pouco depois, pelos "Iancas- mandou as operações naquele setor, Na frente meridional, �

ram sôbre Colônia nos últimos com a intensão declarada de I +ers "

(' "Iialífaxs " da H.AF,! lJ uestão de dias a ooupação de Budapeste pelas fôrças russas.

4 dias, apenas, que o total de riscar C]') mapa aquele im1J01'_1 que lançaram mais �500 tone-j cio ��zer tal prognóstico, informam os despachos da frente que

explosivos Iancados peloc a18- tante centro industrial e ele 1 Lulas de bombas sóbre a cida- as forças motorlzadas e os cossacos do marechal Malinovski

mães sôbre Londres durante 'I «omunícaçôes alemão. Ainda de. Sóbe assim a ] 0800 touela- êtvanc,;am rapidameIllte para a capital hungara, cujas defesas

todos os 11 meses de ., blitz" ontem. à noit� esquadl'i�has de .':RS dr' l.n l'll:<ls o
A

t ot aI ci�S1:P- ::xteriol':�: in:Ill'o:isadas há, �ll.til1la h�ra, pouco trab�lho darão

Essa notícia dá uma jdéia do lllOSqUltOS estiveram sobre a' Jado em 4 cllas so))1'(\ COlOlllR. as aguellIdas umclades sovletIcas. hrandes quan.tIdades de
8bastedmelwtos e apetrechos de guerra vão à l'etagual'da de Ma
linovs&i, para seu emprego no assalto fin,al a Budapeste. Refe
rindo-se à ação dos russos no setor da Hungria, o comentar.ista
(:a DNB, von Hamme,r, confe,ssa que os ataques estão sendo
conduzidos com extraordinário Yigor.

'

o
Não comentam a notícia de Tóquio

o MXlS .A.N'J'HW ])LiRIO DE SAX'L\. CArrAIU�A

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO fLORES

�..at!i!��'�"Ni.�.&!QI���.:r;�.'ti:>.,..("��.m-):�
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A CASA IVIISCELÂNEA
mudou-se para a rua Conselheiro Mafrag 9

( A O L A D O D A C A SA I/OSCAR LIMA" )
As observações do genéral Dutra

F..'lo, 1 (A. N.) - o Minis- gos. o Ministro da Guerra,
.ro Eurico Gaspar Dutra aca- acrescenta: - "As nossas tôr
na de baixar um aviso, em que ças, que desde o desembarque
ieva ao conhecimento do Exér- na Itália vinham recebendo

i cito, as suas observações em dos chefes e soldados norte-

1 Lia recente viagem a Itália, americanos c aliados magmti

.,
.ôi.re as operações com que ca acolhida, cresceram em

orílhantemente se estrelaram, prestígio e confiança desde o

revelando as qualidades . de momento em que se engaja
açao, rugnas de serem referi- ram em combate, revelando
l.H': para exemplo e estímulo suas qualidades de valor, ca

ue toco o Exércíto, das Fôrças pacídade e acão. e conquistan
L.:q}cmcionárias Brasileiras que do pelo próprio esfôrço a estí
au atuam em estreita coope- ma e o respeito dos chefes e
.açao com as fôrças norte- dos veteranos e dos cornpa
americanas e inglesas, na fren- nheíros das armas aliadas da
te ítaliana. Rerefe o Ministro quele teatro de guerra." O Mi
que o primeiro escalão dos nos- nístro da Guerra declara, ain
"JS Expedicionários, 'logo após' da, a magnífica impressão que
a sua chegada a Nápoles, con- teve da inspeção feita a Feb
centrou-se em Vada, próximo aos seus chefes, oficiais, solda
aquela cidade, onde completou dos e enfermeiras "que com

um período de revisão e de íns- ratrtotismo, bravura e fôrça
....__w..-.."'.............."'...."..._-"-......",......,...."'.·....._.""_............,.,....,..",..,............,.._._.......,...,..".,....,_....,.,_,....,....____.._,...,... truçâo, depois de receber o ar- :le espírito militar vem, sem

�.
mamento e equipamento de alarde, conquistando para o

. COl\1PANIDA "'AUANÇA DA BAlA" campanha. A 13 de setembro, Brasil, na Itália, o respeito e o
--------------.-- , o Destacamento da Feb, sob o <econhecímento elos nossos va-

Voltou I g'a- ;: Cifrns do balanço de j!)J:l: S. comando do general Zenóbio lorosos aliados e do próprio po-a e 1 o >." fundada em 1870 -- Séde: B A I A ) àa Costa, seguiu para o "tront", \TO italiano." O Ministro nu-
IN"};�nI()S E TIL\N�I'Oltl'ES 1 f 1

n(.(a�l"o,On,.�ner\e.ts, ?C:ll1;.0�1·li�c'.)I·e�,e" ml):-l)l}�l·oicl.·a- '11 �:=,:.:":,:::;::: �.... ... ••••••••..... ��l "llmm::; �;��c��fl��l;o:.'f!�f��'fi�l; J�f�E. ;�:�:�l:L��??i::�:
." 'V

. L
�;i�e�ta .. : : .. . . ::......... c-s 129.920.006.fh te, onde substituiu os norte- le haver, com brilhantismo,
Sinistros pagos 110S

ú ltimos 10 anos .... .. .... Cl'S bG.fj29.S98.!lo americanos, iniciando a sua xmduzrdo ao combate COD1 o
llllJ despacho procedente de .

e �6 �35 01 3'w� i.
..

f
. .

Responsabil idudes Cr." -.' .4 . vu, o pl'lmell'a' ase de operações. .naior sucesso as pnm eIras
J3l1rgo. Madame, nos Pirineus, Em seu primeiro dia de luta, .ropas da luta de além-mar;datado de quínuta teíra úItima DIRETORES: - Dr. Pamrtlo d'Ultr.. il'relr'e <1 .. CArTll.lho. Dr. Francl.s<"oL<.

.

•• uu -

., zonquistou O Destacamento da lO general Mascarenhas de
..

no qual Informa que os "ma- ,j" sa e Anísío MaB>lOrrll..
Feb Monte Prano, e a 16 de vOI'a· I'S, comandante da Feb,Agêtl'C.tas e sub-agênciaa em todo o tei"rltOrlü nacronat. - SUe'"Ur88 I co • L - , n: �

quis que se encontram no ínte-
uruguai, Reguladores de "n.r1A8 [18.j prwclplu8 Cidade. til; A.mértca, li:uropll etembro OCUpOU as localidades 10r sua atuacão nesse coman-

rim' da Espanha deram início e AJrlca '

M B 7" 1 d ti8 � asarosa c ozzano aI, -10, que exerce com rea es a-
ás operações e conseguiram AGENTE EM Fl.ORIANóI'OUS .apturou Monte Chilardona e que e nobre devotamento; ao
certo exíto ,.. O correeponden c .1\ M P O " L O B O & C I A. - Hna Felipe 8cbrntdt. n. SI .

• .'
•

oi -

ll'colie,' a 18, em ousada acão, ':'.oronel João Pinto Paca, quet d 1 did diá
.

f Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.(183 - "Jnd. 'I'eíegr, "ALIANÇA"
.

e. O a U 1 o rario ln ormou
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, fTAJAí, BLUME 1 cidade de Camaiore. onde dirige a Base de Operações-Ó«

que percorreu a fronteira sem NAU. BRUSQUE, LAGES E RiO DO SUL Jrganizou forte ponto de apóio. Brasileiras". Finalizando o Mi,
encontrar a1go que corrobore

�_., ,._- ....w................_. .....w.... .._",,- Dominando a estrada La Re- nístro presta vibrante home-·

as notícias de que .os batalhões na _ Fattoría, iniciou a 20 a nagern aos comandantes alia-
· espanhoís das Fôrças France- Na-O a vinda de Carol tproxímação dos postos avan- +os, generais Alexander e 81a1'-
sas do Interior penetraram na querem d 1 T'

11 Góti decí k d d l'-.�a os La Lll1_ a 'o lca, 8Cl- C', agra ecen 0- 11es, em no�
:E:spanha e empenhar,8;m-se em J.indo o general ZenÓbio da me do nosso Exército, a assis-
co.l11bates

..
com as fo'rç·a.s reglf- Abrindo ampla reportagem soh o título "Ca.1'o1 da Rumâ- ."-

-

- ,- Costa apoderar-se da linha tenda, o apoio e a eooperaçaoLll'es espanholas, Acr€scen.ta Dia e os capitais llazistas na América", diz o "Jornal", do Rio, \/f t P M t tT l' t d 'F blVion.e rano. -, on e va 1- pres a os 8 e.
(111e os' "l11aquis" aI}o'deraram- em sua erUc,(ão de ontem: "Anuncia-se para o dia G de navem- M t A t C...

� m0110 - on e .ctl o --- '0 .. ,

-_ "----

H' da aldeia de 8ort, na rado- liro entrante, a chegada ao Brasil do ex-rei Carol da Rumâllia, '.ina 540, difícil objetivo forte-
..vin .de Bagneres de Luchon, na para o qual estão reservados apartamentos iDO Copacahana-Pa- mente defendido pelo inimigo i. ..

França. a Lerida, na Catalu- lace e uma qnota de. gasolina que permitirá o trânsito dos seus
� que só foi dominado a 26 de Inha, e de outras três, depois de automoveis. Carol de Hohenzollern, que entregou o seu país a ,etembro. Nessa primeira fase

.um combate com a guarda civil Hitler, viven até agora no )'[éxico e agora, ao que se informa. 1 Feb avancou 18 Quilômetros
I

.espanhola. Disse, também, que ]Jretende transferir-se para o Brasil. A reportagem abaixo reve-
m 10 dias,

>

ao longo de uma
se travam encont.ros isolados la. alguns aspéctos da vida do eX-Tei Carol, e comprova a Tazão rente de dez quilômetros. ten-·

·na.. Navarra, onde formações que assiste aos estudalltes da Faculdade de Filosofia 5lue, ma- lo apenas 24" baixas, sendo
mistas hisnano-alemães ataea- llifestaram ao ministro da Educação a sua desaprovaçao a eUl- �inco mortos e a captura. de I

'. ,.
rúm as aldeias dos "maquis".1 trada do ex··rei Carol em nosso país, saliellltando que no mo- ;4 prisioneiros. Na segunda'
No leste ela Crutalunha e na pe- mento em que os nossos soldados saem do Brasil para lutar "ase das operações, a Feb re

. qnena república de Andorra contra Hitler no exterior, não é digno de aprovação ver. entrar �ebeu ordem para tomar con-
reina calma. Durante os últi- no Brasil um amigo de Hitler", Lacto com a linha Gótica, o

· lHOS dias, Franeo reforçou con- lWI-----------------------1--- que foi feito a 27 de setemhro
clideravelmente a fronteira. En-

I
:: ,já a 29 havia sido alcançada

tre Burg,o Mad.ame e Ripole há Centro ACadêmico 11 de Fevereiro a Linha Stazzena - Fornoli, i

vinte e cinco mil soldados. Se- 'lendo capturadas as cidades I

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

glludo ainda o referido (,01'1'e5- -

d n'" h d ie Pescaglia e Borgo, e atin- i MACHADO & CIA.
pondente, em Ripole foram I Eleiçao a K,ülll a .Os· . ;'ido o Vale do Sechio a 30 da� �gênciQ$/e Repre"entaçõeli em Geral
..concentrados tanques e al'ti·

E 1i � i d 1945 luele mês. No dia 5 do corren- : Matria:: florian6polis
nutria. E tern1Í'n.a dizendo (}

I
SIU'.IôOl.es e I �e foram ocupadas as cidades 1 Rua .João Pinto, n. S

cronista que voltou a ser cons- ole Chivizzano e Bolognana: a
I ����?: ��::�;{.�Z

títllida, na Espànha de Franco, Voto na srita.: 1, as cidades de Correglia, Ca- i Rua Floriano reixoto, s/n (Edil.
!l lf>gião "Condor" alemã. arrogo e Fornaci; a 11, as de Pr6pl'io). Telegramas: "PRIMUS�

A·_··I-N·GS·TÊA-L-RA#·-DÃO&-RDAW'ÓD�RE"""-F..:rL""_O�.1 Aluna do
;�ri�m�s�a�li�����c�e�3, �:� I �::t:_:::�k�!�=�.o,
'ase, ainda então incompleta,
"oram capturados 377 prisio- J

Josü VI-"tor 6�rcl-aRIANÓPOLIS avisa 008 in- 1eiros, perdendo a Feb 20 fe- {j" U
teressados que passué, paro S!aIiIIM e.. "idos e 2 extraviados, progre- guarda·livros diplomado
vender, um gerador de Cor lindo o Destacamento 20 qui-
rente contínua, de 5.600 FARMACIA ESPERANÇA ômetros, em larga frente atra-
watts. 115 volts: marca

I
'

.

rés a zona destruida sistemá-
tAS i e me n s'». Preço 6tirn�. do Farmacêutico NILO LA l;S "icamente e semeada de gran-

f HoJe • .maabA .erA .. ... pretenda .J d' At
'

16Para qualquer in ormação.. les campos e mmas. e
........_ ••",...aI. • Ntrllqetru - HomeopMUA* .-. ,......,. ...........

dirigir·se à

IN,STALADORA, &rUIrOlO de h,,""'..eha. 10 corrente a Feb contava com

DE FLORIANOPOLIS. ruo ti......._ ..... ta obM!Mau.c1s 00 ,_,.",...... ...,...;,.... 1 mortos, 39 feridos e 2.desapa-
Trajana. 11: FONE 1674 'ecidos e 63 prisioneiros inimi-

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Tel. 1022 -- Cx. postal 139

An9
Semestre

ASSINATURAS
Na Capital:

Cr'
Cr$
c-s
Cr$
Cr$

I

'j
70,00 I40,00

I20,00
7,00 I
0,30

I

.

Trimestre
Mês
Número avulso

No Interior:

Cr$
Cr$
Cr$

Ano 80,{)()
45,0(l
2á,OO

Semestre

I Trimestre

Anúncios mediante contrato.'

Os originais. mesmo não publi
caslos. não serão devolvidos.

A direção não se responsabil izs
pejos conceitos emitidos nos

artigos assinados

, \'.

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

INVERTEI·,I,[·SE OS PAPEIS -- Prisioneiros aleméies, erwe r

ganhados, levantam humildemente os braços ante OS ins u I

tos e ameaças dos parisienses, que veêm à rua expandir
sua cólera. Aqui vemos um grupo de p r.is ione ir-os passando
por baixo do Torre Eiffel. a caminho de um campo de

concentração. [F'ôto da Inter.Americanal .

Avelino T. de
Oliveira

Mecanógrafo, especialista em

conser·tos (serviços garanti.
das) de

Máquinas de escrever.
de calcular, de costura,

registradoras. etc.
Juntamente com a "Oficina
Electro·Radio E N A L DA."

Rua Cons. Mafra, 79

SerViços 9arantidos!
30 v,-7

encarrega-se de todos os

serviços atinentes à con·

tobilidade em geral.
Rua João Pinto. 5 - térreo

FLORIANÓPOLIS
30 v· -11

Casa N t I
A «(ASA NATAL., rua Felipe Schmidt, 20, acaba de

a a
receber formidêvel sOltimet to de sed�s, B preços excepcio
nai" a p5rtir de C,$ 8/S? Aproveitem, para as próximas

festas de fIm de ano!

8 ...... k!ll_

_._.-_.,

_ .._--- _-,----; ----_. ---- .. _�---------_._� -_._----_._-' ._-------- - _ .. _---_. ---_... �.- -_ - - ------
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o ESCRITóRIO DE COORDENAÇÃQ INTER-AMERICANA E O INSTITUTO BRASIL-ESTADOS UNIDOS TÊM O PRAZEI}' DÊ
CONVIDAR AS AUTORIDADES CIVIS:� MILITARES E ECLESIÁSTICAS E AO POVO, EM GERAL, PARA A INAUGURAÇÃO DA

EXPOSIÇÃO DE "ARQUITETURA BRASILEIRA" (ANTIGA E MODERNA) QUE SE REALIZARA fIOJE, DIA 3
ÀS 20 HORAS,. NA SEDE DÊSTE ÚLTIMO, À RUA ARTISTA CITTENCOURT N. 2.

. ,

Dia 1 \

t

I
-.!J.V.-=:

Mês de novemb:o

sábado Grande Scir é

e

19 domingo a tradicional soirée

MIGNON do Lir a - Dia 25

sábado Soirée - Dia 26 do

mingo às 16 hor ;IS, T "rde: In

íantil - Dia 4 e 5 não ha v e

rá designação dcvidoya «Festa

_

da Lan terna s .

1_-_,X

,
...•••••••••••••••••••..

1 Vê-se cada uma f •••
V·d S

·

1: o "Correio da Manhã",

I a oCla I do tuo, publicou um. tele
• grama do Salvador, dizendo

....0...,. •••••••• que o diretor da Divisão de
AN I VERSARlOS riscaneacãa da Receita da

Faz anos hoje o sr.' Edmundo Secretaria da Fazenda do
Simone. Estado da Bahia, despa-.
Decorre hoje ;:-niversário nata-I chando um requerimento,

Iício do sr. Carlos Leisnar, da fir . estabeleceu. que, doravante,
ma Carlos Hoepcke. Lnd , e Com ninguém, deve pedi}' que se

úanscorre h8je a data natalícia julgue procedente ou im/pro
da sr. Acácio Moreira Filho, p ro- cedente tal processo, por
vecto advogado na cidade de Join- que ésse lJedido "resulta ir
vile . -. reverente, pois, em bôa éii-

O PRECEITO DO DIA ca, não se póde solicitar ao

A vacinação anti-variólica é a julgador que decida desta

meio mais seguro de se evitar a OU daquela [ornui, consoan

varíola e o alastrim. O isolamento te os interêsses de quem re

do doente e os cuidados de profi- quer".
laxia constituem apenas medidas Comentando essa tlelioe-:
complementares. pois a doença d "

pega desde os primeiros sintomas, ração, o Jornal "A Tar e r

até antes de qualquer manifesta- da Bahia, diz que, +asuunen
çdo , SNES. te o que todo peticionário

quer e tem direito é que a

sua causa ou pedido sejam
juiçaâos de acordo com os

seus interêsses. Não há nes

sa solicitação irreoeréncia

alguma. Quem pede, pede o

que quer ter, E quem julga
tem o direito de dar ou ne

gar o pedido. A fórm_ula .«p�
de deferimento", nao sunu
fica que o pedido não pos
sa ser indefeTido, É velho is

so. Velho e lógico,
Mas para a referida auto-

1-idade a velha praxe tem

de ser posta de lado, daqui
por diante. O requerente

____....._.............- ............-.-........-.....-.-w

póde apenas pedir. Não pó-
de alegar que o seu pedido
é j1lstO! Isso é irreverência
à autoridade!

É curiosa, como se vê, a

delíberacão do [uncionário
bahiano� Mas, enfim, podia
ser pio?', porque, por en

quanto, êle nã� neqa o di

reito de se pedir. E ]a uma

grande coisa!

Atingiram o Maas
París, 31 (U. P.) - As Iôr

cas britânicas ati.ngiram o rio

tVJaas. em dois pontos, isto é,
em Capelle e Ramidonk, si

.uadas respectivament'e a no-

roéste e oéste de T'Ilburg. Dá
se especial signiricação a este

avanço britânico pelo sudoés

te da Holanda, cnja campa
nha ficou, assim, ao alcance
de um final vitorioso, muito

próximo.

IEcos e Notícias I
Encerra-se hoje, às 16 horas,

na D. O. P. o prazo de entre

ga das propostas para a demo

lição das paredes do antigo
quartel do largo General Osó
rio.
O interventor federal no Rio

G. do Sul assinou decreto, con
cedendo autonomia adminis
trativa e didática à Universi
dade de Porto Alegre, respei
tando os limites de seus Esta
tutos e o disposto na Legisla
ção Federal.

l!uem sonegar informações 1 F..

,tatÍstica Militar, trabalha em ,róI
'de paÍs- inimigo. E, nesse eUG,
será Julgado. militarmente. COIll'

14'-"11 de 1k••U (l); 8. U.)·

Compra�se at�r$or
M ' · 30.000,00, nas proximidades do

No estádio oveis centro, 1 casa que tenha. pelo
.Anlbal costa" menos. 3 quartos e quintal, Car-
Vem de ser iniciada pela di- I Comprar, vender ou alugar tas a esta Redação, para. Arau-

retoria do "HERCILIO LUZ só na jo , lOv"6
F. C.", a cuja frente encontra � .._.",;...-_._-,_- ........ _e,b

a figura dinâmica de seu pre- • n S[RV.nOR" I Alugam-se ;�rt��
sidente Dr. Miguel Boabaid, N L lU J.I lanela d.

Ü.m movimento que visa dotar frente. entrada independente, 6ti-
.) estádio "Anibal Costa" de la maior organização no ma instalação sanitária, Rua Vjc.

gênero nesta ocrpí to l ] tor Meirelles. 42. IOv-4
uma arquibancada de cimento -- .w -_ _...............

armado, cuja construção sa- Rua João Pinto, 4. Ctisf'ará os mais exigentes re- Fone 775. ompra-se
quísitos de estética, segurança

-:=====M:'_=====:;
uma ou duas prateleira. e um.

e contôrto. �... balcão de 5 metros. mais ou me-

E é assim que apoiado por

I'
nos (ou' dois que tenham, ao to.

uma turma de homens de boa
.

S O t· t'
do, essa dimensão), Informaçõe.

��n���eo epl��J��sf;�O d���oCi�a� I
Dr. eu IS a. M�::!.O�·::C-c;_c:A:!�;-·p;-:�fe::::Z'd:��de sulina, que o atual presí- I Faço qualquer' sistema de que possua conhe-

dente não vasilou em inicial' Dentaduras, Pontes em
,cimento. de con-

tabilidade comercial, paro tI'aba-
� levar de vencida essa grandio- ouro ou Palacril, conserto lhar num escritório de Caaa de
sa obra. dentaduras em 2 hor as Fazendas. em Florianópolis. - Car-

A arquibancada projetada, apenas. Serviço rápido e
tas para A. E., cai�a po.tal 139,

terá 60 metros de comprímen- garantido. Preços módicos.
referêncil� Q -e:SCRITORIO, Sy-l

CO, por 10 de largura, sendo Chamado por obséquio
toda construida de cimento para Constantino Serratine Camisas, Gravatas, Pfjame.·
armado, satisfazendo os maio- Rua Duarte Schutel, 9. Meiasdas melhores. pelos me-

'es requisitos de estéticas, tor- nores preços só na CASA MIS-

nando assim o estádio "Anibal CILANEA - Ruo C. Mafra, 9,

i�i����O.; ::::: co:�O�
) apóio moral e material, do i -�H�O�J':':E=------�6�a-.�te�ir-a-----"!!"H'!!'IOIf!III!I..II!!!E--.
povo de Tubarão, par� poder I

concretísar a construcao da ----C--""-N--E-----O------O-------
......

mais bela praça de esportes elo '·1'..
« DE N)'Q.sul do Brasil. I .,

o tiST11DO Esportivo
Jogarão em

Curitiba
Porto Alegre, :31 (E.)

Teve inesperado desfecho na

norte de ontem a crise ela Fe

deração Hiogl'aI1dense de Fll- t
tebol versus .C. B. 1?, surgida I
em face ela íntransigeute de- i
terminacão da mentora nacio
(la] de (lue o segundo jogo en

re g-auch os e parauaenses fos-

se realizado em Curitiba.
A reunião realizada. num

ambiente de �l'alVle agitação.
termí.uou com uma decisão di

Iererrte da <1l10 era esperada. A
ultima hora Ldg'lln� diretores
da FeL1"l':1f;ão [ti c_'gra urlense
"roeram a cnrtla ", decidindo

pela ida dos ganchos a Curi
t iba.

Venceu o S'otafógo
Rio, 1 (A. N.) - Com a dis

puta da rodada final do Cam-I
peonãto de proüssíonaís; en- I
zerrou-se o certame pela taça I'Eficiência", na qual são con

.ados os pontos nos diversos

zampeonatos de amadoristas e

.emunerados. Coube ao Bota

.ogo o primeiro lugar nesse

.roreu, seguido de muito perto
relo Vasco da Gama.

.

O Batafogo conseguiu 247
rontos e o Vasco 244.

TOSSE
Para allivíar a irritação, desprender
o catarrho e pôr termo á tosse. der
reta um pouco de VapoRub em

agua fervente e respire seus vapores
medicinaes. Ao deitar-se, friccione

o pescoço e o peito com

Distribuiu mais
terras
Cidade do México - (Inter

Americana) - O "Nacional", I
órgão oficial do govêrno mexi-I
cano, revelou que nos últimos
doze meses o presidente Ma
nuel Avila Carnacho distribuiu
1.133.771 hectares de terra en

tre 17.298 camponeses, compa
rados com 1.070.000 hectares
em 1943.

�O"o
• •

qUi1/ídadfl..;.
,,��\.,
REnNER

'l�
"

. L -15 rlellovembTo"

si PNlV/IJEftTf [[fOflÔN/CO, E/1·
r

(Ol1fll.oAII/)O. JA, PAPA FESTEJAR

AS (iJ;AlIlJES lJATAS, 05 AFAt1ADOS

ART/60S REnnER- Pdd�1tiq�Qíl��oJ2:;
BaiXOS do Cme JlO",y

t,

A's 7,30 horas:
Irene Dunne e Patric Knowlos em:

Uma dama astuciosa
Barbara Stanwyck, JoeI Me Crea e Brian Doolevy em:

Até que a morte nos separe
CURIOSIDADES (Nacional)

A VOZ DO MUNDO ._(Jornal)
Preços Cr$ 3,00, 2,00 e 1,00 ·Imp, 14 anos»,

CINE «IMPERIAL')
A's 7,30 horas

Ana Neagle e Tulie Carminatti em:

Orquídea selvagem
Milton Berle e Brenda Joyce em:

Veleiro fantasma
COMBATENDO A ESPIONAGEM (Nac. Coop.) '\

A VOZ DO MUNDO (Atualidades)
Preço: único 2100. Irnp. 14 anos

'
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�I---------�-------JU·-I-Z-O-·l�tSDlIll� Rua João Pinto, n. 25 T ENH A�
�

�(r� (Em frente ao Tesouro do Estado)
.

i:§
. �.

I·
t; ;::; Florianópolis TEM síFiliS OU REU-

nZ:::nn'To-no PfTOLOGIC: Telefone 1448
SANTA CATARINA MATISMO DA MESMA

•
Dr. H.- G. S. Medina farm. Narbal Alves de Souza

Farm. L. lI.a Costa Avila
Exames Anátomo'patológicos.
Diagnóstico precoce da gravidez.
Sôro.diagnósticolI
Hematologia
Coprologia.

Bacteriologia
Au tovacinas.
Ultramicroscopia. IQuímica sanguínea,

Análises de u i-irio ,

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

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

Manilestacões
consagradoras
Bem fácil é de se compreender

o ulvorôço cívico que o regresso
do general Gaspar Dutra IHO\'O·
cou, no seio da nossa populacão.
As espontâneas manifestaç,es com

As espontâneas manifestações
cum que se festejou () seu desem
barque e o seu retôrno ao convi
vio dos seus concidadãos en con

tram p len a justificativa no segu
r conceito que os acontecimen
tos fizeram criar de que ao seu

patriotismo. à sua dedicação à
causa pública deve I) Brasil a!"

refulgentes glór ias .que o nos

so exército está conquistando
nos campos da' Juta. Corres
pendendo plena e integral
mente à confiança do chefe da
nação, o general Dutra, perse
verando num esfôrço que desa
fiava as mais fortes energias.
conseguiu organdzar, em tempo
verdadeiramente recorde, uma

f'ôr ca de combate à altura das
graves necessidades do momen

to. Foi um cometimento. não há
dúvida, de proporções imp res
sionantes, capaz de realizá-lo sõ
mente um homem da envergadu
ra do ilustre soldado. Deve-lhe
assim. a pátria imperecivel grati
dão. A consagração dêsse senti
mento nacional, soube fazê-Ia o

povu,: por ocasião do seu dosem
barque, em maniféstações como

raramente terá assistido a capi
tal da República. (A. N.),

.0 .

I Dr. Guerreiro da
.. Fonseca

MÉDICO
Reinicierà a clínica em

Florianópolis - Palhoça
e Sto. Amaro, em

Agosto de 1945

[Atualmente no Rio de Jn
neiro em curso de especío lí
zação sobre MOLÉSTIAS do
tORAÇAo e dos VASOS]

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

-..:

• •

��[� � I� fi � � ,�r�
End. telegr. «Bandiral» -- Rua Tra.iano. 23 -- Florian,óPolis
n serviço da ·indústria e do comércio do' Brasil

Matriz:. Rio de Janeiro
SUCURSAIS:

ESTADO DE SÃO PAULO .•. (apitaI··· Rua lS de Novembro, 239.
Agências Urbanas: San to Amaro. Santo André, Paula Sousa, Sant'Ana, Lapa e Moóca,

In terior: Ourinhos.
Em instalação: - Agência:! Urbanas: Penha e Ipiranga Interior: Santos

ORIGEM? USE O PO·

PULAR PREPARADO

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

Interior: Il heos, Itabuna e Jequ ê,

Dr. Alcides Oliveira
Cirurgião-Dentista

..

Rua Vítor Meireles, 28
Diàriamente das 14 às ] 8 e

das 19 às 22 horas.

NA.CIONAISI

I'
I

Interior:
ESIADO DE MINAS: Belo Hcrtzcnte e Varglnha.

Agências: Oliveira, Caeté, Elói Mende s, Andr êlândis , Carmo do RiO' Claro,
Divinópol is, Santo Antênio do Amparo, Lavras e Juiz de Fór a,

Em instalação: Governadcr Valadares:

1_ Prefira uma parte de seu

trôco em "Selos Pró Doente
Pobre do Hospital de Carida
de". e estará contríbuíndo para
que êle tomo mais um pOU4'O
de leite, tenha melhores med I
enmentos, mais éouíôrto JW

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

do Hospital de Caridade).

ALVARO RAMOS

Bases militares
Washington, 31 (U. P.)

o Departamento de Estado
anunciou, hoje, a conclusão
dum importante tratado com a

República da Libéria. Por es

te tratado .. os Estados Unidos
obtiveram o direito de estabe
lecer bases militares na costa
da África Ocidental, afim-de
proteger seus interesses estra
tégicos no Atlântico Sul.

HEMORROIDES
nitr ,aft-4 llU4is - .

€STi iSPlClFICO rRIlZ.
ALIVIO IMéV/AfOI

A ação benéfica da Pomada
Mao Zan, preparada espe
cialmente para todos os ca

sos de Hemorroides, é ime

dlata, alivia as dôres e 08

pruridos, acalma e evita a8

complicações infecciosas das
ulcere.ções e varizes hemer
roidais. A venda em Iodas
as Parmacias em bisnagas
com cánula especial para
lacmtar a aplicação.

E TADO DO RIO DE JANEIRO:
Em instalação. Barra do Pirai. Barra Mansa, Vdta Redonda. Resende e Vassouras

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

CIRURGIÃO· DENTISTA

Rua Vitor ,Meireles, 18

I·

PARA HEMORROIDES
Um produto De Witt
I_ _1iI _

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

I•• COD=elheiro Mafra, " e 5 - FONE 1.642
E.trera I domicíli.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL:
E'ln instalação: Sucursal de Porto Alegre.

Abona as melhores taxas para Depósitos, Descontos. Cobranças e Passes.
Corresllondentes em lôdas as praças do País,

i

Quer vestir-se com
confôrto

e elegância?
! Procure a

ALFAIATARIA
MELLO

f) .acolha o seu figurino.
Rue Tiradente 24

Convidamos os srs. Comerciantes a

visitarem, em nossa scbre-loje, a exposi
ção de

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

"q ,,�\t::rf�'�.#!��'i> ':i\�':��,.

.'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o estADo- Sexta.felra. 3 de Novembro de t944

11Projetou-se do
décimo andar

CHEFr, ��;lVJ���ITa�GIA�O�E�r���E R DO 'I Rio, 1 (E.) =-i'ilhO de Ar-
.

HOSPITAL "0iEnf�U [{A lvllOS". naldo da Silva Vale que pra-
de aperfeiçoament.o no Hospít.al S�o LUlz_ Gonzaga, de Silo Puu lo - Ex-esta, . , ., :' ,

r�� do JI.'Slit."l0 ,"Cle'}lente F�t'l.'eJl'a'"
de ,Sao P.HUIO

- .J�X-médico interno do ItlCOl:. O suicídio ha meses, no
r: Sanatór ío de Santos, em Clll1)JOS do .Iorrlão

P 'R t d Silva Vale
j\'J("\ Gl<mt\l. - TlJAGl'\ôS'flCO PHfCCOi'l, L-'rnA'l.'.nJK\''I'O BSl'ECIAI,lZAI)(/· ara, "ena O a I. ,
.' D/\S l)()B�ÇAS DO APARitLHO RESPJHATúiHO. 'com 17 anos residia em com-
'SCLTAS: Diill-iamenV�. das 3 às 6 horas. (:O�SULT()HIO: Hua Vital' Meireles, 18, I ,.", ,;--: IlESlDF;NCIA: Rua Esteves JUlllor. 135 - Te1. 742. ! panhía de seu primo, o enge-

R MAR IO WEN DHAUSE �_I ,nheiro Clodo.mir_ Ferro 00 va.

D . I,. De, e de um 11'maO Newrold da

IlJlpl{)lt1adO l:>ela Faculdade Nac. de Meo.Iclna da Universidade do Brasü) t Silva Vale, no apartamento
lJlt�r 110 "" s:.rvlço d .. Cltn tca MédIca do ProfesS'or Osvaldo Ol ívetra, médico de ! 53, do edifício "Oceania", es-

Depar-tamento de Saúd� 1 tando sua mãe Maria Pérola
P,I"W}\ Mfl:IIU'A - .�()II'�tj", LDle'...... d", 'Ul11l1oo '" cr-ta n eaa. (,()N�ULTOI{IO

ld S'l rn V 1 no referido Es-
�'"II'Ii:N('IA: Hun f<'ellp" S<'bmldl n, 38 _. Tel. !1I2, CO�8UJ/l'.'\S _ ll,,� UI à� IH

a ... 1 'a a�e,
.

t
'

... ._. I tado, tratando de seus m ores-
l ses em virtude do falecimento
do esposo. O menor esteve no

Colegio Aldridge, de onde saiu

por indisciplina, Vivia Renato
com a mania do suicídio, che-

í

gando, certa vez, a perguntar
a seu irmão qual a maneira I

mais prática de se matar Na
noite de domingo, cêrca nas

Municipal e Hmlpltal 20,30 horas, foi visto no 9," an-

I dar do edifício Majoi Com')
I fosse pessoa estranha no re: 3-

1.444 rido prédio, as servicais Ü�l,rjl .e
Ie andar chamaram para o Ia
to a atencão do porteiro. EdG0
subiu ao referido andar e Íl1-

terpelou o menor sôbre o mo

tivo de sua presença alí. A .3,:

tisfacâo dada pelo menor não

convenceu o porteiro que o

.onvídou a retirar, encami
'lhando-o ao elevador Renato,
»orém, correu para o lO." an

lar, de onde se projetou, p0�'
ima janela. ao patio central
lo edifício, Sua morte foi ins
'antanea. com fratura do crã
lia e outros ferimentos de na

ureza mortal.

INDICADOR
__

.

MÉ_DICO

DR. A��AÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

",�p .. c!i1II�la. I1s�iRI.enle do Profpssol' Sanson elo Rio de Janeiro

CII�." t 'L', AS: Peja manhã, das I {} às 12 - À. tarde, da" S às fi
Rua Vitor M"irel, a. 24 F"", \ �4"
--------_._-'--------------------

UH. AR1VIANDO VALÉRiO DE ASSIS
."IH":ÇUM de Clínica Infantil da Assi!\t�ncill

de Caridade

CLlNICA MWICA DE CRiANÇAS E ADULTOS
t't,'·.'SI·L'J'úIUO: Rua NUlles .Mat'hado, 7 (l�dHj(�jo S. F'runetseo ) , rOh ...

Consultas das lu às 1:! e das 14 a� 15 horas
HESIDr:NCIA: Hua Marechal Gui lh erm e, Ô. Fr.n e iii;)

CI.I;\ICA DE OLHOS - OUVlJ)US - NARIZ - GARGAJ"TA

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço ele Sifi1·is do Centro de Saúde

OE;.;ÇAS DA PELE - 5lFILIS --- AFECçõES URO·GENITAfS DE
!BOS OS SEXOS - IL<\IOS INFHA-\'EHi\fELHOS E ULTRA-VIOLETA�

CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R, Felipe Schmidt, 46
HES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1(j48

(AUSE1'lTE)
L -- ------------.---------

DR. SAVAS LACERDA
Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nar iz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional fie Oftalmologia,
CO;\SULTúHIO - Felipe Schmidt, �. Das 14 às :8 horas, Fone 125H
HESIDf:NCIA - Conselheiro :Ma1'ra, 77.

DR. ROtDÀÜ CONSONI
IWHGIA G��RAJ, - AIJTA CIRURGIA - l\lOLÉSTL\S DE SENHOR.>\S - .I'.UtTO�
I'ol'iIlado pela Faculdade de lvle<:licina da Universi(Íad€ de São Paulo, onde fo

ststen te por vá tios anos do Serviço Ci�·ürgir�.\) do Proí'. Alipio Corr-e ia �eto..
Cirurgia do estômago e vias bUlar€,-j,. lllte?tu:os dr:lgado e grosso,. r.iro ide, rms

-õsiata bexiga útero ovinos e trompas, var ícocete, i1ldrocele, varizes e nérn .»
, "

CO!,{SL"LT.<\S:
as 2 às 5 horas. à Rua Fe lípe Schanlrlt, 21 (altos da Casa Pat-a iso) . Te!. 1.598

RESID�NCIA: Rua Esteves Júnior, ·.J,.79; Te!. M764

DR. GERHARD BROMADA
Especialista em alta ci rúrgía e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
IBIRAMA (HAl.\10NIAl - Sanla C:llarinCJ

DR MAOE I RA NEVES �omance, Poesia, Religião, Aviação.
.

! \1atemática, Física. Química, Gao·

M'di
.

li t DOENÇAS DOS oum,- 0gia, Mineralogia. Engenharia cí-
e JCO especta S 8 em • ,

I -il,
militar e naval, Carpintaria,

Curso 1", Aperfelooamento e Longa Prãtíca no Rio de Jane1ro
Jesenho Saneamento, Metalurgia,

INI'll LTAH - Pela manhA: dIariamente das IO,30à.12 hs I à tarde excepto ao' �letricilade; Rádio, Móquinas, Mo
h.4,,.. d8lJ 16,30 A_ 18 boraa - CONSULTORIO: Rua JoAo PInto a, 7.....br.do -

I ores. Hidráulica, Alvenario, Agri-
OM: 1.4111 _ I!.Mtdêncl,,: Rua Pl'Nldent� Coutinho. .,1. .u lt.ur-n, Veterinária. Contabilidade.

-

T " I Dicionários. etc, � _

Dr. LAURO DAURA I d bicho-do-pé
EspecIalista em Doenças de !lenho- 1 _

ra� - Vias Urunârlas. ICUrso de especializaç1\o de Glneco, Not ic!a já divulgada pela im-

rog ia tdoenças de Senhoras) com o i lH't'nf;<.l diz "[llé' muita gente,
Professor Moraes de Barros, da r"a· ti -m Blumenau, est.ão «ompran-
cu ldade de Medicina de s�o Paulo.

. lo desinfetantes, para ('omba-
Tratamento especializado, médico e

�irúrr-'co. das afet'ções do aparêlho 81' O fa1110S0
.. nulex Pel1 e-

�pnil�l feminlne CUtero. ovárIos. 1'ans", O grandp delinCJuE'nü� ltrompas, etc.). i ue. na Vila ele J aguaruna. ou
Cura "adleal das lnrlam�óe8 do. :�WSnl0 e111 certas pu rtes de

anexos (OvárIos. trompas). Rem ope·
l(�s.so. litoral, dallifi('a 0S pés

raçáo). Tratamento de todos os dJs,

túrblos da men�trllaçáo e da esterllJ

daoe.
Tratamento moderno da ble.llorra

lCla aguda e crônica, em ambos os

�exos. por processos mode-rnos wh

('ont.rOle epooscópleo - Urp,f]''Ü8{',oplB
- e de laboratório.

FISIOTEHAPTA - nIATEHM1A
_ lNFHA·VERMELHO

CONSULTAS: - Das 10.30 às 12

STITUTO DE DIAGNÓSTICO ICUNICO
·DR. DJALMA
MOELLMANN
ormado pela UnlT�rs!dad� d� Genebra

Com prátlCll nos hospltala europeUII

l!nica médica em geraJ.. pediatria, d<Xm'

1.8 do slsrema nerT080. aparelhO gen1t!>-
urtnllrlo do homem e da mulher

MIIAfe. T�,.nl",,: DR. PAULO TAVARJilfI
Curso d", Rad!ologia CUnica CO)ll o dr.

anoel de Abr�u Campanarlo (SAo Pau

�. Espl!'clllllzado em Higiene .. Sallde

Obllr.a. f>t'18 UnIversidade do R1C1 de Ja·

elro. - Gnh-Inete de Ralo X - Electra-

. rlllIografla clínIca - Metabol.1.Simo na·

III - Sondagl'm Ouoo�nBl - Gdblnete Ir4., fIIUoteT'sple _ Laboratório de mICTm.·

I:Ople .. nnilllse cllnlca. - Rua Fernando
FOlle 1.1915 .

..:.. JI'lorlanópollll. i

DR. REMIGIO
rUNICA MiDICA

ldol� .. 11Ui mternas, de Senhora. • crt- ,

n�1 em Geral. CONSULTORIO: Rua

!!It\)'" S�tlmldt - Edlflc!o Amélla Neto,

ont lr;ll2 tl Ih 12 e 14 b 17 horu. RE-

8lDtlNCIA: J L,arqo Benjamin
•
Conlltante. 3

Dr. Newton d'Avila
perações·· Vias Urinarias'- Doen·
a. dos intestinos, réto e Gnus

.," Hemorroidas. Tratamento da
colite omebiana.

Fisioterapia .- Infra.vermelho.
Consult: Vitor Meirelea, 28,

Atende diariamente à. 11.30 hs. II.

à tnrd�, da. 16 h•. em diante
Re.id: Vidal Ramo., 66.

Fone 1067.

ORo ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

1)t�.J"a1. " Ortoll<'dla. CJfnlca <I ClrlIra1a
.. 101'.... Partoro • d_RÇM 4e Ifl1lbOI ... ,

CONSULTÓRIO: R. JÕõ.o Pinto 7 Diá.
t1t.mente dai 111 Ile 17 llorú. RESIDlIlN
OlA; 411l1l.N1nt .....l't11ll, 14. "ov., 7.",

I'
imas ...

. li]' também cOllhpddo Pt']o

110111e fle .<

tnnga penf'tl'alls)',
mtre os cientistas,

I ., O bicho dE' pé- (explica <l 110-

ida) I; uma pulga fêmea (di�
;em o:=; ·naturalistas, que tam

)ém afirmam que o mosquito
,nacho Sp alimentaJ de frutas e

). fêmea gosta de sangue hnma-

DR. AURÉliO ROTOLO no) - que peuetl'a na pele,
(�ausanclo grande coceira,

;1édico - Cirurgião - Parteiro Conhecendo a gravidade da I Dr. Laudell".no Soo100 GalloUI·R A lOS X llf�net.ração do "Index" na pe-
Modernll e possante inlltlllllção

00 MA 1e, o snr. Fanuacênti('()

Medei-l,Jíagnólltico ��e�oce d� .tuberculos. l"OS aconselhou que' aquelas ADVOGADO
.ulmonar. úlceras gástrICas e duo pessoas procurassem U111 llH'di-

8 (Icnai3, câucer do estômago, are,
'o afim de evitaI'em ínfpc'.ção. Rua Joa-o PI·Dto, I '_'. sobrado·), Sala I.:ôes Jas vias biliares, rios, etc

\plica o Pneumo-torax artificial Jlá, atualmente, em Bhuue
_

wra o tratamento da Tuberculosf nau, gl'a.nde praga ele pulgas,
t>ulmonar - Tratamentos m�der l'lltre as quais se aC'na o �)iC'ho ��....�...... __t �".&..,...",,__ ••..._

nos e diell,zes rtest a mol�s�Ja . de. pp,
!:ulllpleto gabrnete de EletnCldad.

", ", "1' 'i-' .,
'l'HE LONDON & LAN(1�SHmE INSURANC:rI

oédíca: Ondas curtas e ultra-cm
.

DIzem os l;OSSOS sa H( \)S mel.-

SEGUROS
THE LONDON ASSURANCE

as, Raios. Infra-Vermelhos e R�i(�i l\1tOS (e�peclal�nputt' .os �laSel-
,

COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"
(,!ltrll Vw!eta. !nrrazon.Te�apla dos na fl'eguezaa da Lagoa, da COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES" ,

Consultó�lO: R�la Deodor.o, li l111a de Santa Catarina), lrue

0I Representante: L. ALMEIDA ; ,",IJ
esqUIna F'rbpe ScbmHit .".,,' 1 J l'

1).11 , b 12 hrs., e da!! 14 às 17 hn pJor pUlex e o e 1::11112.( o l.n� Rua Vidal Ramo., 1. I'

T�lefonl! L471
! CllO rl.l:' ("8('1101.')"'0, ��·.v�q.�.....,�-"",.,.-�"".'*"8��.r#".."."'&

...,.,.:'..·,.",.-.---.-.'-.·h...;It

horn� � das 2 as �.

COl1sultórlO - Rua Ttradl!ntes H

I<'one: 1.663

NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE
•

Idir.!mas por
tuguês. espo
nhol, francês.
inglês, etc.

Acaba
de Sair!

Rl'!'Iid-êncl1l
(Sobrado).

Rua TJ.rad�nte� 7

laR eria,nç.as!
Conhecido pelo nome (lo ':bi-

110 do pé'?, o "pulex: pene
runs" já tem feito muitas ví-

'\

a

Do Quartel General de Eisenhower, de um navio
de guerra no canal da Mancha, e da cabeça
de praia, três correspondentes de Seleções en

viam um relatório histórico de um dos maiores
acontecimentos militares de todos os tempos!
PRIMEIRA PARTE: A grande decisão, por Allan Michie.
Nos bastidores da invasão, com Eisenhower. Como,
quando c onde foi tomada a decisão final.

SEGUNDA PARTE: A armada, por Frederic Sondem Jr,

Impressionante descrição, navio por navio, da maior
armada jamais reunida. Autênticas cenas de batalha
naval vistas de bordo do navio Capitânia.
TERCEIRA PARTE: A cabeça de praia, por Ira Wolfert.
Quadro vivo e emocionante das tropas aliadas, to
mando de assalto o litoral Normando e irrompendo
pela fortaleza da Europa. Também neste número:

o Homem Mais Rico
do Mundo

-História fantástica, mas
verídica. cio Nizam de Hai

deJ'aba, que vive com 400
cruzeiros por mês, sendo pos
suidor de uma fortuna de
400 bilhões de cruzeiros' e

malas cheias de ouro. Pág. 51.

o Multiforme Poder
Curativo do Sangue
- O sangue humano, arma mi
lagrosa contra doenças até
agora incuráveis! Impressio
nantes relatórios, publicados
em jornais médicos, sôbre as

curas conseguidas pelos sub
produtos do sangue. Pág. 1.

• ••• O ••••• O •••••••••• O •••• -:J ••••••••••• ••

·
.

• Númel'o de Outubro, a venda agora! Todos êsses

• 27 al'tig'os, além do Livro do Mês, por Cr.$3,OO apenas.

Considerada P01" milhares de leitores a revista que,
• pelo pre��o, mais oferece. Compre ho,je, em SUa ban-

ca de jornaIs, o seu
C

' C $ 3 00: exemplar de Seleções! usta so r. ,
•

• III •• a e ••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • •

A'gentes em Florian6poli.: PEDRO XAVIER li< Cr.o\. -RuI!. Felipe Schmidt, S

Repr. Geral no Brasil: FERNANDO CHINAGU.o\. • R. Ró.ário, 50;·,\ !l.·and. - Ri.,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Sofreram, os ,alemães, pesadas perdas
ROMA, 2/ (U. P.) ... AS FORÇAS BRASII.EIRAS E NORTE.AMERICANAS DO QUINTO EXÉR(]TO REPELIRAM UMA SÉRIE
OE' VIOLENTOS CONTRA.ATAQUES NAZISTAS EM VARIOS SETORES DA FRENTE. OS ALEMÃES SOFRERAM PESADAS

PERDAS� SEM CONSEGUIR QUAISQUÉR VANTAGENS.

Florianópolis 3 de Novembro de 1944
._-.--_._-�----

--------

Hoje, a Exposição de A rquitetura Brasileira I

A exemplo do que [á foi feito lll(:ões próp' ias p,a;'�l o "prublerna
em outras cidades, i-n augtua-s c 110- <[I) enlllhak. ao cAJUI' l' ao,s ef'e itcs

[e, às 20 horas. nesta Cap itul, cm da luz sõl!õ'l' as grunrlcs superfícies
.Ilua's amplas salas do Instituto Bra- dc vidr-o na part.(' cxtcrn a das co ns
s ll-Esfadns L'nidos, sito na rua Ar- Irucõos."
Ih;ta Bittencourt n. 2, a mostr-a Iroi, em vcrrlad.e, depois d,a pu
"!3'r;;n:i<l Buiíds ", com a aprcsentu- blicação d&sse valioso truhalho,
(:al). de r'G·!'O's ampliadas dl' aspectos que as organizaç'õ'cs culll1li'ais do;
,:llliljgn�<; .e .modornos da Arquitetu- dois grand es Ipaís'ps da Amér-ica
ra ,Brasj,].ema .. _

,tomanUll a simpál ica i n irialiva d c

,hs�a exposiçao. fr-anqueada uo expôr CIO grandl' públ ico a magn i-
púhl ico até () próx.inro d'ia lO, é fic,a Cl'l'cwi}o dos a rquit ctos pa11'1-
d'oculTll'l1!r) notável do ([<UC hão cios no periorl o Hi52-HH2, com o

pr-oduz ido d·e or'jg imal os nossos que estão rcalizando f'ccunda obra
arqu ih:'tos, cujas rcal izaçôes me- ih' uprox i marâo pela aT,1 e.
rcceram furtos elogios dos ellten-I :\luitas das fotografias, Iild·as· ex
<lidos p do arquiteto ianque :\Ir.! celentcs, eneel'rarlas no c itaclo \'0-

Phi lip L. Cuorlwi n. que, cm 1!H2, II,ume. f'or.am arLlsf icamcnt e amplia
l'l'a'l'iZÜl�

..
urua viagem p,el�) i nterinr I d.as l'

•.
figuram 11. a Il1lislra. ;� que n.o<.do Brasi+, sob o patr-ocí n io do :\-Iu- rcfenl11r)lS, dunrlo-nus visao m uil o

svu de Arte :\I'odel'J1a de Nova 101'- I real dos edif'ic i os. colégios c igTl'·
que p do Instituto Xor1<e-Anlol'Tic"a-l.ias antigos e d.o que h1t):ie 5:i'O os

11

..
() de Arquitetos•. CO!ll �J a:l�xílio IIIl().(ler!lí�SiIIllUS Nli.fíóus públicos

,r]tc SC'1l colega MI'. G. E, Kidrler a:s resHll'neHls j)artM'lIlar·c'S. {IS ar

S,mi Ih, escreveu o hivru "Braúl

','l1a,nha-ceUls.
os holl'Í,s, os' pród i o

BuJ,lds", no qual, eOIl1 abunda.nt« de ap.artumontos, '.;S cr,](·�j[)S e o u

·t!,u('ll.JlI0nlaçào fotográfica. estu- In'as cOJl;slnurúes d'pslinada's ao rI.i
dou os a:spect'0'5 mais j·nteressantes· vertil1len;to do povo.
(L, arqni!lplll1r,a bras.íl.iea desde os! O Jn.sti,lulo BJ'H,si]-Est:lrfO< Cnhlo,'
l,pllJ:j)os l'c<loniais a,té 1\)42. ESlse li- p o Esc,rilóri,o de CoOrdCII1H.câo ln
\';'0, qll'e ainda contl'lll des'c,nhos e ll'r�a·meJ'i.eano, de Florim1újj)oli,
modelos sugeMivos. C·o.lll textos em estão, poi.s, d-e parabpns. por Il'·

i,ngl('s l' I)ortuguês, ohlc've exÍlraor- r.em trazül,o nté aqllÍ. essa Holá"c'
rI i nfil'i I) exi to nos Es.lndos CH i·rlos. P ('xnres.�iva ri oeul1lCnlUC;1o da ea

a C'u,in· (J«).VO Sol' r·p\',e.l:í,ra, ('Iltüo, que paC'ida,r!,c cr·cadoi"<l rh)s' arquiteto·'
os a·rql1itelo.s (1'0 Brasil tiln;lul1l 50- e arl.isüls bralsj\l'l'irns.

J. COSTA M(ELLMANN
(Ef'\genheiro

Escritório Técnico

DIVINO EsplRITO SANTO
Em Canasvieiras, como todos os

anos, realizam-se amanhã e dia S

próximos, os festividades do Espí
rito Santo. O sr. Gilberto Xavier.
ohefe da Agência Postal daquela
localidade, serd o «imperador» e

alguns músicos da Fôrça Policial
do Estado darão seu concurso

àqueles festejos.
. � - ......_-_.-.-._-.-......."._...".....

,RITZ Hoje, 6'" feira,
às 19,30 horas

Lena Horne, Rochester e Ethil
Wa'teres em:

UMA CAl3ANA NO CEU
um filme feito com mUlica dansas

e boas piadas
No programa. Cine Jo.rnal Brasi
leiro (Cooperativa), Noticiario Uni

versal.
Impróprio até 14 anos

Preços Cr$ 3,00 e 2.00.

LOJA DAS CASEMIRAS
Se V. S. precisar de linhos.

casemiras e outros tecidos.' fa·
ça uma visita à Loja das Case
miras, na rua Cons. Mafra,

Luta corpo-a-corpo
-

Roma, ;� CU. P.) - As fôr
ças .norte-americanas do Quin
to Exército travaram numero

sos enéon'Ü'os corpo-a-corpo
com os alemães, a sul 'de Bolo
nha, onde estes desencadea
ram vários ataques contra as

posições do genera.l Clark. To
das as te·ntativas alemãs de
irrupção foram :tfepelidas, com

pesadas baixas para os ata
cantes. Assinala-se contudo
que também houve baixas nas

fileiras 11orte-aJ;l.J.��'jça,.nas.

ROXY Hoj e, 6"- feira,
às 1�,30 horas

Programa duplo
VOLTA PARA MIM com MerIe
Oheron, Denis Morgan e Rita

Hayworth
Luxo. alegria, romance. e emoção
A VIDA E UMA DANSA com Mau
x'en O'Hara e Louis Hayward.

No programa: Aspectos da Educa0
!t5o no Rio Janeiro Cooperativa.

Impr6prio 14 ano.

Preço (miet;l Cr$ 2,00

j
NUNOR EXISTIU IGURL

»asso alzum «ontra O desejo
lo govêruo al'g(mtino, t'ml

iról dE' uma nova conferência
le chanceleres. A frase do sr.

3Uetinills foi, naturalmente,
'ntprrl'f'tada pelo's jorn a listas
.omo se não houvesse oposi
�ão ao convite argentino, o

'[ue implicava, também, ter

.hcgado o Depal'tameuto de
-'Jsta:io a uma decisão. Ontem,
) sr. Sttetinius fez nova de

-Iaração, corrigindo a impres -r

ião causada por suas palavras,
T: rteixou clal'ame:nte estabele
:ida que os Estados Unidos
1i:n.da não ch.egaram a decisão

Jgllma sôbl'e o pedido argen
ino, acrescentando: "O De-
lJartamento de Estado só se

l]'ollunCÍará depois de consi
lerado aquele pedido por to
las as republicas americanas,
\ lIl11a vez terminado o illter
"âmbio de pontos de vis,ta".

Condenado a 20
anos de prisão
Rio, ;� (E.) .-- Em audiência

lo ministro Teodoro Pach.eco,
<'oi julgado ontem, no 'I'. S. �.,
.) jOl'.fra]ista e aclyogarlo .Jade!'
e Carvalho, llenunciado no

n'ocesso lI. .f.G7!), ong:llal'lO
10 Estado do Ceará, por ter
llsultaclo e ameaç:ado de agTes
'âo física o dr. Hélio IrlebuCll1tl'
\l.l·J1f'!],O Lf'al, promotor pú
!Jico, Clll l'Ppresália a Ulll ato
'e ofí<:ic pO]' este jll'ati(':tclo.
'\laudo do cumprimento (le
'ma ])l'ecatol'ia do T. S. N., em

t'ldiênci�'. ]Jcrante o j\liz cd
ninaI de Fo]'tnle"a. A a('\:S:1-

io foi feita ]\(·,Jo 1l1'OcllJ'ador
; ilberto COl1J:.tn ele Anrl.l'ade,
lllf' pediH a ('olldel1ação elo
c('llsaJo nus t{'rl)lOs <la� dt'nllll-

a d J
. ·ia. flll1C'ionanelo na defesa «

U « r. uoquelra» ldvogado :\1essia Rolin. Tl'l'-

Rio, :3 (E.) _:.- Novo proeesso ninarlos os rlehates, o réu foí
'oi disüpmic10 pela Corregeno- 'ollclenaelo a 20 anos de lll'isão,
da da Justiça C'ontta o "es- �l'áll máximo elo a!'t. 36, do cle
:;1'oc" Paulo Feneil'a Alves "reto-lei n. 4.7G6, de Hl..j2.

Tllnqneira, conhecido ('omo O jornalista Jader de Carva
"dr..Junqueira·', Esse inquéJ'i- lho foi condenado há meses

0, que acaba de ser enviado ao. :w10 Tril)lJ])aI de Seg:uJ'anca a

uiz Euclides Alves foi instau-I -

anos ele prisão, acusado-dr
l ,.'auo lla Delegacia de DefraUda-l-e!' ])l'OI1l11H:lado 11m diSO.l1·co'}ões, O célebre "dr_ Junquei- 'omunista em I<'ortaleza qnan-
1'a" é agora acusado de haver lo da entrega à :\:Jar'Ínha ele
'asurado malil'iosamel1te sua Gllerl'2. de uma pil':lmide de mr�

.. }..'arteira profissional do ;\1inis- taL que fora dPllOl11ill� "81a-1,·
ério do Trabalho, acrescida: ingrado",' \l�

• Io::'t.,..-

20m as le tras ,. dr, ", para que
() espertalhão e.l1con<trasse mais ÚLT IMA HORfacUidade em ludibriar suas A
vítimas, apresentando-se ('omo A rádie de Tóquio voltou n in-'

advogado. Paulo Ferreira Al- forx:nor que a c:lpital nipônica e

ves Junqueira que se encontra.
a cldnde de Ioco,�']; fo;a';L sol:re-

.
. '. . .

I
voadas, segunda-feira ultIma, por

1 e.colhlClo ao PresIdIO do DIS- bomba.rd:iros americanos, apenas
tnto Federal, onde aguarda o em ffilssao de reconhed8'lento. .

julgamento de um processo a oi<

que responde perante a J 1:l. Anuncia o Gal. Alexander, que

Va.ra Orüninal, é acusado tanl-
nos seis meses de campanha de
verão na Italio, os alemões tive-

bém de usar anel de- gl'áu de tom 200 mil baixas, inclusive 34
bacharel em Direito, mil mortos. 57 mil aprisionados e

.-------_____ 109 mil feridos.
Estabeleceram
bloqueio
Q, G. Mac Arthur, 2 (U. P.)

-- Aviões e lanchas torpedei
ras norte-americanas estabele
ceram um estreito bloqueio
aero-naval na costa ocidental
da ilha de Leyte. Várias tenta
tivas japonesas de trazer re

forços estão sob estreita vigi
lância dessas unidades, que
afundaram um número apre
ci�vel de barcaças inimigas.

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇÕES.
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

-;------------;i1 ........m...

-·----- -

8ttetinus retifica \ Festa 'das Lanternas I
Washington, :3 CG, P.) -,

Terá início, amanhã, a "F ..s-
I

Em rec: Eles rl\O(:h.r�ções flue ta das Lanternas", organizada

1 pelas distintas e bondosas da-
fez à imprensa, o chance er

mas de Fforianópe l is. em be-
interino manifestou que os ncfício do Preventório.
�stados l_Tnidof' não dariam As tendas, culu nas, e cercas-

de .. hambú que se estão cons

! ruindo na Praea fronteira à
Catedral. têm um cunho nitida
mente oriental. e lem brum um

pouco da velha e heróica China
do Marechal Chiang-Kai-Chek
cujos filhos hoje lutam (leia sua

Liberdade e peja ímplantacão de
um sistema de vida que honre t'

dignifique a humanidade,
Assim, essa iniciativa, que

partiu, como tantas outras, do
co racão <Ia mulher catarinense,
tem um duplo sentido. Visa an

gariar fundos para uma campa
nha social merecedora de apô io,
e é, ao mesmo tempo; uma 110-

menag'em à tl<adição de um povo
bravo, irmão de armas nosso.

t' que, como nós, au"eia por um

mundo melhor e mais humano.
,� "Festa di:s Lanternas" é.

jJois, uma festa popular.
Durante êsses três dias ale

g'res, destin�dos a minol'aJ' a

tristeza uos internados do Pr!'
,ent6rin. serão vendidos C sor

teados objetos "anos, que f)

UOSRO comércio altruisticamen
te ofereceu. H.3verlÍ mUSIca e

divertimentos pOl>ulares.

Muito bem!

I'
Porto ·Alegre, 2 (A. N.) --I

I
Js militares gauchos vão pres- i
ar uma expressiva homena-'

.

.

�em a memória de Fil'lando, o

lrimeiro soldado brasileiro vi-
t:a .1lI_____________ 'imaclo nos campos pe batalha

iATa Pru'sSI·a Or,·ental
.

Sorteados de la JiJuropa. Os sub-tenentes € I
11 iargentos do 3° Batalhão de'
Moscou, 2 (U, P.) - Os des- 1922 e 23 Engenharia, em colaboração

pachos do "front" indicam que ·.om os seus colegas de farda
a luta na Prússia Oriental I H.io, 2 (A. N.) - Terminou jo H.,io Grande do Sul e com o

têm-se limitado, nestes últi-
.

élnte-ontem em tôclas as unida- tpôio do po\'o gaucho em gP
mos dias, a pesados duelos de des da Federação, exceto Mi- 'aI, resolveram anga.riar os do
artilharia e aviação, sem gran- 113.S, Rio Grande do Sul, Para- nativos para a eonstrucão dr
des mudanças nas, posiÇ'Ões ná e Sa,nrt:a Ca,tarina, o prazc 1ma casa que será doada a fa
russas, nos arredores de Ins normal para a apresentação de uília de Fil'l-ando por intermé
teburgo .. Nos meios militares sorteados das classes de 1922 € iio da Legião Brasileira de ÀS
desta capital, começa a ganhar 1923, convocados para preen- ;istê.ncia. O movimento encon
terreno a opinião de que a cher os chros existentes uaf rou desde logo o mais decidi-
campanha russa na Prússia' fileii:as do Exército. Todavia I

A'

o apolO,
Oriental não passa realmente a lei concede um prazo de to
duma operação diversionária. lerancia, que vai até as 24 ho
Os verdadeiros golpes estarão ras do dia 5 do üorreute. Grau
sendo preparados pelos russos, de tem sido o número dos cida
em outro setor da frente. dãos que acorreram aos pOStOE

tle apresentãçao, desejoso de
salda.r essa dívida para com a

Pátria.
O crime de insubmissão é

punido com 4 meses a J. ahw
de prisão, agravado de 1/3 du
rante a guerra. Só prescreve
(}uatro anos depois de ó insub
misso cmupletar 30 anos.

FRACOS.
AN�MICOS

TOMEM

Vinho Creosotada
"SILVEIRA"

Grenc' e Tónico

�ssistência
Municipé!.i
Foi () seguinte o movimente

.la Assistência Municipal cltl
rante o mês ele outubro findo:
Doentes matriculados: 1íl;

::;onsuJ.tas em geral: 1.064; ln
ervenções ci.rul'gicas: 15; lus
ejeções de saúde: 1; Atestados
1e sanidade: 1; Ate,stados de
')]yito: 2; Aplicações fisiote
rápicas: 54; Exames de labo
"atório: 151; Curativos co

muns: :140; Injeções diversas:
:3!)7; Receita.s envia.das: 1.159,

Sobre Kauto
Nova Iorque, 2 (D. P.) -- A

rádio de Tóquio, numa tral�
missão captada pela escuta
c>fic:ial em Nova Iorque, anUiU

ê:iou que um avião norte-ame
l'icano ataeou parte da região
de Kanto. Trata-se duma im
portante área industrial .

na

parte sJ1éste d� Tóqu.iQ.

Dr. Artur Pereira
e Oliveira I

I'
Clínico Geral de Adulto.

Doenças das crianças
Laborat6rio de Análises

clínicas,
Consult6rio; rua Fel ipe Sch
midt, 21 [altos da Casa Pa

raíso]. das 10 30 ás 12 e dali
.

15 às 18 hs ,

Residência; rua Visc. de Ouro
Preto. 64.

Fone: 769 [manuaU

Compraé na CASA MISeE·
�ANEA é saber economizar ..

LOJA DAS CASEMIRAS
Se V. S. comprar os nossos

.ecídos, f'ícará satisfeito, por
{ue inegavelmente, mante
mos um estoque completo e

Jriginal, a preços acessíveis.
.loja das Casemiras, rua Cons,
V[afra, 8-A.

•

Pela querta vez em 6 noites,
centenas de «Mosquitos» da RAf
bombardearam BerHm. ontem.
Outros cidades do Ruhr. foram,
tombem, atacoda� por máis de
100) bomb:ndeiros ianques, escol
ta-:io3 por 9)J caçaJ.

!li<

Distâncias que separam 09 exér
citos aliados de Berlim -- Frentj
ocidental, 417 km�., Oriental. S()f;
Italiana, 833.

'

$
Está-se tlpertando o cerco dÇl al'

4iade t.i� Eudapellte,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


