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o pavoroso espectro dalf'!�@mre\!
SYDNEY, 7 (U. P.) --- SOB O TíTULO "A AUSTRAIJA AMEAÇADA DE FOME", O "DAILY Mm";;,·'��\�AS MAIS COPIOSAS CHUVAS NAO CONSEGUIRAO SALVAR A NOVA CALES DO SUL DO QUE A

.

,'.
- ;R9FMxrÔR

SÊCA DÊSTE SÉCULO. INúMERAS REcrõES DO LÉSTE E SUL DA AUTRÁI.IA ESTÃO COM SUA VIDA PARALIZADA; E OS
EFEITOS REPERCUTIRAO EM OUTROS PAíSES DEPENDENTES DOS SUPRIMENTOS AUSTRALIANOS. A SAFRA DE TRIGO
DA AUSTRÁLIA SERÁ APENAS UM TERCO DO NORMAL E A SAFRA DE FORRAGENS NA NOVA GALES .DO SUL SERÁ.'

REDUZIDA À OITAVA PARTE DO OUE ERA.
, �

Foi renhida esta batalha!

o JLUS XNTHW HU"HW 1)[ S.\."']'.\ CA'l'.\RIXA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Ano XXX I florianópolls- Terça-feira, 7 de Novembro de 1944 I. H. 9241
�__� �_2�� � �__��__� ._. -�---_. �__�__�__�__=-

ASPECTOS DO PLEITO DE HOJE PARÍS, G (n. P.) - Oficialmente se anuncia que, com ex

cepção de dois pontos, a ocupação da margem holandesa do
Mosa foi práticamente terminada. Em Walcheren, os britânicos

-,----------------------'----.:
I rige um ataque a Dewey e seus ti zeram novos progressos a nordéste de Domburg. Só ontem to
I partidários, chamando-os rea- ram feitos quásí dois mil prisioneiros na ilha.

1��1���iO� ������ist�!) ���ã�r�i� Rrdua luta na regala-o de RachenI.KOOSevelt é ceita". O artigo as- H
.

, II
segura que a reeleição de R'oo-

PARÍS, G (,. P.) _ Enfrenta o prtmeíro exército norte-sevelt é coisa que está já ganha, americano novas investidas dos nazistas, que desencadearamafirmando ter bases em inter-
outro contra-ataque às posições norte-americanas na regiãomes estatísticos preparados por de Aachen. Os alemães, conseguiram penetrar em Vossenack,conhecidos peritos norte-ame-

ricanos. Diz o. referido jornal mas foram em seguida .echaçados até a parte oriental da po
voacão. Refazendo-se do lmsucesso, os naeístas voltaram à

que a campanha já demons- carga às primeiras horas desta tarde, sem conseguir, contudo,trou que os grupos de Dewey l' •

-
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o muito impor desalo lar os americanos. Neste segundo encontro, os tanques

II ra��te.e�ss����a o articulist� Cio gel�eral 'Hoclges _tiveram destaca�a �tuação, POViS consegkui! D Y procurou estar aras- mm deter os alemães antes que atmgtssem em ossenac o
1 que ewe

, '. to r I ",' 1 Sch .c1ttado das idéias fascistas, mas I
entl oncamell1 o 1 oe OVIaIlO (e c nu .

I êle conta com a simpatia dos
,I fascistas vinculados aos ale- Preparam-se para nova guerra.,I mães e que constituem o cen-

bli JWSCOC, 7 (U, P.) - "A Alemanha será desarmada mitro do estado-maior repu ica-
Iltur (\ e('()]]omjeaJlll'nte, depois da derrota" _ declarou hojeno que apoia financeiramente

a Dewey. O jornal conclue, f!' ('hel'e tio govêruo russo. 1� ncrescentou s "Sabemos, no en

tanto, .1111.' os alemães se preparam para outra, guerra",I afirmando: "Evidentemente, �s
possibilidades de Dewey sao

l minimas e foi por isso que de
I cidiu adotar o antigo método

t de recordar o perigo comunís-
Nada salvará Budapeste

:\IOSCOU, G (U. P.) - A batalha de Budapeste aumentou
ta". de feroeidade depois que os alemães lançaram à luta 4 divisões

I
"�O

de tanques e uma divisão motorizaela das fôrças de assalto. As
Washington, 6 (U. P.) - "A ultimas informações indicam que os alemães, tendo assumido o

votacão de amanhã deverá. as- comando integral ela defesa. de Budapeste, estão fazendo esfor
i segurar a continuidade dos ços desesperados para salvar a capital, do úbtimo satélite do
processos democráticos ncs Es- Eixo. Os reforços entrtncheíraram-ss por trás do emaranhado
Gados Unidos" - afirmou o de canais existentes nos arredores da cidade, mas recuam len
presidente Roosevelt em recen- tamente sob o Ímpeto elo assalto russo.
te alocucão radiofônica. En- $ * ,�

quanto isso, 0S líderes demo- ;_'IOSCOU,' 6 (e. P.) - Embora até agora não tenha falado
cratícos expressam confiança de parte russa num avanço ao norte de Budapeste, o último co
cada vez maior no resultado do mun icado dá a entender que, pelo menos, uma coluna do segun-
pleito, assegurando que as rio exército investe naquela direção. Esta curiosa marcha de

II
"chances" de reeleição de Ro?- quasi 13 mil, !las, d,

o

s,
ul de Budapeste para o norte depois de cor-

,

\
•

) "(T 1 ..• período
sevelt crescem na proporça.o tal" a fenovia tronco de Szo lon ok parece uma vasta operação deNova forque, fi, (U. P. .-

- I �:, �a��,_Or(' p� o q�la,l LO '. ,'direta do aumer:to que se veri- í

lanqnelo da capital.Preve-se que o atual plelt,o sucessn
':. E,. De" 8),. pOl S�18 fique na votação geral. Em I 'ii' ,e., 'i.'

prestdeucial )\05 Estados Un i- vez, se '\ lt�Il050, sera o. Pl�-ILondres a imprensa continua a Moscou,6 (U. P.) _ A julgar que essa desesperada resístên-dos serú o mais �el����o. desde ;-;ldl'l1�e, mais 1�10�0 ,la. h�st(lrw I

cOI�1ent8,r o próxin:o embate pelos despachos da frente de cia não poderá ir além das pró] �I] s, quando a CalIf01111a ga" 'Iof'( .E;Lt�OS l u;dos. .\l�m da eleItoral norte-ilmencano e llao
. batalha, é muito possível que a ximas 24 horas.l'antil1 a elei\'ão de _;,Vilson. Se ��r('sJ(le!lcJa, es:a_ ;aelem,a.ls enl oculta suas simpatias. Até o

lilTUPCãO das unidades blinda- ._....._______ _ _

a yota(:ão eiví1 nao der a .logo a U\l111'O�lçaO pOhtlC'.tt do velho "Time�" sái da to;�'e-de- das russas na capital húngara D'ao'�a-r-
-

-d-·Is-t-r--ã-
....

I:---..
...·,,-

maioria a 111ll dos candidatm:, i'ongl'c::so, ]JOl� _Plnc('e �.s:"e- marfim de seu conservantismo, seja anunciada a qualquer mo- \I' •••

o resultado fic'ará dependem\.) gnrada a reelelçao (lmn ll.un�e·· para criticar os processos qUf
I
menta. Até agora as 5 divisões Belo Ho.rizorute, 7 (E.)t�a apll1·uç<1.0 Plll onze OOS J:lJs- 1'0 sllfkiente de senadores n8- :;aracterizaram a campanha alemãs que defe�dem, ao lado Criada pela Prefeitura, inautados, <levelldo ir até 7 ele cle- 110l'r�ltl:·o.S para, �nant(·:· ['. 3leitoral de Dewey. Depois de das tropas húngaras, as portas gurou-se, nesta cidade, a Eszembl'o no Dakota do Norte. pn;,j(JlllllJ\O elo pal'tldu Can:a- 1.firmar que os sentimentos po- da cidade, não arredaram pé de cola de Danças d'O T.eatro Mu-�.,0!J "ários :1spécto'.;, o at.ua111'ét

Alta. oulares estão com Roosevelt, o suas posições, tentando retar- nicipal, que já oonta com 32pleito )'Ollll)e ('(}m a trarJição. �*, .

"Times" acrescenta: "Os ame- dar aO máximo a queda de Bu- alunos inscritos. Provisória-Se ROOB8\'elt for eleito Herá o
I Mos�ou, 6 (U. P.) - .Uma f�- ri,canos �abem com quem tam-I dapeste. Insistem apesar de tu- me 11Jte , a Escol,a funcionará noprimeiro l)l'esi<1entp a exel'(�el' lha edItada nesta capltal dl- bem estao os outros povos". do os despachos de Moscou em salão de festas do Clube Belo

Horizonte.

Vigor político dum grande Povo
Em expressiva "dernonstração de vigor político, os

cidadãos norte-americanos acorreram hoje às urnas para
eleger ou, talvez. reeleger o Presidente da grande nação
democrática, no instante em que as suas melhores re

servas materiais e humanas se mobüízam para a luta
em pról dessa Liberdade ampla, que lhes permite, até, a
manítestacão de vontades polít.ír-as, em plena guerra.

Nâo 11-0S surpreende, de modo nenhum, a fibra dessa
gente superctvil lzada, que habita o grande país de
mo«rá.tir-o. Pois, quem conhece os princípios da sua

Constituição e acompanhou, pela história, a evolução
dêsse povo, desde 4 de julho de 1776, sabe que .não foram
baldados os esforços de Washíugton, Jefferson, Fran
kl in e outros patriotas, em pról do liberalismo, o mesmo

que inspirara os ideais revolucionár íos da França de
1789.

A Const ituicão elos filhos de Tio Sam tem, assim,
qualquer coisa ele relíquia intangível, que nem mesmo

parle ser violada em condições anormais, como, agora,
com a guerra e o luto a tingir de sangue e a cobrir de

negro as terras e os lares norte-americanos.
Os soldados já deram seus votos, em fins de outu

bro transato. Muitos deles, até, nos campos de batalha
do Pacífico, outros na Europa, lutando dentro do terri
tório da Alemanha n aztfir-ada, tiveram que depôr o tuzrl,
para cumprir o sagrado e patriótíco dever elo voto.

E hoje O'S cidadãos aqueles ao quais o resultado
desta gUel:r� mais de pel:to interessa, vão, também, ex
pressar a vontade soberana, votando no candidato de
Rua confiança.

É precisamente, nestes momentos angustiosos, fJ ue

se pode avaliar a pujança de 11m povo que crê na Justiça
e ama a Liberdade.

A Del1louai'Ía amerioana é assim!

PARÍS, 6 CU. P.) - Uma das batalhas mais renhidas da
lIstórta está chegando ao fim. É assim que um correspondente
caracter iza a situação na Holanda, onde os aliados ocuparam
agora quase tôcla a margem do :Y10sa e estão, pouco a pOU00, li
quidando os últimos nazistas na ilha de Walcheren. A água foi
um dos principais elementos da defesa de que lançaram mãos
os nazistas naquele terreno holandês, situado, em grande parte,
a baixo (10 nível elo mar, e protegirto por diques. Mas também a

água conseguiu salvar o décimo-quinto exército alemão de no
va derrota,

A situação da .Resistência
Cairo,7 (U. P.) - Quase tô- "Festung Kreta" (Fortaleza de modo por uni�ades nazistas encarn.-çadaRio, 7 (E.) - Foi preso pe- das as ilhas de Cíclades, Spo- Creta), os nazistas lutarão com evacuadas das !lhas do Dode-

la Delegacia de Defraudac;ões rades, Dodecaneso e outras ao resolução suicida. Calcula-se caneso, a maior parte da guar- lJarís, 6 (U. P.) - Em te,r
e Fiscalizacões o negociante norte do Egeu e_?tã? em. poder que o seu número de soldados nição de Creta é do mesmo ti- l'itól'io alemão, os nOl'.te-ame
Antônio Ferreira da Cal Xavier dos aliados, � nao e

ma,
IS pos- nas ilhas oscila entre 6.000 e

I
po dos batalhões "999", fo1'- ricanos cúnseguiram ligeiroséstabelecido na rua São Carlos sível aos naZIstas esconder os 15.000. mados de conscritos, incluindo progressos, contra encal1liça

n. 5 com armazelll de secos f: seus movimentos noturnos de Em Creta, os nazistas pos- russos, poloneses, checas e cri-, da resisH'llcia inimiga. na flo
molhados, quando vendia um uma.�lha para out�'�. Tão gran- suem pelo menos �r�� aeródl'o- minosos políticos e comuns de resta de Hurtegen. Extensos
quilo de manteiga por Cr$ de numero de avlO:s c.a�rega-Imos, o de.Ma.leJm, ]a famoso, o�.��e__�!e�!o�B:I:�� __ .I (c:aolnlllPOfOsgOdede nal�nt'l.alhs'>rl.caObeer��.s_'25,00, sendo o produto é tabe:!�os d� tropas de elite fOI aba-londe.as prImeIraS tropas para- -�" "" ....

lado a Cr$ 16,20. O infrator fOl, tldo s?bre ? Egeu, pelos caças ,qUedIstas desceram ha quaren- LOJA DAS CASEMI�AS mas de mão, dificultam o pro-
autuado em flaOTante, no car- e navIOS allados, que essa eva- ta meses, o de Rethmyne e o Se V. S. desejar um corte de gl'C'C:;so a sudoes.te de Hurto-en
tório daquela Delegacia, e e�- cuação foi abandonada.

_ . d� Heraklion, e uma vez que case�ira, .linho ou tropical, enquanto outras lil1idactes:viado para o Presídio do Distn- Agora, ,nada resta. s�nao a �ao e,:,acua�am.seus tanks � �r- en: cores fremes e belos pa- perto ele Konerschen, encon ..

to Federal onde se acha reco- batalha fmal. Tudo mdICa que tIlhana estao amda em pOS1ÇaO dro�s, procure a Loja das ,Ca- tram obstáculos sGmelhuilltt:s.
lhido O p�;ocesso já foi enVia-I a não ser Hitler cáia antes do de lutar. sernlras - Rua Conselheiro

I Continua a limpeza da flores�do a� T. S. N. general Brond, comandante o.a I Embora fortalecida de algum Mafra, 8�A. ta, a oéste de ês.hU1id�•. ,

Maiorou O preço
da manteiga «Fortaleza. de Creta»

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ministro Apolônio Sales I
. )

no Colégio Catarinense
As s,::w hor.as dle 3 do corrente, pe'rle na alma a vocacâo sublime

,�llJtT<lVa o ST. miaiistr« Apolõnio dle tir.ar da terr-a pródiga a's r iqu e-

! S,:Üt:S, nu ca'pc}a du Co]óg.i o Cata- ZIUS que ella niülwa nega ao braço

Irmcuse, para batizar o pequeno que tnaba'lha. Queria que II dia de
CIÚ'lll[,i,O Tade-u, filho do Sr. Dr. hoje fosse (I despertar de muitas
Agu i na.ldo de Sousa. vocacõcs ('OlHO a vossa, para que
Entret.an to (JS ai unos, tendo S. o Brus il de 'a'manbã tenha muito

Ex c ía. aceito o convite para mo- tltigo IHl'1'a al im e n.tar os seus fu- Dr, H. G. S.
desta mani festaçâo, formaram mi- lhos... lenha

í

númoros rebanhos I
litarme ntc, de,'i'rí'Ja,ndlo garhos.uuen- paru ula!' das sobr-as ús nacõcs ne-

te dianle d'o titulla,r da pasta da cessibarl as.; klnl-a muito Ierro.;
Agl'kultuml, O gulpúo recebeu cn- tenha rnuibo Ca'l'\ Ü,) .. , explore as

ire salvas de pahuas au Exnio. Sr, riquezas do SO].(l <lu sub-sulo. e do

Apo l ôn.in Salles, mar." pana que o Bl'Clsil, ric'lJ' ern

Canua nclo o lf ino Xa'c,jon,a,l. o H. tertras, seja rilcu (' p.rorl i go em pro
i>. IJirl'll�l'r saudou ao SI" Min.istro dutos Ih1 'lelTa e orupc, n o c()neêl'
.'UI!! as ,se.guhntes pula vru s : to da's I1'Hl'êj'es. o lu;.;a'l' ql:e lh c com

"Exmo. Sr. YIi.nistr'J ri L' Estado, neíí.e, de hCdll'a. riq'nt-zu l' disni;;�l-
,Ir. Apolónio Su llcs. EXIIlas, uuí o- rlle!
·i('k._(!:es. Sr», fnspt'illl'C,'; fed,erais, Exmu. Sr }[in.is!:,(l: Lrvni ,lI)

r-v». {latIn's, srs. jll'ofe-,>sol'es, es- Ex.mo. Sr, Presidente l' ii X:u::�{O d

illlad u�, .<\ lunos. mensagem f!<os lli,spL'lo1'.(,'>. Pl''lfl'S-
E l',>ll1 s nau o enlevo que podemos sorcs e alunos do ('ol:ig;iu

Cat;\fi-Iipr.-scntar <10S ii st intos p rof'esso- nens e : Com (JS c-;['u]'C'f)S eonjillP
,'(,S l' uos 'alunos do Co.légio Cata- .los. [<ot!n's LnaballhHIlJ para llll<' di)
':11(')1'.(' a V. Sria . Lxma., d isti n- (:olégi,o Catarincuse saiam homens
ixs im o ::\Iin'is'Í<ro Ile ESÜlc] 0, Dor. capazes de rr-sponder pela digJ1l-
\p<J.lônio Salles. d,a1d,e do Br.as.i.l df' amunhâ. DiiSISl;".
g desvuncccd oru a honra com nespollldlellldo. o Exmo. Sr. Mi-

Iue l'L'gis1'1�alllus na d ata de uo]e nístro, num fulgl!lranh:, i,mproviso
.os an,íis do esh�lJcJc.('imentf) a vi- ITr3StOll os üoractJcs ([(JS )I]'UÇ'DS
il<l de V. Excla. Agrade,cemos 1U(' o oll\'iam, Üisse que tCüllo

,ralos a tlisl.i'l1ç'ãu com qlle ]}lOS I,'·iaj.a.{lo.o Brm:iil lorho. desde as

,D)1!'Oll, pois considt'runlOs não só planic,ies quentes e úlI1ida's da Ama-

honrosa, llIas pro\-idellCial a pr('- zônia alé aos pampa.s rriD, ,.10 Sul,
;euca de V. Excj,a, eni llOSSO meio. ;ell'till a yibracào d() mesmo cl1tn-

P,�)is, EXJllo. SI', ::\linisl!'ll, estes <j,asmo que o'ra \'i.' ll' rosto da
iovens. como tot]·os (JS ll1tJco,�. vi- !lloeidI2.de calarinense. Toclüs que-
;'ClII de jtleais ! Estes llWClt)S all- ',em o ·.progressu p' () engrHlldeei-
m::,:ntalll-se de enlllsias'lIlO:.. que-' Ine'nto rIo BI'<I;sil. 11a.s (jlll' é preei
I',l'lll SC'I'lltir os su.nlll's asl!'{)!lôl1l�eo'S ,10 hwi,a ecfllilílJl'io entre a indus
dc' [earo p�I'!'a voar rIe e11eo,11[.1'o às 1r'Í18.Jiza,ç50 e li pl'odllÇão a,g1'Ícola ...
('slreklS". querem senllir puls{H:i'ies "'s challllinrs das gTêln,.J,es fábricas
de l'ill)l1o aeele'padü, para amlall'" ao rui,do das )míquí'l1�lS devclll rlll-
I" C11(',(tJl,lro aJO sublilll'C... DaJ'('Jhar-se outll'OS Imllüs <'stabc'leei··

l� (l fl.'.roz :\Iarte os empolgou... ,nCIÜOS a,gríe()l],a� porque o que o

f) eXl'!'citu e �1 farda glo!'iosa atraem 'l(!,ri'cu,].t,(}!' li'J1a d,a Irl'ra é nana.
I Illllitos. As azns l!l'aj,(ladas d:os 'l{'as é tml'O p,liT'a que possa "iver o

fca!'i[)s m:'derl1us a eorta�' üs ares la,ís. Disse 'que tenrlo viajallo nor

io BI'Hsi.l, ill'rws,l3'lIl llluitos para a lJ,[útos esta,dos :[[1 A.mérica ctn Xo'r
,'s('(l<la da a,eronrálltiea. te, notou 'o equHíbrio que ha aí e'lI-

Es['.orco ideal. E..�fO'!'r() muito 're a i,ndu'sü'ilalizacão c a agrkul-
Ligno de 1om";,r � Tanto 'assim qL1C ura e que a legislac:'io american,i
lIU;IUS alunos d'l's.t,e esla,bcJe,cimen- 'inda nos anos de líJ43 e 44 fovo
:0 hltam no ultramar, defe,nd'endo 'eceu a pnoduciio agrícola C(Jm

'1 honra do Br:J.'sil: L:m general, I('.i,s (le PI10Ü'ç'ii,o. Que jJ:.ls'Süu o

Olilll'pio P�lco,nlieri da Cllnha, vú· 'empo em que () ('ngenheiro ap;Tô
rius capitães, muitl(}s le.11<l'ntcs, um 10'1110 c r a d;esp1res.tigios:amenie
{'apel50, que fo'i tn�s a.ni(lS n'Ü'ss'o "Twli,bdo "DR de ba1alas". qll'e
1)1!'"J'e,·,lwr. Deus os abencoe a eles 'lOje Clll di'a, lil,lIlbóm no Brasil
(' :' nlÍs dê pnr ('[,es ,I VitórLl J'a- , callTeira tI,e agrolloJll() é e,I;'{lima-
7L'ndo�os vo1iwr com \'i,da e saúd,e IH c tr<lül'du ('111111 (I devido '\",!lo)'. Prefira uma parte de seu lFruto d�s]': nobre c digna a c�IITeir'a llli· A seguir dirbgi,nd,o-se aos ahrnos trf)co em "Selos Pró Doente' u

IHa,r p (i,a aviarão ... defend·rm a '�limnlo11-(}S fi al>l'<!carpl1l li !lo])rf> pl)bre do Hospital de Carida· derrnb dP:\I'I'ia ClH1tra ris ininli.gos exlc�'- ',,;rreira flUI' S, Exc(n. mesm,) nro- de". e estará cont.ribuindo para . li a as
nos, CeL�,sa, P.OtS s:(�ri8111 felizes "eudl) o

;\[as não (� meDOS digl1lil a carreio ·1ir,ogres,sn que darão assim ao Bra- que êle tonlt� mais um poneo Rio, 5 (A. N.) -- O lnstitu-

r:l ({,r agrônomo, e de todas as ear- iil, 'fazendlJ que sda PI'ÚSIWI'O, fe- de leite, t.enha melhores met!i· to NaC'ional elo Pinho distri
"l'il'ns ([ue s,e cnquad'f!lllll nlo :Vfinis- 'iz e gT,ande. '('amentos, mais confôrto no buiu a 'seguinte comunicação
'('ri o da Agl'iculltul'la. Pu,U; o f-lgrô- S. Exc._ Í'<r. t.er'lll

iJ10ll a

?ua. fOTl1l0-11(\ito de sofrimento etc. etc... à imprensa: "De acônlo com
IKrllO defende a t:erra con,tra os "a ()'l'ae ai() COlIl a,s SI('gll'Nl,[es p;;la- (C I d H' iI d
;l1imigos internos: aiS s,ecus, ais en· '''nas; ;�[tl,p pm�a (}S ('�tlnpos. que vampa la e

,

uman I a f! dados levantados por êste ins-

(·h:n,tes. a este,rilJ.idatle, a elrosão, o Illão vos arnt'pclldic,reis". I do Hospital de CarIdade). tilnto, f'lltraram nesta <;apital,
eS;';'l()tamento... durante outubro último. ;)�),893

O so·ldado vive do pão que o ,_"_-�.......-- metros cÚbicos de madeiras de
'l,rriJnol1)o colhe ...

O ugrô)1<OJ1)o nlillllelüa todo 'o THE LONnON & l,,\�GASHTRE INSURANCE divPl'·sas pl·ocedêllcias. dis('ri-

país... SEGUROS
THE LONDON ASSURANCE minadas como segue: púlllO

Us a,'iões ras'g,apl n ar com a rOMPANHlA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUl.- serrado 13.261 meüos cÚbicos;
gazo,Jj'l1la 1Íl'ada ao solo pclo's enge- COMPANHIA DR SEGUROS "SAGRESM ourras madeiras senaclas 8,;341
LllleÍl'OS dll} 1fiuli.stério Chl Agr,icul-
,lira. O feno P.aI'<l as múqninas de Representante: L. ALMEIDA metros l'(lllicos' pinho bPllcfi ..

glvenra, pê�r,a as balas llliurüfe.r;.ls, Rua Vidal Ramo!!. tt ('j ado 12.)-;9:) metros cúhicos:
pa'ra os l'aS()Ü'S dos navios, ([nelll é)utras madpiras Cmllp(�n':\at1as

.- os Ll'Pél da terra, &enrão os t'!llgl''Ilhei- - ---.........._......_-.....�••_••��_�--�. 772 metros cÚbicos; tóros de
r'os riu M. da AgricuHur'll ? pinho 490 metros cúbicos e to-E Vós, EXlJ]o. Sr. :\Ihnris'bro, ten-

j
A!l!I!! _ -_ ,_

ÜCS sido Jl1ürtel,o lllnünos.o no es-
1 Os (l_(� outras lnadeiras 26(i mE'

[()1'\,'o de dar illlllUbo ao pl'ngresso. Centro Acadêmico 11 de Fevereiro
tro:-\ cúbi<:os. Pela proc'.ec1ên('ia.

"grO')1ôllJÍ,CO do Bras,i,1. \'ús soubes- 1 2.S madeiras entradas estão as-
les aprender de YOSS()S mes1Jres ue- ,I
I1lcditinos o "LABOH hcnediti,!l<D"

j Elel-ça-O da R.;}.I"nha dos
sim discriminadas: Amazonas-

que não pO'upa esfon:os slubendo . QJi �);1 metros cúbicos, Pm'á-625,
aliai' em VOSS'H vida �(}(kl.. () "OlL\" ,

Es"ud ::l.otes de 1945 Bahia-438, Espírito Sanlto-
<lU "LABOHA.". Vós do "O'l·te ao

,
.I u. I 2.�)()!í, :\Iinas GeJ'ais-LH)O, F};-

Slll, cuiLbais desta vasti.rlào braSl- 1
Il:.'ira pal'� t0l'11á-1a o celC'ku da Pá-

j::te o ,10 Rio-i'íS2, São Pall1o-

tria, I) Cl'leir.o do lIl11ncl'O dl"patlpe- Voto na 't :1.X14, Paraná-10.5S0, Santa
rado c f:nni.nto,

sn a.: Catarina-1Ç).678. e Hio G1'itllcl(�
E qurc'ria ell hIJ,j,t', qUre ('stps

.10-1
do 8ul-520 metros (lúhicos.

ve,lls que ll,[llram papa vós chelos
de cllriusildade e ('helos d,e orgu- Aluna do CASA MISCELANEA, distri.
,lho, qlll'l1ia que Yó,s foss('i" o

111'0-1I ti,clo para nllliros ... piara ([lIe, (,1I-
Duídora dos 'Rádios R. C. A

lus,i'fls,miln,do-se ele.s pe,]'a nobre ) Victor, Vávulas e Discos.
carreira que ilhral'::ris, se lhes eles- iiirIII ""'Df "- J Rua C' Mafra. 9

o sr,
Rua João Pinto, D. 25

(Em frente ao Tesouro do Estado)

Florianópolis
Telefone 1448

SANTA CATARINA

o ESTA 0,0

Convidamos os srs. Comerciantes a

,v�sitarem, em nossa sobre-lOja, a exposi.
çao de

S�DAS, com ricos e modernos padrões,
LAS, próprias para vestidos e casacos,
CASEMIRAS e TECIDOS em geral,
recém�chegados das melhores fábrica s
do país.

I

Medina Farm, Narbal Alves de Souza"
Farm. L. da Costa Avila

Exames Anátomo'patológicos,
Diagnóstico precoce da g�o.videz.
Sôro.diagnósticos
Hernu tç loqic
Coprologia.

Bacteriologia
Autovacinas.
Ultramicroscopio.,
Ouímica sanguínea.
Análises de urina,

Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

'I'el. 1022 - ex. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

All� Cr$
�:,erncslre Cr$
Tr-imestre Cr$

I h!t�s Cr$
I
Número avulso Cr$

I N (I interior:

70,00
,40,00
20,00
7,00
0,30

..� .

•

Serviço .de transfusão de sangue. Vacinação anti·diftética
(CRUPE) com pró ec de Sch icle ,

Análises químicas de; Fo.rinhns , bebidas. café, mel, águas po td
ve is e para usos industrinia (fecularius, cervejarias).

IA110�i"Plestre
II "ImestreI
I

I \nlülcloS mediante contrato.

I ; h originais, mesmo não publí

I ea�()s. não sedo devolvidos.

II ,\ rlireçào !lã? se re��onsabilizapelos conceltos emitidos DOS
I artigos assinados

Cr$ 80,00
Cr$ 45,00
Cr$ 25,00

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

- r

VO I

Quer vestir·se com
contôrto
elegância?

FILHA � AE �

e

Procure a

ALfAIATARIA
MEllO

Todas clevem usar a

(OU REGULADOR
MULHER
Alivia as

VIEIRA'
,

EVI T ARÂ DORES
Cólicas Uterinas

.. escolha o seu figurino.
Rua Tiradente 24

...,.,..-------------

� ..

Móveis
Comprar. vender ou alugar

só na

a SERVIDORA I

r a maior organização no

gênero nesta capital]
Rua João Pinto, 4,

Fone 775.

Emprt>ga-se com VI'IDPH!I-'IJIIJ11'
f tI comb"ter as irreglJh1fiilf.dt'�·
das ftUlçÕei>l periÓdicas ti:')." 1-t>

'lhefl:is. É ('tlIm/lOte e regul'Hlor
dt>"Ra" fuo(,'ões .

FLUXO- - EDATIN i\, pelll �UH

comprovlldll eficácia. é muito re·

ceitada. Of->ve ser usada com

confil:lnCB.
fLUXO �EOATl:--lA t�!lentJ(rli·IW

t>0l locJa l'IHle.

�------------------------------------------------------------
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AN IVJ<JRSARIOS

Decorre hoje o aniversário do sr.

dr. José da Costa Moellmann,
ilustre elltgenheiro civil. que foi
o primeiro prefeito da capital, no.

revolução de 1930. A êle se deve o.

r.organização dos serviços buro
oráticos do. Prefeitura, que assim
tiveram função e eficiência ime

diatamente práticas.

Faz orlas hoje a sro., Teresa. Coe
lho Moreira.

novembro -. DiaMês de
Festeja hoje seu natalício a

srita. Darlce Vieira da Conceição. - DiaSoiréesábado Grande
*

�""""�""_""w��""'''''''''',

Clube de Cooperação
Cultural

19 domingo a tradicional soirée

MIGNON do Lira - Dia 25

sábado Soirée - Dia 26 do-

--------

r-Cursa Preparatório
CONCURsoS de pasta lista, escriturário estadual e pro

vas de habílitação,
Funcionará diariámente, das 19 às 20.30 horas.
Mensalidade Cr.$ 55,00 paga adiantadamente,

IRua General Bittencou_r�I�,�9�1����_

5v-3

às 16 horas. Tarde In-Sob a l>residência de hour-c do

representantlil do Govêrno do Es
todo, tendo ocupude a direção dos
trabalhos o sr .. CeI. Silvino Car
neiro da Cunho..- djgno Vice-Presi
denta do Instituto Histórico e Geo

gráfico, e com
_

a presen'ç? de co·

mis�ões de sociedadeli culturais,
estabelecimentos de ensino e clu
bes estudantis. além de distinto
público, re.J.lizou se, domingo, o.

anunciado. sessão literária solene. i
com que o CCC assinalou o trans- j
curso do Dia de Rui Barbosa. (Dia;
da Cultura).
Foi a seguinte a aplaudidíssima

programação executada: 1. discur
lia. Acadêmico Francisco de Assis,
do. Faculdade de Direito; 2, díscur
so, Acadêmico JOllé Antônio de S.
Tiago. do Centro Acadêmico "XI
de Fevereiro·; 3. declamo.�ão, Gi
nasiano Vânia de Oliveira. d o Giná·
sio "Coração de Jesús"; 4. discur
so. Dante Martorano, do Colégio
Catarinense; 5. canto orfeônico do
Clube de Sociologia "Trlstão de
Ataíde"; 6. diecurso, Normalista
Eugênia Doin Vieira, do Instituto
de Educação; 7 discurso. Acadê
mico Herondino Leite. da Aca'
demia de Comércio: 8. discurso.
Acadêmico Jo»é Medeiros Vieira,
presidente do Clube de Cooperação
Cultural.

tantil - Dia 4 e 5 não have-

devido, ,a «Festará designação
da Lanterna»

J------ X

Notícias IAudição de Piano
Registamos, com prazer. o.

visita com que nos distinguiu
a competente e conceituada
professora de piano, sra. Gilda
Ligocld Lopes, que nos veio
convidar para assistir à grande
audição a realizar-se.- na quin
ta-feira pró.ima, pelas suas

alunas, no salão de festas do
Clube 12 de Agosto.
Cada ano. a referida pianis·

ta promove essa exibição, com

probatória dos progressos fei
tos por suas gentís discípu las.
o que constitue uma festa de

gratas impressões.
O programa, como das ou

tras vezes, é lindamente va

ria:!o.

Ecos eSôbre O túmulo de um . justo
(ruem-quer que entrasse cm con

la'c�o com a alma privilegiada dI'

Theodócio. da qual irrudiuvam
bondade e silJlpatia, para logo se

sent iu confortado l' animado a
c,
{"OI]} bater O bom ('()l)liba,Il'''. C ;1

prosscguu, como ele. com denodo,
;1 1111a por unia cx istêuc». melhor e

mais bela.
EfetivalHl·nte. 1(,<1<1 a sua vid::

1('1"1"('11;1. t.io intl]linúdampl1,le corta
ri;: ]}O v igr»: ,Ia idarlc, ('1(' a dedicou
:l<lS seus seme lhunl cs de ]1011H'l11 ('

.i sua prufissú» COlllO comerciante
í;ltegl'o e laborioso, cumo amigo
gl',!1l'rOsll e lcu l. l' como exempla
i-issim« chde·de·fal1lília.
TI-lEOnélUO (dado por Deus'

Iui dc\'C'("ús uni APóSTOLO (meu
�:lgeiro) LI,] Honcsí idade. da BUIl
dade L' ela Frutcm idadc. ent rc n ós.
Se iú não contnmos com sua pre
�enra na útil] ohjef iva. todavia, ê.le
cnnl i nua CfmOSCl1 pe!o r-esplondor
(i<ls suas belas l' incsqut-civcis vir-
l udvx, que ficar;Í paru sempr« em I
lWSSOS ('(Il'lIçÔeS COJllO pcrf'nnies de
saudade .. _

•As l'lor'es que depusermos sóbr«
sr-u túmulo háo-de Iôdas fenecer,

_

esse é () caso do bonís�illl(), urui- 1)('1<1 lei fulal tias coísa». As, nossas
�(: c eXl'�Ien'te (,.olll�)�,nh('lr(), rhe�)- saudades, porém, brotadas do IlOS-
.loclo A[Jos,!ü�o. h.(IJl�llln()s. Nascido so espiri l o (. aí couservudas, scrfio
,la Yl'ilt� (11:e(·la. h.a lo,n?,os anos i homenagem perene. Tal homena-

. -ntrc nos \"J\'W. SC°t[ mesper.ado
I gcm

é �; que pretendo traduzir com

.1 .uss.uucnto Call�()l1 ,� lll�I'�S prof'un- estas modrs tus, mas, sincera» Ii-

I
la ('ollslcr.nHçal?, nao snlllenll: .a l'ba�.
sua virtuosa esposa. aos seus Ires I Como l�le foi. acilllll de ludo, um

I queridus filhinhos .1' aos seus :.Ife- irmào animado dC' rolnlsta fé e qu<'
.!twsos pais (' dem:lis p�,n'('nks, mlll'i, linha sempre o o1l1l1l" vollaclo para.
lamhi'lll, à hO,Jlesta e estimada co- o A!:1issi'l]]o. dt·.�l.'i() Jl()(lir a Iodos
lún,ia helCnica de F.lürianópn[.is e a Os ei)raçl-lcs ,religiosos que fllçam
lodos os braJ'1ileiros {IUl' lhe cOl1he- ardentes preces, a-fipl-de q LI l'
('iJ'l1l as helas qua'lidat!cs �e carMc']' Thcor!ócio Apóstolo 1(olll1iinos ('n·
C' :t lIll]'J1pirll amáyel COJll qlle de (:.untre a desejada eslrada da Luz,
-upollla\"H e aconselhava a todos () nu mundo da Perfeiç-ào.
nllt'llHll' calmÍnho. li. F. 'DA CUNHA

A Virlu usa de processos misl e
teriosos, arrcbatando-uos pela mor
tl' '0 que lemos de .mads caro. Ful
mina ao que leva, e deixa tuhninn
dos na: dôr os que ficam.

Reformando a decisão de pri
meira instância. o Tribunal de A·
pelação do Estado alterou de 19
para 30 mil cruz.iros o preço a

ser pago à Comunidade Ev.:mgélíeo.
I de Jaraguá do Sul pela de»aproprio.·

I
ção do prédio �a antigo. escala.

Os embaixadores russos A. A.
Gromyiko e F. T. Gusey, rellpecti'
vamente nos Estados Unidos 8 na

Grã-Bretanha, foram condecoradoil
com a Ordem de Lenin, «pelôs seul!

I excelentes serviços ao Estado »0-

viético e bem'sucedido cumprimen
to das ordens do govêrno». N. G.
Palgunov, diretor da Agencia Tass,
foi agraciado com a Ordem da

j B::::�id:::�:;a.República gui.
nou decreto lei, prorrogando até o

encerramento do exercício finCln.
ceiro de 1945 a vigência do crédito
especial de Cr$ 6.460.612,20. aberto
para o prosseguimento da linho.
Barra Bonita-Rio do Peixe.

•
• Os empregados no comercio va-

rejista da Bahia, a exemplo de
seus colegas do Ria e de São Pau
lo, movimentam se. tambêm. no

sentido de ser instituida a.li a .....
mana inglesa" .

Avelino T. de
Oliveira

fEBPara a
A Estação do Cabo Submarina já

começou a receber serviço telegrá
fico, a taxa reduzida, para os sol
dados da Fôrça Expedicionário
Brasileiro. Para mais informações.
dlrigiu'se à referida Estação.

Mecanógrafo, especialista em

conse:t4s (serviços garanti-
, das) de

MáQUiti1S de escrever.
de cal ular. de costura,

reg. straderas. etc.
Juntamente com a "Oficina
Electro-Radio E N A L D A_"

Rua Cons. Mafra. 79

servíços garantidos!

DESPERTE I H.LIS
DO SEU FIGIlDO

. f Salim .. CaRIl IIlsp8SI. ,ara lIIIII

Seu tígado deve pl'oduzir diariameBeI
um litro de bílis. Se a bílis não corre li

vremente, os alimentos não�o digeridOf
e apodrecem. Os gases inchat;lí< o estôma.
go. Sobrevém a prisão de Tentre. VoeJ
senre-<e abatidQ e como que envenenado.
Tudo é amargo e a Tida é um martír..
Uma simples evacuação não tocará a

causa. Neste caso, as Pílu\�_s Caner sãe
extrJordinariamente eficazes. Fazem COF

rcr esse litro de bílis e você sente-se diJ..

posto para rudo. São suaves e, contudo,
especi:llmentc indicadas para fazer a bílis
MO-"- li".,m'"".Po;'" P"""" c.,.,�.

Io_N_ãO_':_i'a_e_u:�:d"ro;�
�

�;a

30 v.-i. •

Afim de o. tender uma reqUllugaoDeslrui<óes do Tribunal de 'Segurança Nacio·
Washington, 6 (8IH) - 8e- nal. a Delegacia de Defraudaçõ.s

gundo despacho de Londres, e Fc:lsificações do Rio so.li�itou do

f d
.

t 1 d
Gabmete de Exames Penclaa pro�?ntes O rr:Ovl.m�n O C an es- 1 ceda uma verificação da escrita. do

tmo holandes lnformam que Sindicato dos Trabalhadore. na

mai's 7.700 metros de molhes, Indústria da Cerveja.
em Roterdã, foram destruidos
pelos alemães e que os seus

cinco grandes fundeadouros

I toram inutilizados. A casa das

máquinas da Cia. de Estalei
.

ros de Roterdã foi demolida,
sendo ainda destruidos dois de
seus estaleiros e desmontada a

maquinaria de um terceiro éS

taleiro. Nas proximidades de

Roterdã, no lugar conhecido

por Van Furness, os alemães
fizeram saltar vários molhes.
Em Vlaardingen destruiram
todas as instalações portuárias
e, em Hertogenbesch, todos os

: edifícios ferroviários. Final

mente, os nazistas destruíram
I

a ponte ferroviária sôbre o Mo-
i sa, . que liga Doredrecht a

Zsijndrecht.

'_;amlsas, Gravatas, P,ijames
Meiasdas melhores,' pelos me

nores preços s6 na CASA MIS
CILANEA - RuaC. Mafra, 9.CURSO PARTICULAR

DE
DACTILOGRAFIA E TAQUIGRAfiA

PROFA. Lígia dos S_ Saraiva
Avisa que. transferiu o seu CURSO para !1l Rua

Crispim Mira n' 61.
Atende aos interessados a qualquer hora, pela

manhã das 8 às 12 horas, e à ta:rde das
14 às 19 horas.

MATRiCULA SEMPRE ABERTA

MOCA Precisa·se de uma

que possua conhe.
, cimentoll de con

tabilidade comercial. para traba
lhar num escritório de Casa de
Fazendas, em Florian6polis. - Car
tas para A. E'r caixa palitaI 139,
referência a eSCRITÓRIO. 5v-3

B. Ahtônio BaldinUcci,
COnfeS50r

0s dias 19 de junho de 1665 e

d.e novembro de 1717 marcam os'

limites da existência terrena dêste

Ibemaventurado De Florença que
o viu nascer e se edificQva com os

exemplos de suas virtudes. dirigiu
ile o moço para Q Cid.ade Etelna an-,de ingressou no noviciado da Com
panhia de Jesús A sua saude fra·
co não impedia que fizesse admi
ráveis progressos na santidade e

nos estudos. mas, obstava o. que
!le realizasse seu ardente desejo de
ir pQra as terras dos paq�os como

missionário. Os supeNoi'eS encar

regaram-no da pregação do. dou
trina ca.t6lica no. Itália. Antônio
era objeto de admiração paro. to
dos que viam seu zêlo e os tra
bolhas constantes nas suas missões
populare.. Mandara que um ar

ti.ta lhe pintasse uma imagem de
Nossa Se1"nora, imogem que leva
va sempre consigo nas suas pere
grinações apost6licas e que lhe
Conquistava inúmeras almas. Pa
1'0 Conservar os fr\ltos de suas mis
aões fundava, em tôda parte. Con
Qregações Marianas. No meio de

o. série de pregações, em Pofi.
chamou DeUe seu fiel servo pa:r''l
• ,terno. fllcompeq.,q;

Compra-se
uma ou duas prateleira. e um

balcão de 5 metros, mais ou me.
nos (ou dois que tenham, ao to
do, essa dimensão). :·InformoçÕ41.
nesta radação, IOv••

Compra-se a.t�r�or
30.000,00, nas proximidades do
centro, 1 çasa que tenha. pelo
menos, 3 quartos e quintal. Car
tas a esta R.dação, para. Arau
jo. 10v-7

lSv·3
---�--- --------

Procura.""se uma casa para
alugar. de pre-

ferência no centro. Até 4
Informacões nesta

10 v. -]

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

ih. Co..elheiro Mafra. 4 e 5 - FONE 1_60
E.trel. -. domictõ.

cruzeiros.
redação.

Casa de Secos e Molhados
Vende-se, por motivo de mudança do proprietário,

a única casa comercial da localidade de Córrego Grande,
n.eata ilha. Vendem·se também urna carreta com uma

parelha de cavalos e respectivos arreios. Tratar, no

lOCQl" C;O:l;'n· JOQquil"(l. Mo.n-�e} ,Al.vejJ."
. y, .. I <lrall,(I'J>9. "WJ "..... ,••• ali. ti' .. , U ·.�e J

__,---_._-------.- �..
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



7·I.Gl 7.035,�o
5.978.401.755.9 ;

8H;16.21ô.9-:>
12fl.920.006,.9'}
SG.B29.898,!lo

o ,SI.DO-Terca.feirat 7 41'. Novenr.bro de t944

M2.DICO
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Revlst. de Medicina
do Rio G. do Sul

DR. SETTE GUSMÃO

ARAúJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

�.pt'ellllista. assistente do Professor Sanson do Rio de Jue!r•.
CONSULTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - A tarde, da. I àa ••

Rua Vitor Meil'elu, 24. Fone 1447

IlR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS

DR. BIASE FARACO

DR. ROLDÃO CONSONI

DR. GEBHARD HROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
LBIRAMA (HAMóNIA) - Santa Catarina

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

Dr. LAURO BAURA
1il8peclallata em Doenças de !tenho.

ras - VIas Urinárias.
Curso de especíalízação de Gineco

togta (doenças de Senhoras) com o.

Professor Mo.raes de Barros, da Fa·

culdade de Medicina de São Paulo..

Tratamento especializadO, médico e

cirúrgico, (jas. afecções do aparêlho
genital feminino (Utero, ovãrlos.

trompas, etc.).
Cura radicaI das Inflamações dos

anexos (Ovãrlos, trompas)., sem ope·

ração). Tratamento de todos os dia·
ttlrbio8 da menstruaçAo e da esterlll·

dade.
Tratamento moderno da blenorra

gia aa-uda e crOnIca, em ambos o.S

sexos, por processos modernos so.b
contrllle endoscóplco - Uretr0800pla
- p de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das 10.30 às 12

noras e das 2 às 6.
Consultório - Rua Ttradent� a

I __••·.._ ••••••·..···_·_-.- _·_·.._·..·�·..·_·.._·w"'"_ - *

�

I COMPANHIA "AlJANÇA DA BAlA"
Acaba de ser fundada em

I CifL',ls do -halanço dI" 194;1:

Pôrto Alegre, sob a direção do Fundada em 1870 - Sêde: B A I A

Dr. Tasso Vieira de Faria, INCENDI08 E TRANSPOR'fES
uma revista de caracter cien- Capital e reservas Cl'$

tíríco, destinada à classe mé�,
Respon&'l,bilidMles. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. g�:

dica. A "Revista de Medicina ��i�:<:ta.. ::::::::::::::.::::::::::::::.:::::::::::: Cr�

do Rio Grande do Sul", cujo SinL;tro,: paga,' nos últimos 10 anos .. ,............ crs

primeiro número ternos em Responsaebilidades '" . . . .. . . .. Ci'$ ífi.í:Hl,.fOl.30{;,Lo

mãos, está fadada a uma jus
ta e merecida distinção, dado
o valor das colaborações pu
ramente científicas com que Ise apresenta à classe médica e,
ainda, por sua confeção cuida
dosa e impressa em f'inissímo

papel. Destacamos do seu prí
WENDHAUSEN melro número, entre outros

! Díptomedo pela Faculdade Nac. de Me<1ictna da Untveraídade do BraIIU) trabalhos de eminentes médi- ...;.,.,. ..__..... " • _",_ ........-..-..---_.............._........ -_�
(::.Antenw do s.Jnlço de Cltnlca Médica do Professor Osvaldo Ollyeln. médico do COS gauchos, OS seguintes: "O

Departameato de SaMe valor da Observação na Arte
(;',JNICC\ MEDICA - Molbnias 1Illeraas de adultos e crtançaa. CONSULTóRIO '

f D E S
• KIilSIlJI!:NUA: Rua FeUpe Sehmidt n. 38 _ Tel. 812. <"'ONSUIIl'AS _ Dula .. 18•.Medica", do Pro. r, . ar-

menta Leite Filho; "Constituí-
ção e Ginecologia", do Prof.
Dr. Martim Gomes; "Conside
rações sôbre o Problema do
Ensino Anatômico", do Prof.
,J. P. Pimenta de Mello; "AL-

I gumas considerações sôbre a Grande
Artropneumorradíograría", do

I pr ia
'Dr. Tasso Vieira de Faria e

I "Radioterapia dos Semino-,
�t!rvtço8 de Clínica Infantil da Assistência Municipal a Hospital mas" dos Drs. Arthur Grecco

de Caridade e Ca�los Osório Lopes.
I

CUNICA MWICA DE CRIANÇAS E ADULTOS Pi. novel publicação da elas-
CONSUlJl'óRIO: Rua Nunes �[aclla.lo. 7 (Edifício S. Francisco). fone 1.<&44 se médica gaucha, tem cara-

Consultas das lO às 12 e das 14 às 15 horas �-

HESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783 cteristicas preterentemente re-

CLíNICA DE OLHOS _ OUVIDOS -. NARIZ - GARGANTA gionais, para assim represen
tal' a Escola do Rio Grande do
Sul. Independe de qualquer
Instituição nacional ou estran-

geira. Propugna por um ale- A's 7,3(J horas

t t t t Bob Steele na úti rna exibição do filme cheio de lutas, mist
é

r ios
van amen o cons an e e per-

'

-nanente do conceito da elas-
3e. Tem reícão moderna e

Construtiva. Mantém, perma
nentemente, uma Seccão de In
formações; outra de Comentá
rios Bibliográficos, e, ainda,
uma Galeria Histórica Bio-Bi
bliográfica Regional.

AiU·gam:sê·"�����Janela de
frente, entrada independente. óti
ma instalaçâo sanitária, Rua Vic
tor Meirelles. 42. IO.voS

INDICADOR
DR. MADEIRA NEVES
Mé4ic:o especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Cura0 lIe Aperfel.wo&nento e Longa Prática no RIo d. Janelro
· •.II()l'UWJ,TAtI - Pela manhA' clIarlam te duI

• eu lO,30àa12 h., Q tarde excepto 008
t1Alladotl\ <I.. 111,30 lA 18 hor.. - CONSULTóRIO: Rua JoAo Plato .. 'I. aobra40 _
""ue: 1.411l - Re8td�nctlt: Rb Preeldeate eo.tl:aho. ,..

CHEFE DOS Sl!;RVIÇOS DE TISIOLOGIA DO CEKTRO DE SAúDE E DO
, .

HOSPITAL "]\'ERl1:U RAMlOS".
Curso de aperfeiçoamento no Hospital São Luiz Gonzaga, de São Paulo - Ex-esta
g Iáric do Instituto "Clemente Fert-etra", de São. Paulo - Ex-médico interno do
, .

Sanatório de Santos. 'em Campos do Jordão.
(l,tNICA GERA], - DI!\GNóSTWO .I'HECOCE J!, TRAT.'\MENTO ESPECIALIZADO

. .

.DAS DOENÇAS DO APARRLHO RESPIRATóRIO
CONSULTAS: Diàriamente, das 3 às 6 noras, CONSULTóRrO: Rua Vitor Meireles, 18.

RESIDl1:NCIA: Rua Esteves Júnior, 135 - Te1. 742.
.,..._- .._------------..;__;__..::._.:....;_-------

DR. MARIO

Fone: 1.663.
Residência

<Sobrado).

- Rua Tlra<lf'Dtes 1

Médico - chefe do Serviço de SUilIia do Centrdl de Saúde

llOE�ÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE
AMBOS OS SEXOS -- HAlOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmidt, 46
RES.: R. Joínvile, 47 - FONE 1648

(AUSENTE)
----------------

DR. SAVAS LACERDA

J..>lRETOR:ES: - Dr. PamIUo (1'U1u-a J'reJre d. CarnlJ]o. Dr. JrraDct.N>
ele Sã e AlÚlIio lKa6OOl'r&.

Agencias e aulHlgêncle. em todo o terrItório nacIonal. - S'ucur..l no

Urugtill. Reguladorea de aya.r1Ju nu prtnclpal. cldaele. da 4menCll, I&W'O,..

a .4.trlclL

DR.

_.

Cünica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma de hahilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTúHIO - Felipe Schrnidt, 8. DaS' 14 às 18 horas. Fone 1259
HESfDENCIA - Conselheiro Mafra, 77.

Cll�URGL" GER.-\L - Al,T.'\ CIRURGIA - MOIA':S1'IAS. DE SENHORAS - P.o\RT08

F.ormado pela Faculdade d� Medícina .da.UniversWade d� .São Paulo, onde foI

Asststenote por vários aI110S do Se�vlço Cl�urgl<:o do Prof. Alíplo CorreIa J;'eto..
€i:t:ulrgía do estômago e vias bilhares, tntestínos delgado e grosso,. r.íróide, r�s

próstata bexiga, útero. ovár íos e trompas. Var-lcocele, ntdroceíe, varizes e hérnta
,.

CONSULTAS:
das 2 às 5 horas, à Rua Fehpe Sc.hmldt, z.1 <altos da Casa Parafso) , Te!. 1.598.

RESID1tNCIA: Rua Esteves JúnIor, 179; Tal. M764

.

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

Formado pela Unlyersldade de Genemo.

Com prAtica nos bospltala eu.ropeua

CUnI.ca m�lca em pra!, pediatria, doen·

OI' do .1Itema UerYOIIO, aparelho genito
urtnArl0 do homem e da mulher

......te. T6enloo: DR. PAULO TAVAlUI8

Ourso de Rad!elogia CUn1ca com o dr.

'lfanoel de Abreu Campanarto (810 Pau·

10:). EBpeelallJJado em H1C1ene e Salld!!

PObUca. pela Unlnnrldade do Rio de Ja·

neiro. - Gabinete de Rato X - Electro

I:u4IOjJI"afla el1n1ca - Metabollllmo ba·

...J _ Sondagem Duodena] - Gabinete

o. rlalotlrnlpla - Laboratório de mtcroa

e(Jpl6 e anállM cUnlea. - Rua :remando

·"achada. 8. Fone 1.1&1l. - :rlorJ.anõpolla.

DR. REMIGIO
CLtNICA DDICA

lttolN>:1U Internu, de senhoru e Cl'l.

ançal em Geral. CONSULTORiO: Rua

1I'e!1pe Scbmldt - Ed.Jf1clo Am&1a NetO.

rone 1m. t li 12 e 101 la 17 hora. RE-

IID&NClÃ: J Largo Benjamin
Conlitante, 3

-Dr. Newton d'Avila
Operaçõe. -- Vias.Urinarias -- Doen

ça. dOI inte.tinol. réto e onu.

__ Hemorroidal. Tratamento da
colite a:rnebiana.

Fisioterapia •• Infra-vermelho.
Consult: Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente � 11.30 h.. ••

ã tClrd., dOI! 16 N. em diClnt.
·R..id: Vido.l RClmol, 66.

Fon. 1067.

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

et,.aqta • 0rt0pe41a. CIbalca •�
a.. tGl'1Ilr. rarro. • 4_tu 4e ••bor...

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
rl8.mente du 16 U 17 bar... Rlll$IDIlN
QU,: �� Alflç.. II. POM '1'1.

VENDE SE um terreno no
-

Estreito na es

trada para S. José, a�tes do
morro do Geraldo, com 22 me

tros de frente. Trata-se com o'

dr. Fulvio Aducci, rua Fel ip
Schmidt 34. 6 v. 2

AGENTE EAl FLORIANóPOLJS
C AMP 4) S L O B {) & C I A. - Rua Felil'� !>it'tlml()t, a. a.
Caixa Postal D. 19 _- Tt'letolie 1.083 - End, 'felt'gr. "AI,IANÇA"
SUB-AGENCIAS El\1 LAGUNA, TUBAR.�O, ITAJA1, ULUME-

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL
.

CARTAZES DO DIA

DR. AURÉUO ROTOLO

HO.lE 3a.teira ttOJE

CIHE
A's 7,30 horas;

Othelo no seu melhor traba l'ho, a his t ór ia de sua pró.
vido , com Nelson Gonçalves, Lurdinh a Bittencour t e

.
Custódio Mesquita em:

Moleque Tião
CINE JORNAL BRASILEIRO (Nac. Coop )

FOX AIRPLAN NEWS (Atualidades}
Preços Cr$ 4,00, 3,00 f' 1,00 • Imp. i..J. anos •.

CIHE «IMPERIAL»)
e cenas eletrizantes:

Mistério ferroviário
CINE JORNAL BRASILEIRO

VIVA LA CONGA (Des.
Pi e ço : único 2.(/0· Imp.

3x15 (Nac,)
Popeye)
14 anos

Amanhã: Od-on 2 filmes
Kay Kisser e EIJen Drew em:

Minha espiã' favorita
James E!lison, Jchn Hcwsr d e Heat her Aoge!

O segrêdo do monstro
em:

Imp. até 18 anos

Sa-feira, no Od eon, Q:!,e'{i;;l Jean, RI. ber t
e Charles Butherwer th

De
Payge, Jane
em:

FI azer

se trata?que

• •

IU[O o l� fi O � �r�
Rio de Janeiro

SUCURSAIS:

Rio Claro,

Médito - Cirvriio - Part••
RAIOS X

Moderna e possante instalação I
de 200 MA.

Diagnóstico precoce da tuberculose
pulmonar. úlceras sbtricll5 e duo
denw, câncer do estômago. aCe
çõea das vias biliares, rins, etc.
Aplica o Pneumo-torall. artificial
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

nos e eficazes destã moléstia
Completo gabinete de EleJricidade
médica: Ondas curtas e llltra-cur·
tllB. Raios InCra-Vermelhos e Raias

g��:ulij�:��a. ��!aD�������i:
'

Abona as melhores taxas para Depósitos, Descontos, Çobranças e Passe·s.
�8quiIla Felipe Scbmidt CorreSllondentes em t6das as praças do Pais'. '

o... li 12 brao, • daa 14 .. 17 br.
I

..;

r��ORI IA71 _A�.�I�r$�'__�.�B_n.·._�N'.I �j.:.4 ".:a #..�� I.I ._ I..�..� __ .awr�

Ild. telegr. «Baodiral» -� Rua Trajano, 23 -- FlorianóPolis
a serviço da indústria e do comércio do Brasil

I

ESTADO DE SÃO PA·UlO ••• (apitai .•• Rua 15 de H·ovembro, 239.
Urban�s: Santo Amaro. Santo André, Paula Sousa, Sant'Ana, Lapa e Moóca.

Interior: Ourinh,os.
instalação: - Agências Urbanas: Penha e Ipiranga. Interior: Santos

ESIADO DE MINAS: Belo Ho·rizonte e Vargin-h-a.
Agências: Oliveira, Caeté. Elói Mendes. And, elãndie, Carmo do
Divínópdis, Santo Antôriio db Amparú, Lavras e Juiz de Fór8.

Em instalação: Governador Valadares,

ETADO DA BAHIA: Salvador.
AMncia Urbana n. I (Salvador)
Inferior: Ilheos, Itabuna e Jequié.

E lADO DO RIO DE JANEIRO:

Malriz:

Agências

Em

Interior.

Em instalação: Barra do Pirai, Barra Mansa, Re'sende e VélSSOUfttSVolt8 Redonda,

ESTADO DO EsplRITO SANTO:
Em instaiaçâo: Sucursal de Vitória, Agêocias de Itapemirim e Co)atina.

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

,
.
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o IStADO�Tereaafeira, 7 caa Novembro cae '944
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c �
mudou-se para

.(AO LADO

A

,,��\,
REnftER

. L -15 dellof/l?mbro

yi� sÊPlilVIDEttTf t [COnÔNICO. EtI-
t'l ,

(Ol1lI1DAIIDO, JA, PAPA FESTEJAR

AS (í/)AIt.DES IM TAS, 05 ArAt1ADO.5
ART/60S REnnER" �('tNCIA

lladre MlguQ[n{HO, 23
Baixos do Oite Ro)(y

a

DA

Estradas pavimentadas de borracha
Londres, 5 (B. N. S.) - O borracha para estradas e rodo-

Sr. H. Eric Miller, Presidente vias, como parte integrante do

Ida firma Harrisons and Cro�- plano de reconstrução da Eu
field Limited, falando a resp�l- ropa.
to da indústria de plantaçao De acôrdo com as declara-
de borracha aos jornais Iínan- ções prestadas pelo Sr. Miller,
ceíros de Londres, cogita se- I experiências coroadas de êxí
riamente de introduzir em lar- to já foram realizadas na ln
ga escala a pavimentação de

I glaterra, antes do atual con-

I flito e os nossos engenheiros
.. w�-------� de estradas se mostraram mui

I to bem impressionados petoI sucesso das demonstracõss le
'vadas a efeito em certos tre-
chos de rodovias inglesas.
O Sr. Miller mostrou-se con

vencido das grandes vantagens
desse tipo de pavimentação
que, de acórdo com as suas

próprias palavras, compensa
rá plenamente o alto preço
inicial de construcão si o com

I pararmos
com outros mate-

riais até agora comumente
I empregados, sobretudo nas ar
I

terias principais de cidades. A
\

ocasião de reconstruir tantas
.
estradas . e rodovias oferece,
sem dúvida, uma excelente
oportunidade para a introdu
cão e vulgarização de um aper
feiçoamento tão proveitoso.

I O Sr. Miller concluiu dizen
do que as estradas pavimenta
das com blocos de borracha
farão, certamente, parte do
programa para a reconstru
ção da Europa.

COMPANHIA
INTERNACIONAL

DE
CAPITALIZACÃO

4mortização "fi Outubro

N
f
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T
f
P

D
A
I
S
f
S
X
R

No "nr!cit' rf>fj1i7},<lO em 31 d,
Outubro d" 1944 (oram Burtel<
daí! li'> seguintes oombinrçõe

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

I rente contínuo, de

5.5001I watts.
115 volts marco

"S i e me n s ». Preço ótimo.
! Poro qualquer informação.

II dIrigir·se à INSTALADORA IDE FLORIANÓPOLIS, ruo 30 v.• 13

I Trajano. 11; FONE] 674 I
....._-_....-.",.._._.._....-...........�-........-_-...__-J" - ..............�.... � ._.................._-__�........._-...-.,....

Os portaclorf's de títulos em

vigól' contemplados são con

vidados a receber o rpC1I)'
bôlso garantído, na sede da

Companhia,
ou com os Agentes Gl'rnl�:

S xíedede Comercial
LJ VONIUS LTOA.

PllnlENAU
Nilo ,Dl,-r' «rnp.rm o pRga·

meato regular das mensalida
des dos seus til ulcs

Em caso de Interrupção, re

habllltem tmedlatamente os

,eu!' título». E' suflcipnl.c pa
gar UMA MI?NRAJ ID \DE para
rf'vlg',rar o mpPIUfI �l «vits r fi

I
perda do dlr eito sôbre () sor- (

�eio e salvar 88 auas • '.;
• .,ii

ti
eCOnúIDISEJ. (J

I��;

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LA (iS

GERADOR

o Multiforme
Poder Curativo
do Sangue

O sangue humano, arma mi

lagrosa contra doenças até
agora incuráveis! Impressio
nantes relatórios de jornais
médicos, sôbre as curas con

seguidas mediante o uso dos
subprodutos do sangue. E, mais:
Seção especial de 19 páginas,
dedicada à Invasão! Do Quar
tel General de Eisenhower; de
um navio de guerra no Canal
ela Mancha, e da cabeça de
praia, três correspondentes de
"Seleções" enviam o relatório
histórico de um dos maiores
acontecimentos militares de
todos os tempos!... Pág. 81.

O homem mais rico do mun

do-História fantástica do Ní
zam de Haideraba, que, pos
suindo uma fortuna de 400 bi
lhões de cruzeiros e malas
cheias de duro, vive com 400
cruzeiros por mês. Pág. 51.

Não deixe de ler êstes e

outros 23 notáveis artigos no

número de

SELEÇÕES de OUTUBRO
Condensado para poupar tempo!

Representante Genü no Brasil:
),'ERNANOO CHr�AGL1A

Rua du Rosário, 55�.4. - 2.0 andar - Riu

José Victor Garcia
guarda-livros diplomado
encarrega·se de todos os

serviços atinentes à con

tabilidade em geral.
Rua João Pinto. 5 - térreo

FLORIANÓPOLIS

«Olhos artilíciais» para os cégos
Londres, 5 (B. N. S.) quando o objéto estava exata-

No Hospital de St. Dunstans, mente a êssa distância. Espe
de Londres, onde são tratados ramos que após os êxitos ex

os combatentes que ficaram perimentais obtidos, consegui
cégos em consequência da remos fabricar um modêlo que
guerra, acaba de ser apertei-

I não pesará mais de uma libra
çoado um aparelho dos mais I' e poderá, assim, ser levado
interessantes. Trata-se de um

Ino
bôlsc".

aparelho de rádío-Iocalisação,
graças ao qual os cegos pode- .-------

ráo de ora em diante "ver" os DIS50LVEobstáculos existentes em seu

caminho. Sir Iani Fraser, pre-.
sidente do Hospital de St. A'"GORDURA

v

Dunstans, em entrevista con-

cedida a um representantedo·
..

"News Chronícle", afirmou Muitos Quilos por Mês
que "as experiências tinham v. é demasiadamente gorda? Não gos

alcançado êxito". Vem a pro- taría de ter o corpo das belíssimas "�s-
- trélas de Cinema de Hollywood? Um

pósito observar que Sir Ian médico da Callfornia que presta assis-
, ,

lt· tencía ás estréias e aos mais famosostambém ficou cego na li una artistas. descobriu um método rapido

g'uerra, O que não o impediu c seguro de dissolver a gordura sem re

correr a dietas drastícas ou a exercícios
de torna; parte ativa na vida excessivos, Esta descoberta, chamada

bé t 1 Formode, promove nova saúde e

pública, .endo tam em a ua ..

-

energia "O dissolver' a gordura ele macio
,

mente r.-émbro ·do Parlamento que v. se sentirá e parecerá mais jo
vem 10 <1!'lOS. Basta tomar 2 pastilhas

britânico. 3 vezes ao dia. Formode é um pre-

Tanto 110 .Iaborató1'1'o, em parado garantido para remover o ex

cesso de gordura. Peça ......o emo.de,

Londres, do capitão H. G hoje mesmo. em qna.quer f'arrnácia. A
nossa gal'nntia é a sua maior proteção.

Round, consultor sôbre acús-
Distr. S. l. P. Caixa Postal 3786 - Rio

tica como nas ruas vizinhas,
Sir 'lan Fraser esteve cami-
nhando com o primeiro ínstru-

....,, _

:���fe e� �����f�ciaESS����s� I Dr Laudell·no SOlOU GaUottl· I
trumento compõe-se de duas. i II !t

peças receptoras de sons

elé-I /.DVOGAf'lO I�tricos e de um leve aparelho � v

foecs:�d�Ô�l.��c��� d;:ç�b��Sl��� Rua João Pinto, 18 - (sobrado), Sala 1.
deira, ao qual está ligado urp
par de fones.

.

"Conse; ui estabelecer a dís-
t>

tância com êle, e dizer se ha-:
via um objeto em meu cami
nho e a que distância ficava
êle ...- declarou Sir Ian Fraser.
O aparêlho, colocado' a o,ito

p.e.'s.,.P.l.'O.d.u.z.ia..u..ITl..I.e.ve
l

•.U.l._d_O__, __ -G•••-.mR �-•.-m;--.-.-..-.-.- ...

HoJe • lIJIllUlbA !llel'A a ... p�.,Üirhl...
......." ....._,JIIAU • ntraJlJtdl'U - HomeopaU... - !'m'hlmlSl1.B.tl

Arttlt08 de borracha.

Fabricante e. distribuidores dos afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras. riscado8. brins
bons e baratos, algodões, morins e aviamentos
paro alfai'J.tes, que recebe diretamento dos

Snrs. Comerciantes do interior ;n0 sentido de lhe fazerem uma

Florian6polis. � FILIAIS em Blumenau e Lajes.melhores fábricas. A Casa "A CAPITA'L" chamo o atenção dos

visito antes de efetuo rem suas compras •. MATRIZ em

..--------------_---,----------...------------------------------------------------------�
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Casa Natal
A «(ASA NATAL., rua Felipe Schmidt, 20, acaba de:
receber formidóvel sortime"to de sedes, ii preços exeepcio
nai�" a p s rtir de Cr$ 8,50, Aproveitem, para as próximas

festas de fim de ano I

o jôgo do gabinete rumeno
BUCARESTE, 7 (U. P.) -- o primeiro mdnístro rumeno

dis'solveu o govêruo, organizando novo gabinete de coligação.
}\ reforma ministerial foi motivada pela enérgica nota de pro
tosto do govêrno soviético, que acusou ° gabínete recém-de
lHJsto de pactuar com os nazistas, em prejuízo elos termos do'
armistício assinado. A denúncra foi veiculada pelo general so-I
" iético Vinogradov, que representa a comissão aliada de con

trôle do armistício. Vinogradov, entre outras acusações, noti
ficou o prernier rumeno ele que não haviam sido internados,
como m�n�a o armistício, os_ alemães ,e húngaros ,residentes I'r.a Rumânia. A grave acusaçao determinou a imediata refor
ma do gabinete, permanecendo contudo à frente do mesmo o

general Satanescu.
t
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o rei Carol I A c�rta do .cabo
R' 6 A ) N t"

,Jose (atanl I10, �,N, -- o .lC:a-se São Paulo, 6 (A, N.) - O ca- .

. que, � nav,lO eT- Jue ��,aJa .0 bo José Catani, que integra a !
;x-lel Calol. nao chegará hoje fôrça expedicionária brasileira 'Ia est� capital, ?omo est�v� nos campos de batalha da Itá
anun�lad_o, mas SIm no proxI� lia, enviou à sua mãe dona Al- ,
�o dia �n ?o corrente, O �x-reI bina Catani, residente em I
na E.'umama se hospedara no Campinas neste Estado uma f�o?aca�an�, Palace:, ,onde lhe carta, da)qual destaca�os o Itoram �eselvados três aposen- seguinte trecho: "Estou com I
tos. Adlant,a�se, por �utro lado imensas saudades de todos e do j
q�e a. fa�Illa lmpella� de Pe-

nosso Brasil. Porém. como c'
tl'?polls nao hosped.ara o

.

ex- gente se acostuma à 'adverSida-11:eI CaI�ol) embora sejam primos de, não está sendo de todo mau
das pnncesas. êsse nosso sacrifício mais ain-

'

_._,---- ,

LOJA DAS CASEMIRAS da porque temos frente altiva

Linhos tropicais e casemi- e orgulhosa por es�armos lu 'lombardeio para
ras de toctos os desenhos e pre- ta;ll�,o pela sobe�'am� de njossE tU'ras ar

cos só na Loja das Casemiras patIla e para vmgar os ,u.tra- Londres, 6 (U, P.) - Novo e

�_ Rua Cons. Mafra 8-A, jes :que sofre:n?� dos tIr�n?i arrasador bombardeio aéreo foi Reveja comunicc:do' do comando
I b:'l'!"a. e os Estcdis Urridoa não era

.__ .__ '_______ nazistas. A n11sena e destruícãc desferido hoje contra a cidade naval norte-ame,':.lcar:o de Peorl consequência de interesses tempo'
além da barbaria semeadas 'na alemã de Gelsenkirchen. To-·

Horbour, que onoes ronques , ope rcírios, mas se baseava em fortes
"ando de porta aviões, afundaram laços de amizade vital e du ro.douItália traduzem claramente o maram parte neste reide, se- 'l,m vaso-,de guerra nipôni€o e ova rn . Acrescentou que u bandeira

Rio,6 (A. N,) -- A sra, James aue é o nazismo. Tudo detalha- ,gundo informação oficial, po- narem cmco outros, ao largo da vermelha será, muito breve des-
Forrestal, espôsa do secretário damente lhes contarei quando Iderosas ,fonnações de "Halí- ilha de Lu çon , no arquipélago das fraldcda em Berlim,

'

I Fí lip irios. bem como destruiramda Marinha dos Estados Uni-I' regressar. Como é rico e sobe- fax" e "Lancasters". 191 aviões japoneses, ."

d t t t
'

id lorí B 'I' Reune se hoje, em Pc r-is , afim deOS, que an o em conVIVI o I rano o nosso g anoso rasu: ------

• tratar de assuntos importantes, (1
com os brasileiros em todos se- Eu me sinto cada vez mais bra-' FRACOS. Novos e poderosos ataque aéreos Assembléia Consultiva Francesa,
tores da vida do Rio de Janeiro sileiro ao avançar sôbre o íní-

I AN�MICOS foram levados a cabo contra as nela primeira vez. desde as deli.
Partiu para visitar São migo d rrotando o fatalmente: , regiões oriental e ocidental da A- berações de Argel.e que ,c ,e -

�, I TOMEM lemanha, bombardeando se, com ...Paulo e Belo Horizonte, regres-1e quan.do, então, observo as de
.. '. V b C d

A

i t f" H b
sará a seu país nesta semana, predações e crimes que êle co-I in o rClsnta I �:poo�::n't:�r�b�et�:s m�r;�a�:;:i� Travam-se violentas lutas de rua

I d em 'I'Irona , capital da Albânia,provavelmente entre os dias Imeteu contra um povo indefeso i "SILVEIRA" tua os no Ruhr ,

•

oito e nove do corrente, em I como a Itália, fico devéras in- i
Granel. Tónico O 1 _'

•

_

d Fôrças alilldas libertaram a cio
companhia da embaíxatríz-cdignado". j 5 a emaes estao recuan o na. d d d Mid Ib -

d-

H I d t
' d R' M

• a e e ..u e urgo, no co roçoo a

Carlos Martins Pereira e SOU-'
.

-
o an a, � raves o 10 osc ,

on-l ilha de Walcheren (H I nd ),

l d M f d
de des tr-uír-crn duas grandes pon- ::,

o a a,

sa. � sra. �orrestal pas?ou oi- I or.e oyne nr' vemente eri O tes para dificultar a perseauição
to días na Ilha de Brocío em I -. .

6 (} das forças aliadas.
-

Os russos acumulam imnressio-

companhia da embaixatriz

pe-I C.URO, G (r. 1'.) -- Yítíma de um atentado, acha-se g'l'a-"
"" nante mas,Cl de fôrças blindadas

O .. B d
nos arredores de Budapeste, parareira e Sousa, no mesmo caste- Temente Jf'J'ido lorde ilJo"'ene, mínlstro-reskíente da Grã-Bre- premieI'. ,onomi. a Itália, 1 f' l' } ,

- .J d I I o asss to lna a"" capital lungara, \

lo �m que s,e hospedou m�dame 1aJ�ha 110 Oriente llréd�(): O fato A()('oneu hoje,à tarde, {(uau.do n�������,er:;uem:�:::o �en�;r; P;�l
Cluang-KaI-Shek, A esposa do dtlls populares se ]ll'eCJpltarllm sohrf' o HutolTIovel em que VIU-! italianos se estão preparando pa'
secretário da Marinha norte- janl () ministro, nhejando·á queima l'onpll. O diplomata hr1· ira lutar ao lado ,?OS aliados.
americana ofereceu a impor- tânieo foi JlOsl)italizaclo. Seu "chauffellJ'�', contudo, não sohre-j

>"

tância de 10 mil cruzeiros para '\ iveu, falec('<n(lo imefliatamente. rg'llOl'a-se até () momento fi Cesari Rossi. lider fascista ,da.

d P J 1, imprensa de Mussolini, acoba déa .C�� .._�_....;,,���n! �I;:� id�nt�da(le dos crIminos()s, que j:í foram' detidos ]leIa }wlída ser detido e responderá a processo
O marechal Stalin dirigiu uma

tJg'IIlCI3. como cumplíce dos Clssassinos de ordem especial às tropas e povo

DIIl e ROXY Cairo, 6 (U. p, Urgente) -- Em consequência do aten-
;

Giacomo Matteoti. soviéticos., anunciando que o ter-
K ritório da Rússia está completa.

:::����;'C;':;;;:d:�i��::.'�= \�����I::p!:�r�I�:O�f:E��:::i ::�.:.::.::;�
do Lowe, numa pelicu1a cem por 27 aniversário da Revolução Ver' 4 hc"nto emocionante que fornece ao A V I S O: Em virtude dos trabalhos relativos à .

melha de Outubro, disse que, du- 11 campan apúblico OS momentos mais fortes EXPOSIÇÃO DE ARQUITETURA BRASILEIRA, que ronte o ano em curso. as fôrças
que já o cinema nos apresentou: está sendo realizada na séde dêste Instituto, conti- soviéticas destruiram 80- divisões do ({Pravda»HOMENS CONTRA O CÉU germânicas. Ao referir se às rela

nuam suspensas as áulas de inglês, até ulterior de- ções com os aliados, frisou que a

liberação, aliança da Rússia. com a Ingla.

I
I

IJL TIMA HORA

o sra. Forrestal

O presidente Roosevelt envio
ama men5'agem de saudação q.
pras. Kalinin, por motivo dd pas
sagem da data nacional russa.

!rene,Dars, ROBcoe Karns e Edgard
Kenedy, Uma cantora sensacional
de nove anos de idade, numa his
tória humanissima que mistura
romance, drama, humor e música:

TUDO NO GELO,

No Programa: I
qITZ -- Documentário n. 7, (Coop)
HOXY - Imagens D'Amanha (DFB)

Impróprio até 14 ano I

Preço único Cr$ 2,00

NUNCR EXISTIU IGURl

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFlAMAÇOES,
COCEIRAS,
fRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

Moscou, 6 (U. P,) - O jor
nal "Pmvda" de Moscou pros
segue em sua campanha contra
o govêl'no, do Irã, chefiado por
Mohamed-Saed, Segundo des-

pachos da agência Tass, proce
dentes de Terã, Saed é acusado
de ter designado para seus au
xiliares de govêrno numerosos

I ministros de notórias tendên�j
I cias anti-soviéticas e anti-aliaJ
I das,

'

S'-fehll, no Ritz, Irene Dunns c I
Gary Grant em I

CI,lPIDO t M01.f,:QTEIMOSOUE
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