
Combatentes brasileiros 'em solo italiaio:'
WASHINGTON, 18 (U. P.) .• É o SEGUINTE o TEXTO DA NOTA EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE GUERRA D@S ss
TADOS UNIDOS: "UMA FÔRÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA CHEGOU A NÁPOLES, NO DIA 16 DE JULHO� AJlM�DE�
PARTICIPAR, CONJUNTAMENTE COM OS EXÉRCITOS ALIADOS; EM OPERAÇõES NO TERRITóRIO ITALIANO�''''�ESTA

FÔRÇA BRASILEIRA RECEBEU TREINAMENTO DURANTE LONGO PERíODO".
_-.-""-_. _ .._----------- -- ._------
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O E dici
" B· 'I· \COmiSsão de

S xpe tcíunanos rasi erros Abaste1:imentc

RIO 13 (A. N.-) ••. INFORMA O NUNISTÉRlO A Comissão de Abastecime9--
�

_ �
to esclarece que, enquanto nao

DA GUERRA, POR INTERMEDIO DA AN: '"O Q. ,fore� .ba�xadas pelos Prefeitos

G. ALIADO NO TEATRO DE OPERAÇõES no I���;�ie��sd:sa���â�as ���ple�
MEDITERRÂNEO ACAHA DE INFORMAR AO ��ed�st:l����ce �();�l�ág���t�l��
NOSSO GOVÊRNO QUE FÔRÇAS EXPEDICIONÁ- �:n�:,r�i:br��ã;� ::l'lu��Og����
RIAS BRASILEIRAS. SOB O COMANDO DO GE. ros alimentí?ios comp�:eendi-

.

,
_

1
_

dos na refenda Portaria, os

NERAL DE DIVISA0 JOAO MASCARENHAS DE preços até agora fixados pelas I
•

Prefeituras. IMORAIS CHEGARAM A NAPOLES" n. __UU- __u---_uu- _

,
'

•

' . Frlé-drlschaviÚi-----u
Washington, 18 (U. P.) - () !Reco1"da·se que não há muito Roma, 18 (U. P.) - Bom_!

Departamento çlp Gnena não 'o ministro do Exterior mexica- bardeiros pesados aliados ata- I
fez menção dos efetivos nem no, S?". Padilha, anunciou. que o cacam hoje, terça-feira, inten
da classe das tôrcas brasileiras México estava tamôém. pronto samente, a fábrica de aviões

que desembarcarám na Itálí.r, ! a enviar suas tropas para 10- de Friedrichshaven, assim co

'mantendo si g i 1 o, também. mar parte na luta, desde que mo o aérodrorno de Mirnmín-

quanto ao seu equipamento. Os' isso lhe iôsse solicitado. sen, ambos situados a sudoes-

círculos latino-americanos l[J-1 '" te de Munique.
cais receberam jubilosamentc I

Wash íngtori, 18 (U. P.) -" --- - ..

a noticia da chegada dessas A propósito da chegada elo Herma ao Cei. ar.

fôrças. lfô:.ças , exp�dicionárias brasi- Moniz de Aragão
" Ieiras a Itália, ,o .representan- Festejando no dia 17 mais

Washington, 19 (U. P.) -I
te Woodrugg declarou o 82- um aniversário de sua funda- i

Teve extraordinária repercus-, guinte: "Congratulo-me com ção, a Escola Veterinária do I
são nos círculos oficiais 1wrte·1 o govêruo e o povo elo Brasil, Exército fez inaugurar a nova

americanos a notícia da chega- pela remessa ele fôrças expedi- herma do coronel dr. Moniz de

da das iõrças expedicionárias l
cionárias brastleín.as, afim-de IAragão, patrono do Serviço Ve

brasileiras a Nápoles. Várias ieombaterem ao lado dos alia- terinárío do Exército.

personaUdades p�bUcas exter.1dos". ������������--��������������������������

���a::fa�oe��:;e�;;�sa;.:,P;:l���� JÕu
....

l�e�s-bB.."al·-oi-;n-ãdde�I--;-----------.� c( CONTINUA I MARCHANDO .1 )
tanâo-se a do senado?" James
Davie. Rio, 19 (E.) - O embaixador

.

Moscou, 18 (U. P) -. "Ago-lnoPol, até Kowel, está em Rússia Branca ameaça flan-
• Jules Françoi.s Blondel. esteve 'I

Ia ql_le estamos no no Niemen, marcha, parecendo, pela dire-I quear Brest-Litovsk pelo nor-

Washington, 18 (U. P.) _ .. _ no Catete, para agradecer ao contll��ar�mos � avançar pe- ção da ofensiva, que o assalto te, já se achando quase ao al

Os círculos oficiais norte-ame- Presidente da República os Ila_ Pn:lssla Oriental den!ro_Ivisa Brest-Litovsk. Ao mesmo cance de artilharia da grande

�·!�.���s su�ã�ô�a�·��;l�e�ls:�llp��,� fí�l�;��l����:�pre���ta'l�i)!.x��� ��������are�;��a���,�.l�m:s�� ���.!;�����?_�;����:_�..�.:_.:.?;��:�;:.�;��;!::_..o•••-••_-_-.-.-_..
chegada de tropas brastleiras tívo da passagem da data de �hOld��do-��ad·�l_l�· O ,general O (el-"I-çO cont a o (-.,-

-

-

no 'teata:o d� guerra. O senador �.l���.:..... _ _._._........, tro����aO�v�dZis�I�f�e� �:;_�. .I
.

Ir �I.llcelro•••
J�m�s DaVIS, membro d� Co- SENHORITA com diploma de preendendo o erizo lan aram

Londres, 18. (U. l!.) - O.S �no_rte-amencanos prosseguem

mIssa? de Ass�'r�tos .E:t�r��res, complementarista e de .lactí- vários contra-rtaq��s, ântan- seu assalto_ a Saint-Lã e os bnt.amcos po.r sua vez, i�ro_mperam
declarou o. segumte. E gran- lografia, oferece-se para traba- do liquidar a cabeça-de-ponte

na p_ovoaçao de Noyers, melh?!ando as.szm rS_.lWS posiçoes entre

d: aconteclmeI.lt? o ,f�to de .ql:(� lhar em escritório ou casa co-Irussa, no rio Niemen, Todas
os nos Odo.n e Orne. Na �egzao( d.e Samt.I:? os engenheiros

fO!'ças .,

axpedtcíouarías ln aS1- mercial, Informacões em nossa essas tentativas foram frus_lno:t�:amerzcanos
conseçuiram.

_ 'vzro;T o jeitíço contra o teiti
letras ja se encontEem ao �a�o Gerência.

>

[tradas. Por outro lado iul 'a-
cetro

..
Como se sab�, os al�l1:wes tem prooocaâo inundações

das tropas, em açao na Itália, ....,.. u_.........__w_.......� se que o assalto ri�cr ar à em glande escala, .afzrn_-de diticuüar as ,operaçoes aliadas. Pois,

para ajndar a vencer esta guer� Comandos do Prussia Oriental nfa virf an_jag_ora 0,8 .engenhezr..os .wnques fechara_m as comportJ.as do rio

ra" . tes ue os soviéticos tenham Vzre, vanos km�. aba�xo, faze1�d_o a�szm s1.t.bir o nível do ' rio,
• 2A" e 32· B 11 podido concentrar uma massa

que come_ç01i a zn�adz1" as fortzjzcaçoes nazzstas. De resto, fon ..

Washington, 18 (A, N.) - 't. .\1. esmagadora de tan ues e ar-
tes alemas anunczam que fora lançado hoje um ataque aliado

As fôrças brasileira?!, ora de- Assumiram: o c0h1a�1do do jtilharia ara evitar�ma re e-
de grande enijergadura na Normândia. Mas os círculos-compe-

. �ft�:r�;coa(���:�:;t���ti����%� I�!() s���a ��������l eA�lsà�tei�� I �l?i�e��
p

���::;�e m�O��\��. l� tD·:!!.!,;·�-·�e.....�z!!:.��:I·.!..:..�_1!b·��;;!;·�;·�b-··�·�::::.·e...n_;_�:··!�!�·!!!:.1.?d·�:::.·�2!:.?,.:.,;..:.�;�::.:..:::: r�f��S:�!O�:�a� n��·�:���a�é ez mi om as - voa oras
Prllparam a rell-rada de l-Ivorno aK;O�w'��eolP.P�T\o':da�uan�fl.�lt.e'en�tSe!ed�e�eeaTua-�l-; ]��to('olmo. 19 (F. }J.) - () jornal "'l'idning'('n" inforUla

II '_
sem mendoual' a fOllte orig'inlll, que oS I1lemães cOllcentrarau:

LONDRES, 19 (Li. P.) ,_ li'ol'am observados certos 1110vi- ....·.-a·a- .............- .....-........a-_·_.... '..•__�
10 mil SUIW1'.1Jombas voa{lorns )lU lmrtt.. ocidental da .Tutlândiu.

mentos da guarnição alemã de Livol'l1o, dando a impressão ele N T -b I d
com as qUllilól têm o lH'O]}ósito tie h01Jlhal'dear n ci<lade de Nonl

que preparam os nazistas a retirada daquela cidade. Irradiando O ri una e York•.\(,l'e�N'ntll tlllf' li 1l0Hl hOlllhH t(>lIl o peso de 10 tonelada.s

a notícia, a B. B. C., acrescentou que, pelo menos, a artilharia S
e l10de fazei' 1.21W li nilômetl'os }JOl' l101'u, no 20 mil pés (le IlJturll

pesada alemã está sendo removida de Livorno para o norte do egurança. possuhHlo lUlUl clll'g;a exploshrn -dnte vezes superior à das l'(lm�
rio Amo. A notícia da B. B. C., até certo ponto, tem confirma- Rio, 19 (C. M.) _ O pl'oCU� b�s �l�, uso ('outra a Illg�u!,�lTn. Acrescenta que a iuformação

ção nos próprios fatos mil ital'ef'>. É que da linha de frente vem a radar Ade:tnar Vidal apresen-I
uuo e llm.�!, mera inyeu.çao ,embo�'Il, nllturalmcllte, "não pos

informação de tini rápido avançO que o Quinto Exérdto acaba de tou, ao presidente do Tribunal ����_e�·_(�o:�f�l�Ill��� _l!.e!� _J����'::·u _ __ _

��;I:��i��=:��O��,��i���;.�s���a f7;1�Ei�::i�t��:�i���af�:1;;�;: t�el:l'te:m;�v�eJnidl�líçd�ao�i�s:a�l�a!�np�e�s!caa·�d:o�r.:eees: O"üis0_- "â."fia.o"c··0"·u"·:·I··h··-·e······
..
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da. Ê assim muito possível que os alemães se lJrepal'em para

evacuar Livol'l1o. Informa-se. também, que no setor do Aclriá1i- de Ubatuba, Estado dê São NOVA 10RQUm, Hl (U. P.) '_0 Um enraivecido urso pola ..

co as fôrças polonesas realizaram feliz ataque contra as defesas Paulo, cobrando preços exor- arrancou o braço direito da jOVf:'ll1 Catherine Searles, quando
alemãs. Foram perfuradas as linhas alemãs, aumentando, as- bitantes. O primeiro- acusado estava no Jardim Zoológico, descuidadamente decidiu subir !lO

sim, ,a anwaçs que pesa sôbre Aneona, l:\�sediarla pelo oéste e é funcionário do Instituto da gradil que prot�ge os populares da sanha das feras. A jovem es

»010 sul, ...l. ,
.

:resca! t;)l:n Sl\ntQ,�, "tá r!2cq�hi(ll:!, a. mn h0,,<pitaJ, op_ele �1,.,as COl1tUÇÕeF\ ;,)ãQ lisongeira",.

I

o Ora_sil na Batalha da Europa
A naçao recebe com enorme júbilo a notícia, ontem

divulgada oficialmente, do desembarque, em Nápoles, da

Fôrça Expedicionária do Brasil. Damos, assim, uma res

posta categórica aos miseráveis agressores eixistas, que
estavam na persuassão de que iríamos sucumbir às conse

quências do bloqueio dos submarinos nesta parte elo
Atlântico. Quando os criminosos nazi-fascistas afunda
ram, há quase dois anos, os nossos pacíficos barcos ele ca

botagem e uma onda ele indignação varreu o país de norte

a sul, o presidente Getúlio Vargas afirmou, com a maior
cert eza, que víngarramos os nossos mortos. Chegou a ho
ra dessa desfôrra patriótica. Durante 2:3 meses decorridos,
desde que rompemos hostilidades contra a Alemanha e

Itália, o chefe do govêrno tem desenvolvido uma ação in

fatigável, no sentido de que o nosso país particípe eficien
temente da luta ele vida e morte que a civilização vem tra
vando contra aquelas potências. A chegada ao terr itói-io
italiano dos nossos soldados é o coroamento elo longo c

árduo trabalho que vem desenvolvendo o govêrno do pre
sidente Getúlio Vargas. afim-de que o Brasil vingue Oi;

seus mortos. Cumprindo as instruções do ehefe da nação,
o ministro Eurico Dutra devotou-se à tarefa elo preparo do
nosso exército expedicionário que constitue um instrumen-
to de guerra à altura das exigências na luta em nossa épo
ca. Para que isso acontecesse, o govêrno teve de desenvol
ver um esfôrço formidável. .De fato, a organização duma

fôrça capaz de lutar, em condições de igualdade, com os

aliados, representa uma proeza para a nação, pois um bom
exército não póde ser improvizado. Dá, assim, o Brasil
uma resposta à altura aos eixistas, que receberão o trôco
devido pelo covarde golpe que nos desferiram, julgando
que não tínhamos fôrças e recursos para um revide. Nos
sa contribuição militar às Nações Unidas chega ao teatro
de guerra quando se inicia o grande assalto aliado à For
taleza de Hitler, cujos bastiões já começaram a ruir. Nos
combates, que irão travar contra os alemães, os soldados
brasileiros serão dignos das tradições dos nossos antepas
sados, que lutaram oontra outros povos que nos agredi
ramo Para êsse fim, nada faltará às nossas fôrças expedi
clonárias. O Presidente Getúlio Vargas tomou tôdas as

providências para que nada lhes falte. Não precisamos
acentuar que os nossos soldados levam para o Velho
Mundo o espírito de vingança contra os criminosos que as

sassinaram mulheres e crianças brasileiras. O Brasil par
ticipa dignamente de batalha da Europa"! (A. N.)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Cr$

Ao»
Semestre

70,00
40,00
20,00
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IO�ndr!!�!i(!op� __ �m_et�!���!Oo� de�i�O l�!�ssár�� tO!Iod���!dl,� A AgOn ia
mel tem concentradas ao 10n- moderno e poderoso: os "Ti- sioneíros capturados pelos Alia-

d 'J(go da frente na Norrnândia, gres" e os "Panteras", Como dos, desde o Dia D,
20 a 25 divisões, cêrca de .:,. 1 tripulações, a nata dos artí- Os Aliados eliminaram 2 divi- a sma250,000 homens, como primei- lheiros nazis, sões inimigas, a 709 e a 7l6. Da
ra tropa de reação, não con- primeira, o último soldado capí- Aliviada em Poucos Minutos
tando importantissimas reser- Entre os "panzers" há os .de tulou em Cherburgo. A outra fi- Em POucos minutos a nora receita _

1, h "zranadeíros" 3 b + lhõ d tã b d 't M.er:tdaco - começa a círcurar no sangue,vas nas segundas ln as, que grana e11'OS ,. ata oes e cou ao que ra a que so res a- aliviando os IiCPSROS e os Htl"IUP' da '''''IIL

se estendem antes de París. infantaria por cada regimento, ram alguns soldados quando te- â�rJ�I;?Il�,:;:' 1'���\nr�A'(�\��.'�l)l� \-'ilC1'I7,��::;::1
Com êsses 260.000 'homens o 'ao invés de dois, que são os ve que retirar. Mendaco alivia-o, mesmo que () Illal 'I'ja

t t f" antigo, porque dissolvo e remove () /IlllCUSchefe militar alemão traça os normais em cada regímen os. Icommel concen ra re orcas que obstrúe as "iHS respimtol'iuR, llIinando

Planos do seu desesperado es- Seus efetivos totais ascendem além de suas capacidades, '�da a sua energia, arrninando sua saúde, ra
zendo-o se n l i r- s e pl'L·matu!'C.ununte velho,

fôrça. Na frente americana, fo- a mais de 20.000 homens, qua- melhor maneira que lhe é possí- Mendaco tem lido tanto exilo '1". se ore.

id t'f' d 1 t d d ôb d di
. -

I T' d t 'a l'ece, CO�1 :.: gal'an�ja, de dar no pucicnteram 1 en 1 ICa OS e emen os e se o o 1'0' e uma ivisao co- ve. Irou-os as zonas cos eir s resprracuo livre e lacll l'upltlalllpnlp r COII"

11 OU 12 divisões, As restantes mum. da Franca, Bélgica, Holanda, jIlleto alivio do sofrimento da nsma .'111 pou-
- cos dias. Pe�'a Mendo(o, hoje JnPR!ilO em

enfrentam britânicos e cana- apesar do temor que o comando qualquer Iartnácia. A nOS'1l garantia 'é a

denses no setor Caen-Tilly. Além disso, os soldados SS alemão sente, de novos desem- Ulliur protecüo.

Nos arredores de Caen está. são nazis fanáticos. Se forem barques. A prova de que os ale- ... end a eo A:n:::,,��:"
concentrada grande porção das

I

dizimados no assalto geral de mães não podem reajustar bem AGORA TAMBEM A CR' $ 10,00
divisões de assalto, soldados ti- Montgomery, isso terá prof'un- suas tropas está nesse desvio -------------

dos como os melhores da Wehr- do efeito no moral alemão. de fôrças de lugares tão amea- :::amls8s, Gr av at s s, Pi i am e s

macht, os que tem melhor Os cálculos acima. dos

efeti-!Cados.
Isso indica que Eisenho .. Meiasdas rn e lhor es. pelos me

equipamento e mais vigor que vos de Rommel devem sofrer wer tem superioridade estraté- Dores preços só na CASA MIS

qualquer outra divisão. Os "ligeira" redução, sendo ne-: gíca sôbre o inimigo. CIL.!\ NEA ,- Ruo Tr::.iflnfl I:?

30· dias
' ......

Missas e
Feliciano Mal'ques Guimarães e farnília (ou.

sentes). Octávio Marques Guimarães e senhora,
Roberval Lentz Costa e família, Hermínio Perei
ra e senhora (ausentes), WaJdemar Marques Gui
marães e família (ausentes). agradecem. pervho
rodos as manifestações, de pesar por ocasião_ do

fulecimento de sua mãe. sogra e avó AMELIA PIAZZA GUIMARAES
e convidam os seus parentes e amigos para assistirem à missa que
pelo dencanso da sua alma mundam Tezur tercu-feira, d ic 18 às 7,30
horas, no altar do Sagrado Coração de Jesús, na Cutedral Metropo
litana. Outrossim. convidam, também, para assistirem à missa de
30' dia, que mandam rezar por alma de seu irmão ARMANDO, 50-
feira, dia 20. às 7,30 horas, no altar de Nossa Senhora de Lourdes,

I
na mesma Catedral. Renovam seus agradecimentos a todos que corri

parecerem a êsses atos de religião e caridude.

Condenados a prisão perpétua

I os 2 jovens agentes de Hitler
Recente reportagem de Louis Hitler tinham sido surpreen

Asrael, datada de Cherburgo, didos, por camponeses trance
diz que a Corte Militar, nomea- ses, quando examinavam um

da pela autoridade local cnns-,'mapa nas vizinhanças de uma

tituida pelo gal. De Gaulle, estrada. perto da qual ha uma

impôs no dia 10, sentenças de I localidade que tinh� sido ocu

prisão perpétua a dois france- !pada pelos americanos ,na
ses apanhados como espiões' ofensiva sôbre Cherburgo. Os I
em favor da Alemanha na re-lcamponeses, descobrindo os es

ondulação permanente e um taguarda das linhas norte-. piões, deram-lhe,s uma grande
estabilizador de 1 KW, com americanas. surra e, a seguir, os entrega
pouco uso e em perfeito estado. Os dois espiões, que são bem ram aos soldados norte-amerí-
Tratar na Praça 15, n. 10. I jovens, confessaram que ti- canos.

V .. 3 nham sido submetidos a "es- Diz-se que os dois jovens es-
---'------------ ; tudos de espionagem" pelos piões são filhos, considerados

QUarto t..:m ��nhor, nazistas, e, depois, haviam si- "índomestlcados' de famílias
.

aqUI reSI ente, do mandados para a zona in- respeitáveis, (

p.reclsa alugar, u� qual to, ven-
vadida afim de colherem in- Nos seus depoimentos, con

tlla�� (sem moveIS), em c�sa de
formacões a respeito dos mo- fessaram os dois que vinham

Jamllta, ,no centro da �tda�e. vimentos dos exércitos nOl'te- exercendo suas atividades de
Paga ate, Cr� 120,00 por mes: I

americanos. espionagem havia muitos me
Otertas a CaIxa Postal n. 113 I Durante o julgamento, o ses, desde que os alemães co-

_____,
5_v_-3, promotor militar pediu a pena meçaram a tomar medidas ps.-

GARAGE Aluga-se I de morte para os dois espiões, ra :esistir à invas�o iminen�e,
uma no I mas o advogado de defesa mos- EstIveram em Paus, onde fo

rua Alves de Brito. Tr�tar trou que os dois rap�z�� �i- ram _"treinados" por .0fici�iS
no casa n 70 da mesma nham vivido desde a mfancm alemaes. Ao se dar a mvasao

. ,

15 v .6 sob a influência dos nazistas e aliada, foram mandados pararuo, .

colaboracionistas, sendo assim a Normândia onde se infiltra
natural que acabassem com� ram nas linhas american�s,
acabaram. fazendo-se passar como refu-

Aceitando as razões da de- giados. Alegaram, contudo, que
fesa o tribunal condenou-os à essa tinha sido sua primeira
prisão perpétua com trabalho viagem ,e que ainda não U
e confisco de todos os seus nham tldo tempo de fornecer
bens. quaisquer informações aos ale-
Os dois jovens agentes de mães,

Ouro para Dentistas
22 Quilates (Justo Título)
Envelope de 3 e 5 gramas

Gr. Cr$ 31,00

Pedido ao

DEPOSITO UENTARIO
MASETTI

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

----------------��------
�...."._....w__ ............• ..........·.-..........,

Vende ..se U�o ap�aa��

Tipógrafo
Para trubalhar em Blumenau,

numa grande firma, precisa-se de
hom tipógrafo que conheça, in
clusive, serviço de obras. Tratar na
CASA 43, livraria e papelaria, rua
João Pinto, 9·A. 15 v.-7

C ÃSA- Vende se uma. �
� - rua Felipe Sch-

midt, 184 Tr . tal' na mesma.

5 v. - 4

VENDE-SE: �:;inX;:;��
perfeito estado de conser

vaçêio. Inforrnações nesta

gerência. 3 v. 1

Carteira
Perdeu·se uma, com dinheiro I

,--------.---------.--.--------,------- Precisa·se de um moço e uma moço, com noções
fotografias e documentos. GrCltifi. CASA MISCELANEA, distri. Premlgla O GOTêrno t a. de escrituraçõo e prática de dactilografío. Carta de
co-se com Cr$ 100,00 a pessÔu que buidora dos RádiGS R. C. A �la88e8 armada!!!, - O. !!!er'!! pr6prio punho endereçada, para esta redoçêio a: AUXI-
a achou e a entregar na casa n.

Victor. Vévulas e Dsicos. tUb "qllJnta. eola.l.t.". (L I LIAR DE ESCRI�ÓRrO
..

indicando referêncid, enderêço37 da Praça General Osorio, ou
" l

nesta redação. 5v-3 Rua TrajaDo, 12. 1). •• e ordenado que deseJo. v. 6
------------_.-------------------------------------------------��

\

Fobricant€! e distribuidores das afamadas con,

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de coseniÍras. riscados, brins
bons e baratos, algodões, mo:dns e aviamentos
para aHohtes. que recebe diretamente dos

melhores �ábricas, A Cose "A CAPITAL" chomo o otençõo dos Snrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

visita antes de efetuarem sua. compres. MATRIZ em Florianópolis, - FILIAIS em Blurnenau e Lajes .

Correias de transmissão
Vendem. se a preços baratíssimos,
sem competência, e diretamente

do Fábrica!

Sapataria
Rua Canso

Barreiros
Mafra, 41

TENHA JUIZO

............� I � � I.ll.J.'•.•••,.lt.� I.l.Il.;..b..b ;.'.t.t � � 1

TEM � IFILIS OU REU.

M/:<..TISMO DA MESMA

ORIGEM? USE O PO·

PULAR PREPARADO

'.§I Bl(tJ I :X:la
A SIFILIS ATACA I UUO o UhGANISMO

o Fi�ado, o Baço, o Co raçà o, o Estômago, ( P

Pulmões, a Pele. Produz Dôres de CH beça, Dôr--s
nos Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queua do Ca-

belo, Anemia e Abôr tos,
Inofensivo 80 orgunísmo. Agrndavel

como um Jicôr
O E.L!X1R 814 està apruvauo p-Io D,N,S.P. como
auxil ar no tratamenio da Sífilis e Reumatismo

da mesma origem
FrlLAM CELEBHIDADlZS MÉDICAS

Sobre o preparado EUXIH A compostção e o sabor a.
c914. dcv� dizer-lhe!': sempr- gmdl!vel do ELIXIR c!:Jll > re
que o tenao emp�ttgado, em comendarn-no como arma de
01;. casos de

.

indícação apr-.; Iacll IDRDejo para o público
prlat\� (8�fll'B!m vartas (iI' ,'lO combate (i sifllls, qualtda
suas m�nlfe�taçot:'�) 0" "'�"ul- de" que fl'equent>'ruente a.
tados lem Sido Ht1ll!'f8(O,�loS, 'lIovelto no Ambulatorlo d.'j
pois são rapidos e durbveit', Maternidade de Santa Maria,
Dr. Washington Ferreira Pires, Dr. Sllvesll'e Passy.

•

---------------._----�---------

Freiando as ações de despejo
BELO HOIUZOX'l'E, ]H (1). ".) A jH�ti�a lIlill('irH l'('Jll

de se insmgi)' contra a jlroliferação da.s ações de despejo, ill
teni.�da� .n(� foro local, por reconhecer, em vários' elêsses �':eclJr
sos ]Ucll(ólalS, abuso dos proprietários ele imóveis, interes,sacl()s
em contornar, por êsse, meio, a lei do inquilinato e
maioral' os aluguéis dos prédios, explorando as ne
eessi(lades urgentes dos locatá,tios. O juiz da Segunda Vara
MUll ieipal proferiu enérgica spntença, repelindo uma dess,JL�
ações, por seus efeitos anti-sociais, negando o despejo reqllt'
rido por um llroprietárlO que se rcc.usara receber os aluguéis,
e conde,nando a desenfreada especulação que se vem clesenvol
vendo em todos os grandes centros com referência à locacão
de imóveis.

.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
THE LONDON & LANGASHIRE INSURANCE

SEGUROS
THE LONDON ASSURANCE

. COMPANHIA DE SEGUlWS "CRUZEIRO DO SUL"
COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"

Representante: L. ALMEIDA
Rua Vidal Ramos, 19

Auxiliar de escritório

I

\l

I,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Foi empregada urna terça parte
LONDRES, 18 (U. P.) .... CALCULA-SE QUE, ATÉ AGORA, NA OFENSIVA GERAL CONTRA A ALEMANHA, Só EOI EM
PREGADA UMA TERÇA PARTE DAS FôRÇAS MILITARES COMBINADAS DOS ESTADOS UNIDOS, GRÃ-BRETANHA E
RúSSIA. EM CONSEQUÊNCIA SE ACREDITA QUE O DESMORONAMENTO DA ALEMANHA SE PRODUZIRÁ COM RAPI
DEZ, QUANDO OS ALIADOS, DURANTE AS PRóXIMAS SEMANAS.} FAÇAM CA1R SôBRE o

_

INIMIGO TODO o PODERIO
DE SUAS FôRÇAS.

IVidas;;iaiiIO desembarque de veículos
: __J I Londres, 18 (U. P.) - Anuncia-se oficialmente que, até
•••••••et •••____. f'; d bar d N

o

d'
,

l d.-\' N I v j,;RSARIOS I açoi
ú, o. esem. as ca o na orman. la U1n vezcu o em ca a

T "h
. aniversário grupo de soldados enviados, não contando milhares de ca-

ranscor"e oj e o

I J
-

P d
. ii " • • •

lda s r cr. Benedita Medeiros Fer 12 wes
..

ara ar 2(�eu� das âiticuuuuies basta assina ar que os

nc ndas , espôsa do s r .
Euclides Cal'gue'/;ros comuns so transporta?n 136 veículos.

��r������. fun::ário d� B�nco (Olldc . pararão os alemães?
,Completa �oje o s�u 1 am�er I K'oma, 18 (U. P.) -_ Até este momento não se nota ne-

sario t;1 rn.aru rvu MarIa ApareCIda. ; ... A _

filhinha do sr. Joã.o Moyac nhum Indicio sobre o ponto em .que os alemaes pretendem sus-

tar a retirada das suas tropas, na Itália, ante o avanço do 5,"
Exército, embora exista a possibilidade de o comando germâ
nico pretender recuar até as linhas

-

do rio Arno. Ainda recen

temente, os reconhecimentos aéreos demonstraram que as tro
pas inimigas estavam cavando posições de defesa e embasa
mentos para artilharia nessa área, entre Florença e Pisa, evi
dentemente com o intuito de reforçar as suas fortificações da
Linha Gótica, estendendo-as até os Apeninos.

sras. viuva Ludovina Peluso, Di
va Sabino Tavares, Meta Pirath
Santana e Eugênia Duarte Noquei
ra;
sritas. Braulina O. Purificação,

Eudora SchaeHer, Aldo Motto Es -

pezim e Vivaldina Guimarães;
s rs , Lourenço Costa;
jovem: Bernardino Costa Vaz;
menino: Alcêu Brito.

I Newton Varella I p/UtiSABIA ?..

I I (Copyright by PRESS IN-

Advocacia em ger al
' FORMATION)

I Escritório: rua Vidal Ramos, 30 I 1 - QU� em I!a_ris,. depois
P idê '. Deodoro 35 da ocupaçao se dizia, zronzzan-
1,eSl enCIa. rua , '.

. A •
. do a atitude dos qermamcos:L-

.

"Dá-me o relógio; em troca eu

O ESTADO Esportivo te darei a hora"? ..

2 - QUE na Alemanha, uma
'Deixou bôa impressão mulher procura Goerinç para

saber quando a guerra termi
nará. "Logo que os ingleses le
vantarem ambos os braços",
retruca o Marechal do Ar.
"Meu. Deus", exclama a mu

lher - "e pensar que nós, ale
mães, levamos dez anos para

Fomos informados de que O es- d l t '{"?
F d h' apren er a evan ar um soo ....

portista Osni ernan es , �ue a

3 _ QUE'muito tempo vinha assummdo a· em apenas Ul1L

direção técnica do quadro de amn-/ano, 1.438.539 toneladas de ma

dores do Avaí, pediu demis�ã.o. •
terial considerado imprestável
foram aproveitados pela Grã
Bretanha para o esfôrço de
guerra? De 300.987 toneladas
de ferro velho, construiram-se
centenas de tanques e aviões.
Perto de 23.000 toneladas de
trapos foram utilizados para
fabricação de roupas de cam

panha que vestiram um mi
lhão de homens. De 11.576 to
neladas «ie ossos foram extraí
dos lubrificantes, gelatina, ali-

._� menio para gado e adubos,
além de serem recotuiicumaâas

Haverá càmpeonato de 11.408 toneladas de borracha? ... 'profissionais? .
' 4 - QUE entre 1933 e 1934, .

Ao que consegUlmos ap�rar, ja I para evitar a crise da superpro-,
. in rc r i t os para d iapu to r I �

se acnam 1 S
...' âuciio mataram-se nos Estados

C mpeonato de ProfIssIonaIs do ".'

�orr�nte ano, os clubes Avaí e Fi- Unidos 6.420.000. porcos; .....
gueirense. 60�.OOO vacas, 17_ulhares de car-

I 12eZrOS e tiestruiram-se .

Ponciano deSignado 2.000.000 de toneladas de mi-
Para pre?arur os atletas do 1,n�. : lho. No Brasil, queimaram-se

tituto de Educaçã.o para o proxl-j' 7.750.000 sacas de caNo E em
mo torneio inte"-c"Jl�gial. o profes'

um só mês na Califórnia ar-
eor de Educação F'isíco daquele e�'1 .

'

-

'

1
'

b 1· t de arrs irro sr Ame- 1 ancüram-se 1.500 las aniei-ta e ernrrt eno, .

. I

rico D·Avila. apontou Q con.hec idc

I'
TaS? . ..

U
. �

desportista Ponciano· 5 - Q E por ocasuio a eva-

r ,,-;- i são de Gimud, as autoridades

Curso de ",or.e' alemãs prometemm um prê
aulas I

mio de 100.000 marcos à pes-Ensina-se �m
soa que localizasse o General

diurnas e noturnas. 1 desaparecido? Certamente não
Largo Benj amin

I' poderiam advinhm' quem dis·
Constant, 6.

putaria o prêmio: dois dias

A' h mais tarde, a B. B. C. recZama-

campan a va os 100.000 marcos; Giraud

da conducão �il��:rr�.dO encontmdo na 1n-

Rio 1'7 (A. N.) - O ministro 6 - QUE os estudantes de
da Fazenda interino ad�rindo Pq,ris. ajin: ,de chamar a aten_
à campanha pela condu9a�o fa· çao dos CZ1JZS ,para .0 procedz
cilitada e pondo à disposIçao do menta censumvel das tropas
públiCO os automóveis do Mi�

I ale11t_ãs de -requ�sição adota.ram
nistério declarou:"A cidade o metodo: se,quzndo os naz�stas
há de ;'ecordar sempre a felíz! -- a princípio um, depois dez,
iniciativa do vespertino "S>, depof� �in_te,. formav_am .

um

Globo" de minorar-lhe os efel· cOl'te]o taczto que, szlencwsa·

tos das atuais dificulõades de mente, acusava os opresso-
transport.e",

I I r��?, .•

Brilhante foi a rncne iro corn que

foi travada a partida de domingo
entre Crispim' Mira e Caravana
do Ar, a qual decorreu num o.rn

bien.te de disciplina e educação
esportivas.

Deixou o Avaí

o Esperança venceu
No jogo realizado domingo últi.

mo, o Esperança F. C. del'rou o

28 de Setembro F. C., peja conta'

gem de 10 x 5, corrqu is tcrndo na

sim a taça oferecida pelo dr. La

combe,

Treinos da semana
Dia 19 4a-feira A. D. Colegial.
Dia 20 50-feira Esc. Industrial.
Dia 21 6a.feira Netuno.

Dia 22 sábado Livre.

Vida Noturna

espreita-vos,
ela pairo peta ar.

Preservat-vos
Com {JSD habitual das

,I

PASTILHAS ��.
VALDA

Mas exigi sempre os :0.

VERDADEIRAS VALDA
Vendidos só em colxes r
com o nome VA lDA !_

�o licença do D. N. S. P. N· 186 ,'-.--�.-
r", •

de 26 de Feve rei ro ç��
.

<\.t� de .1935 ocfl" 9'

n/hol 0.002, Eucalyplo\ O.

......................e.n•••••••••••••••••••••••••••

Compra de aviões 1\ administração
de Caen

Buenos Aires é uma das
maiores cidades do mundo,
do que muito justamente se

orgulham os argentinos.
Ainda agora, noticias agra
dáveis da capital portenha
trouxe o sr. Lauro Carvalho,
que, em entrevista publica
da no brilhante "Diário de
Notícias", do Rio, contou do
grande motnmento que ca

racieriza Buenos Aires, tan
to de dia como de noite. A
cidade, além de díspar de
hotéis em quantidade su

ficiente para alojar os fo
rasteiros, possue esplêndi
da rêtie de cinemas luxuo
sos, de elegantes "boêies",
Seu movimento noturno é
espantoso. As casas de di
versões se acham repletas.
O público encontra atrações
artísticas as mais variadas,
e ao alcance de todas as

bôteas. Buenos Aires goza
realmente da fama de cida
de alegre. Costumavam mes

mo chamá. la de "Paris da
América",
Entretanto, conforme as

sinalou o S1'. Lauro Cerca

lho, em Buenos Aires não
funciona um só Cassino.
Nem um para remédio. O
preconceito de que não po·
de haver vida noturna sem

"casas de diversões", que ex

ploram o jôgo, fica assim
mais uma vez desmentido.
Nada há que autorize supor
que só o jôgo permite a uma

casa de diversões oferecer ao
público números atraentes.
A defesa do jôgo, baseada no

pressuposto de que sem cas

sinos lê impossível haver vi
da noturna, não procede. O
exemplo de Buenos Aires aí
está para provar que o pú
blico o que deseja são opor
tunidades para distrair-se,
e que paga bem essas opor
tunidades, diretamente, sem
ser por intermédio do pano
verde.
Não é, aliás a primeira

vez que o "Diário de Not�
ciasH assinala a completa
ausência de cassinos na vida
notur'ha portenha. O depoi·
menta, que agora chega, por
intermédio de um autoriza
do comerciante carioca, des·
taca novamente aquela sim
pática característica dos
costumes, na capital da Re

pública vizinha e amiga.

Porto Alegre, 18 (C. P.) - O
interventor federal baixou de-
creto autorizando a Secretaria .

da Fazenda ia afiançar, por I �aen, 18 (S. F .. I) -:- Fra.l1-
parte do Estado, uma operação ÇOlS Coubet} c.01TIlSSanO regro
de crédito da S. A: Empresa de I na� da. R'epubllca, logo ao che

Viação Aérea Rio-Grandense
I g�r, afastou o prefeito l?cal de

(VARIG) no Banco do Brasil, VIchy, Cacaud,. determma�d?
destinada à compra de dois I que . p.asse a vIVeI: em domici
aviões "Eletra". A autorização 1110 vígiado ..

Tambem exonero.u
foi limitada ao máximo de CrS, o cormssario central; depois

. l.800.000,00, sendo o emprésti-I deu posse ao .novo pref,eito de
mo feito pelo prazo de cinco Salvados, pIOpOStO ha meses

anos. pelo Conselho da Resistência e
nomeado pelo govêrno provi
sório. A transmissão do car-

do di �
go se realizou em presença do

iU senhor GiIles, presidente do
Comité de Libertação do De
partamento. Depois de ter con
cedido audiências a várias per-
sonalidades acompanhou o pre
feito de Calvados ao hospital,
visitando numerosos feridos
aos quais prestou a homena
gem do govêrno provisório.
Voltou depois a Caen, conti
nuando suas audiências e

prosseguindo á instalação da
administração francesa. Sus
pendeu igualmente Bornay,
presidente da Côrte de Apela
ção, e Germer Durant, procu
rador geral.

.

o santo

Comprar na CASA MISCE
1.:.ANEA ê IIAber e�QQ.omiul'.

15.
Filho de pobres agricultores, nas

ceu Vicente e os 24 de abril de
1576, em Ranquines (França). Já
no menino manifestavam-se aque
les virtudes que deveriam fazer de
homem o Pai dos Pobres, a ab
negação que o fez privar-se de
pouco que tinha para :lá-lo aos

que eram mais pobres do que êle.
e a caridade, esta virtude que
vincula o indivíduo com Deus e o

próximo com os laços mais suaves.

Depois de estudos que lhe custa
ram muitos sacrifícios e lhe trou
xero.rn as mais altas distinções, foi
ordenado sacerdote. Ficou vigário

I em várias paróquias. Mas, Deus o

tinha escolhido para outros tra
balhos. Sua prudência e retidão,
sua afabilidade e distinção no tra
to com os homens ganhavam-lhe
gro.ndes benfeitOles_ E êle que tão
bem conhecia as misérias do povo
simples aproveitou os favores dos
grandes para fazer bem aos pe
quenos. Para êste fim fundou as

sociações religiosas, entre as quais
os Padres da Missão e as Irmã.s
da Miseric6rdia. Com estes auxi
liares dedicou·se ao alívio de toda
espécie de misérias. A rainha da
França como os primeiros minis
tros estimavam a Vicente e mos

travam lhe confiança ilimitada.. E,
ainda que o santo nunCa se me

tesse em politica, sabia, contudo,
aproveitar a sua inflência para
pedir a Mazarino, como já o tinha
feito com Richelieu, fizesse cessar

as guerras que arruinavam ° povo.
A·pesar.de uma saude constante
mente abalada por doenças e so

frimentos, chegou Vicente a uma

idade de quase 85 anos, falecendo
aos 27 de setembro de 1660.

Vicente de PauSo,
(�nfessor

A

RnVIST1\ DE DIREITO

Interessa sõmente aos srs,

Advogados e aos srs.
Estudantes de Direito

Mensário de grande circula
ção, editado pela Emprêsan

A Noite'"
Sob a direção do Juiz Dr. Gui
lherme Estellita, redator.chefe
tzará os srs. advogados e os srs:
estudantes de Direito ao par de
tôda ,a �egislaçã�, doutrina e juris
prudencla dos trIbunais brasileiros.

Agentes autorizados:
MARQUES - Publicidade

Rua Trajano, 33 • Sobrad0 - Fpoli'3.

..................e......'
A Estatistica Miniar, destinada "

facilitar a preparação rápida, e tão
das da Nação, exige que lodos (1�
perfeita quanto possivel, do apare
lhamento material das fôrças arma
brasileiros lhe prestem cooperação,
Subtrair-lhe apóio é trabalhar cfln-
tu " 8{_aall '111 l1lerr.. .(D� li tlJ.

LeHe a 70 centavos
Santa Vitória do Palmar (R.

G. do Sul), 18 (E.) - O pre
ço do litro de leite a domicílio,

i nesta cidade, foi elevado de 60
,para 70 çentavos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Lira Tênis Clube -- Dia / 23 de julho (domingo) Cocktail dansante
9 horas da manhã às' 13 da tarde. (Almôço a reservar).

,�----,��----------

INDICA,DOR MÉ_DICO Nas estradas de París e Berlim R E N N E R
Nova. Iorque, julho - (C )-1 Na frente oriental a sucessí

DR. MARIO WENDHAUSEN pyrtght da Inter-Americana, Iva ocupação ele importantes cí-

(Diplomado pela Faculdade Nac. de Meaicina da Universidade do Braall) por George F, Brownell) -- dades pelos exércitos russos

Mlx·lnterno do Serviço de Cllillca Médica do Professor OsvaJdo ouveíra, médico ao por George F, Brownell) - 0" mostra fJue os naz i=t as não
sastrosas derrotas na Europa, conseguirao deter a investí la
o mesmo acontecendo com os das torças soviéticas na dírc

japoneses nas ilhas Mar íana-. cão de' Prússia Orient.a.l. Êsse
A quéda de Caen , conquistada avanço que pode culminar com

pelas forças do general Mont- () cerco ele todas as tropas ln,
gomery, a entrada. dos russos ztstas destacadas na frente do

em Vilna., seguida da ocupação Balt ico representa um de;;'
de Lida, e a ocupação de Sai- :,COIlt<.�('Í1ll(']1t,)S mais desastro-

1 an, uma (las mais ímpórtan- sos para. a Werhmacht., já esgo-

I' tes ilhas ,cio grupo elas }Ial1n- ta da pelos sistemáticos revezes

nas. assí nalam revezes clt' sofridos em todas as trentes dt'

I r:;ranc1e significação para c,::' batalha, 110\'e-Se acrescentar 8

U08 H ..niçoll de Clínica Infantil da Assístênci a i\luniriplIl " Uutolll1tal adversários das :Nações Uni- isso que diante do vigor dos
de Ca ridad e ! elas. ataques russos estão os a.c-

CUNICA MtDlCA DE, CRIANÇAS E ADULTOS I Caen marca, paue-se dizer, mães sofrendo um dos maior 's
COXSl.fliTóRIO: Rua .Nunes !\ladwdo, 7 (l�djfído S, J;'r<:IlH�i�co)\ fone 14"'"

.

Consultas das 10 ii" rz e tias 1·1 ns 15 noras
.

I'
uma etapa decisiva da luta eh desgastes da atual guerra, j.,

HESlDENCIA: Rua Marechal Gurlherrne. f" FUllP 71'111 França e a 'Vitória dos aliados tendo perdido cerca de 300,00u
CLlN1CA DE OLHOS - OUVIDOS -- NARIZ - GARGAKTA [vem dar it guerra na Norrnân- homens, arém ele várias d ivi-

'------OR. BIASE FARACO
..--

l dia UlU outro aspecto: o in i- sões cercadas em diversos ])011-

leio do ava nco 11",1 direcão do tos da frente de batalha e CjI.H' TRAJES

,

Médico - chefe do serviç� de Slfi!'i� d�_C:�t!'<; :�e s.aÚti,p. . ,Icoração da França. Bssa nova estão sendo inexoravelmento PARAINVERNOde Cr$ 390,00 a 480.

D()F:�(..:A? D.": PELE - S!FU,,!S - �JtC:ts'OES. IIh;J-.<:bNf; ,\lS ,!�I\ I etapa, ev ideuteruent e, serri destruídas pelos russos, CAPAS:

AMBUS OS SE�bS - flAIOS I�H�A-VEH11EU�OS E UL,I HA-�IOLEIA·la.'llxHiada por 110VOS desern- Se a quéda de Caen assinala cGoALBEAGRIDAlrNsES de CCrr$$ 41430°,'0°0° aa 417605 ..CONSULTAS: das 3 as fi ti. - H. Felipe Schmidt, 46 . ,d
RES.: R. .Toinvíle, 47 - FONE lG48 barques na costa francesa os o início ela lnt:e pela posse (1.; MILITARES Cr$ 320,00

I quais
terão como tiualídarto París, na frente ocidental, a PANTUFAS Cr$ 29,00

,DR. SAVAS LACERDA garantir o� flancos (la pO,nta Jp'llv:es�ida l'.\lssa na direção (1 l�g��g���s �: g�� 3��·gg a 480,
de lança gigantesca que Else- J'USSla Oriental, representa o

JSAPATOS de Cr$ 50:00 a 255.
Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos, Nar iz - Garganta. nhower lançará, Implacável- primeiro passo para uma mar- AGÊNCIA: PEDRO SOARES 00 9
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia. mente, na direção de Paris. Re I cha na direcão ele Berlim, para

__ uu...........,.._ --_--.

CONSULTóRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 horas. Fone 1259, presentando o fim da luta pu' onde convergírão de outras di-I'RESmgNCIA - Conselheiro Mafra, í7.
---------- ra estabelecer uma ampla t' reções também os norte-ame-I,DR. ROLDÃO CONSONI sólida cabeça de ponte na ricanos f' brtrânícos.

Normândia a quéela ele Caeu A ocupação de Saipan, lJ("
significa para os nazistas 111"- outra parte, constitue o co1116-1vas dificuldades cada vez maio ço do fim de 55 mil soldado
res pois assinala o recrut - japoneses TIas ilhas Mar-ianas,

1.598. 'mento da luta, com os aliados as quais serão de iuestímavcl
na ofensiva. E isso, no mo- valor para as forças uortc
menta em que os russos e os americanas, nas só no que ';8

anglo-americanos lutam ínten- refere ao controle elo Pacíü
tamente na frente oriental e co Central mas tamuérn como

na Itália, representará para os base para as Super-Fortaleza"
nazistas uma batalha árdua, bombardearem o Japão ou a;

constante, e capaz de esgotar" demais posições que os japon.,�,
com grande rapidez, o poderio, ses ainda possuem no Pacífic)
bélico alemão. I central.

Departamento de Saúde
CMNJC.'l MfU)fCA - Molé8tlll.8 inter.as de adultos e er-tançaa, C0l'iSULTóRm

• RiltilllF.NClA: Rua J!'el1pe Scbmidt 11. 38 - Tel. 812. CONSUr.Jl'AS - Da. 16 às 11l.

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

DR.
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

ARAúJO
El!lp"clalísta, assistente do Professor Sanso n do f{'i" d .. Jau eí ro.

CONSl:LTAS: Pela manhã. dHS lU às J2 - A tarde. das 3 à� Ô

Ruo Vitor Meireles, 24, Fone 1147

f)R. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS

'"

CIRURG1!\ GER.l\,L - ALTA CIRURGIA - MOI,ÉSTIAS DE SENHOltAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde Io:

Assf.stenne por vários anos do Serviço CLrúrgico do Prof, Alípio Correta Neto,
Ci.ru.rgia elo estômago e vias bHiares, Intestínos delgado e grosso, tiróide, rins,

próstata bex íga, útero, ovártos e trompas, Varicocele, híd..ocele, varizes e hérnia,
,

CONSULTAS:
das 2 às 5 horas, à Rua Felipe Schm.klt, 2-1 (altos da Casa Para iso) . Tet,

RESID1;lNCIA: Rua Esteves J(!nior, 179; Te!. M764
----

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso � Aperfel..oament<> e Longa Prática no RIo de Janeiro

1J01V:'UL'l'A8 - Pela manhA: dlarl8lJ1ente daa IO,30à. \2 h. _ à tarde excepto ao;
MbadOOl. da. 16,30 la 18 bor.. - CONSULTóRIO: RUJO JoAo Pinto .. 7. lOOI,r"do -

"'one: 1.461 - Re8fdêncla: Rua J>l'�ldeDt.I eo.ttnbo, ,a.

Médico - Cirurgião � Parteiro
RAIOS X

Moderna e possante instalação
de 200 MA.

Oiagn(Jstico preeoce da tuberculos'e
pulmonar. ú!cera5 gástricas e duo
denais, câncer do estômago, afe·
ções das vias biliares, rins, etc,

A.plica o Pneumo-torax artificial
Dr. Newton d'Avilapara o tratamento da Tuberculose

Pulmonar - Tratamentos moder-' Operações -- Vias Urinarias -- Doen-
nos e efic�zes desta moléstia çal dos intestinos, réto e anua

Completo gabinete de Eletricidade -- Hemorroidas, Tratamento do
médica: Ondas curtas e ultra-cur- colite omebiana
tas. Haios Infra-Vermelhos e Raia! Fisioterapia -- Infra-vermelho,
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia . Consult: Vitor Meireles, 28.
Consultório: Rua Deodoro, S Atende diariamente à. 11.30 hll, li,

esquina Felipe Schmid� (I tarde, das 16 hs. em diante •

.ou • tU 12 hn., e das 14 às 17 OI'í I Rellid: Vidal Ramo" 66,

.....-- l'elel9n� 1:471 fQ�. �OO't

iNSTITUTO DE DIAGNOSTICO
·CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

"armado pela UnlTersldade de

�nebr'lCom prAtica nOl! hospttals europeUB
Clínica médica em geral. pediatria, doen,
fl/i! do sistema nervoeo, aparelho geJl1to

urtnárlo do homem e da mulher
A.lItIlate. TécnJoo: DR. PAULO TAVARlIlS
Cureo de Rad!ologla Cl1nlca com ° dr.

Manoel de Abreu Campanario (810 Pau·

lo� . E8peclallzado em Higiene li Sailde

Públlca, pela UnlTers!dade do Rio de Ja,

neiro. - Gal}!nete de Raio X - Electra

�arcllogratla cllnlca - Metabol1tmlO ba,

1101 - Sondagem Duodenal - Gabinete
/le thlloterapla - Labol'at6rlo de mICro.

copia e análise cl1Dlca. - Rua Femando
Machado. 8. Fone 1.19�. - JrlorJan6polls

DR. SAULO RAMOS
��claltatAI em moléBt1aa ..�_ -

PIl'toe.
ALTA CIRURGIA ABDOIlllNAL: N1(I.

lDaJ{o, Teatcu1a, lítero, oTários_ .pêlldice,
f11Jl10rea, etr_ - CIRURGIA PI,ASTICA

bO PlilRlN JCO - Bérai.., b1drocele, Te

,400eele. Tratamento I!IeID 401" e 4:�raçAo
lIe B'emorroldee e Tar1ze8 - Fracturu:

"p.uelb... de arê88o. Opéra aOll :II08pl�
de Florl&D6pou..

I"r.ça Pere'.1'a e OU.,.elra, 10. '0." 1."".
J.forArto: Du U .. li bor.., dJal'Iamellte.

------,------------------------

OH. AURÉLIO ROTOLO

Dr. LAURO DAURA CARTAZES DO DIA

das

�speclaJjsta em Uoençll8 de Senb.o

r!ls - Vias Uri'lláriae.
Curso de especializaç::to de Gineco

logia (doenças de Senhoras) com o

Profe:lsor Moraes de Barros, da Fa

culdade de Medicina de Silo Paulo

Tratamento especializado, médico e

cirúrglco, das afel'ções do aparêlho
genital feminino (Utf�ro, ovários,

trompas, etc,),

Cura radical da5 Inflamaçõel! do!

anexos (Ovários, trompas), sem ope

ração). Tratamento de todos os dis,

túrbios da meruttruação e da esterili

dade.
Tratamento moderno da blenorrll-

I[tIa aguda e crÔnica, em ambos os

ElexOS, por processos modernos sob

contrôle endoscópico - Uretroscopla
!- e de _laboratórIo,

FISIOTERAPIA - DIATEfu)1IA
- IN'FRA-VERl\:fELHO I

CONSULTAS: - Das 10,30 às 12 I

4a.teirá,HOle HOJE

Móveis
Comprar, vender ou aluga f

r

80 na

ft SERVIDORA I

(a maior organização no

gênero nesta capital I
Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

Os orgioa da .Estatística Milita.
têm apóio legal, quando 'ntim.1II
o produtor e o vendedor a mostrai
o que possuem em "UI ..tabeled•

•e.toL (D. •• II.).

L'l:YRo.S: :

•
':::O"C·'R:olA.
I)UA;J)EODhAO,�3
nORílll1ÓPOLlS '

NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE
•

Idir.mas

noras e das 2 às ô,
Consultório - Rua Tlradentea 14,

B'one: 1.663,

ResiMncla -

(Sobrado).
R.ua Tlradent.e-s 7

llR. ANTONIO MONIZ
DE ARAGAO

Ctrarc1a • OrtopedJL ClJnlca e c"lr ..rlfl.
110 torax. PartOll e eJoeUÇM 4e Mllhor...

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 1 Diá'
-lamente das 15 às 17 boras RID8ID�/';
'IA: AJ.m1n.n'. AITlm. SIJ. "ou. 7111,

DR. REMIGIO
CLíNICA M.€DICA

Moléstias lnternas. de SeMoras e (,'1"1,

,nçae em Geral. CON8UI"TúHIO: RU8

·'el1pe Sebmldt - Edll!clo AmélIa Neto,

"one 1692, I} à. 12 I! 14 às 17 tl.oras, RE

8TDt:NCIA: , Largo Benjamin
Contltemte. 3

CIHE (cODEO
Paul

A's 4,30 f: 7,30 hora:>
Kelly e Fay W'BY num ftlme delicioso:

Gentil madrasta
William Russell HaYJen, entreBoyd (Hopalong

lutas e tO! cid as, em:

Piratas de estradas
Cassic:i) e

Robert Stevens na continuação do seriado:

Os valentas da guarda
COMPLEMENTO ]:\TACIONAL (Natural)
Preços: Cr$ 2,00. 1,5 i e 1,00. Imp. lO anos

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

CIHE «IMPERIAL))
A's 7,30 horas:

Ultima Exibição do giganteno shaw, com tocfM os "H;;tros»

e «estrlêas' da Paramount: Dorothy Lamour. Ray 'MillanG,
Bob Hope, Bing Crosby, PauJette Goddard. Dona Drake, Ve
ronica Lake. Eddie Bracken, Jane Rhodes, Susan Hayward,
Allan Ladd, Fred Me Murray, Franchot Tone, Dick Powell,

Vera Zorina, Mary M1utin, Rochester e outros em:

Cocktail de estrêlas
COMPLEMENTO NACIONAL ;Naturall
os SOBRINHOS DE POPEYE (Desenho)
Preços: Cr$ 3,00, e 2,00 Livre de Cemura

Amanhã, no Odeoo, um filme

Espiões do
lOOe_:{ diferente:

Eixo
..

Domingo, simultaneamente no Odeon e Imperial. Fredric
March e Francis Gal1, na obra rntilxima de Cecil B. de Mille;

Lafitle, O corsário

tuquês, espa
nhol, francês,
inglês, etc.

Romance, Poesia, Religião, Aviação,
Matemática, Física. Químico, Geo
logia, Mineralogia, Enge'nharia cio

vil, militar e naval, Carpintario,
Desenho, Saneamento, Metalurgia.
Eletricidade, Rádio, Máquinas, Mo
tores, Hidráulica, Alvenaria, Agri
cultura, Veterinária. Contabilidade,

Dicionários. etc, etc,

Prefira uma parte de seo

trôco. em "Selos Pró Doente
Pobre (lo. Hospital de CarMa
de". e estará co.ntribuindo. para
que êle tome mais um pouco.
de leite, ten]tR melhores medi
(,Ilmentos, mais co.nfúrto Ino
leito de sofrimento., etc. etc •••
(Campalta de Humanidad6

do. Jlospital d� Caridade).

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA

c

Rua Vitor Meireles, 18

MACHADO & CIA.
Agências e Representações em Geral

Mntriz: Florianópolls
Rua João Pinto, n, 5
Caixa Postal, 37
Filial: Cresciúma

Rua Floriano Peixoto, s/n (Edil.
Pr6prio). Telegramaz: "PRIMUS"
Agentes nolJ principais municipio,

do E5trtdQ

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Aproveitem' os preços de Julho
da mui conhecida e barateira

Nova Iorque, julho -

(111"1
tros de distância, onde se es

ter-Americana) - Os repre·' pelha em um verdadeiro lell

sentantes ela imprensa ameri� çol de intensas chamas sôbre o

cana tiveram ocasião de assis- objetivo.
til' recentemente às demons· Comparada com a pequena

trações das novas bombas in- bomba alemã de magnesio, que
cendiárias, que lançam gasoli·· ela supera e que arde l'ápicla
na inflamada sôbre os objeti- mente numa temperatura de

\'OS inimigos. As expel'iencias 3.000 gráus "far,ellheit", eSSE:

foram realizadas em Rahaway. bomba incendiária, no entanto.

New Jersey, pelo Serviço dI' tem a vantagem de um raio <'li'

Guerra Química dos Estados combustão maior. Lança COll·

Unidos. Em relação às bomba,., tra o objetivo uma massa in,

ele magnesio lançadas pelos [lamada e gelatinosa, de um

alemães a,s centenas de mi.lha- quarto de polegada de espes

res na (irã-Bretanha, a efic:· SU1'a.

encia elas novas bombas incen- A forma hexagonal foi ac1o

diárias foi demonstrada em tada de modo que as bombas

ataques ('ontra fortificações pudessem ser agrupadas facil ..

similares is usaelas pelo ini- mente. Na prática, as bombaf;

migo. são lançadas em grupos, qlH� I

O Serviço de Guerra QuÍmi.. se espalham em projetís indi··

ea dos Estados Unidos aproveI- viduais ao caírem de um avião

t011 a experieneia britânica. No momento de serem lanca

Tracol1 imediatamente seu pro- das as bombas no espaço; sai
graií.1a de pesquizas e desen- de sua cauda uma espécie de

volvimento e apelou para o pequeno leme, que retarda

Comité de Pesquizas de Déf2- sua descida e lhe dá maior es

�a Nacional, o Qual por SU,1 tabilidade no ar. I

vez solicitou à Standard Oi! A bomba tem um estopim
I

Compa.ny que empreendesse a que se acende com o impacto I
fabrica.ção de um óleo incen- O estopim queima durante uns

diário eficiente. O conselho fi- três ou cinco segundos, l)l'odu
naneiou o projeto, e contratou zindo então a explosão de uma

!'lua execução 'com a. Standard mistura de polvora e magne

Oil Company. Dos laboratórios sio, que arremessa a grand2
dessa empresa saiu uma peque- distâm:ia o envoltório com sua

na. bomba semelhante a um carga inflamada. A bomba 111-

hexagono serrado em um dos cendiár_ia pesa 3 qUilos e tem

lados. Em eada9 uma de] as 11a· uma carga de 1 quilo de gasoli
via um Quilo de gasolina gela� na gelatinosa, ou o suficiente

Linosa ou "gelgas", quP é ex- para lançar um lençol de clla

pulso ela cauda da bomba den- mas sôbre uma extensa área.

tl'Ó ele um pequeno envoltó"io IY'_...._,."-........_... __._.............__...�

que logo se inflama. O projetil Comprar na CASA MISCE
I

�� alTOn1ctido a cerCa dfil 90 l�le- I I..ANEA é sap�r economililar.

Rio �elo correio) - Um
locutor colaboracionista do rá
dio de Paris está anunciando
novos inventos nazistas capa
zes de falar por si sós. Tratar
se-ia de um torpedo ou subma
rino especial, que pode destruir
simultaneamente várias uni
dades e, segundo o tal locutor
parisiense, Jean Herault Pa
quis, em breve se vai falar
muito do caso. Longe de nós
discutir a possibilidade de in
'venções ou diminuir-lhes o va-

lor. O engenho humano pos
sue tal capacidade, que zom

bar de qualquer invento seria
infantil e ridículo. Ao aparece
rem as bombas voadoras, fo
mos dos que não julgaram des
prezivel a nova arma e o dis
curso de Churchill nos deu ra-

I
zão. Apenas, recusamo-nos a

I c?�siderar êsses i_nventos de
ICISIVOS. A guerra e um conjun
it�, e se �em a artilharia, avia-
çao ou mfantaria, exército ou

marinha, têm meios de domi
nar por si só o inimigo, não po
de haver u�a arma, por enge
nhosa � pengosa que possa ser,
que seJa capaz de anular de
súbito, todos os elemento� do
poderio militar. Quando Hi
tler apela para esses engenhos
faz o mesmo que quando con
clama o fanatismo - recursos
de desespero. Porque, enquan
to_, na realidade, esteve forte,
nao precizou de tais elementos
para vencer. E, na guerra; ao
contrário do futebol, há lóg'i�
ca, � abs'Olut�h....J.-;_. � "�

7 7 ar I r 'UH li"U

Os engenhos
de Hitler

"

a,40
2,20
4,00
3,3()
3,20
4,20
4,50
6,00
Ii,oo
:3,5Q
4,50
4.50
1;80
G,oo
9,00
9,00
3,:!0
4,40
4.0'.)
5.00
4,00
5,01)
5,00
5,00
l)io
3,00
5,00
1,50
3,50
8,50
7,00
8,00
8,50
8,üo
3,50
2,00
3,00
4,50

11,00
16,00
15,00
10,50
8,00

,
Economize o seu dinheiro, comprando na casa que m ars barato vende: Com o fim de diminuir o stock, liquidamos tudo
a preços que são realmente 05 menores da praça. Não Faça suas p antes de veriFicar 05 nossos artigos.

TECIDOS Brim Sebastopol
��m 1:,::' PERFUMARIAS

Chitas , ..

i
" , mt, 3,00 Ilrim Caroá 12,00 Pasta Kolynos .

\i,.�O�11 eSll"lfllP<H.l0 44'�O (SllilãO, artigo superior 6,00 Pasta Colgatc, pequeno .

OI ('S amparro "................. ,,)1) .repon para, quimono , . 7' ° Pasta Cal" te" d "

V'I I I 1 escolhe
.'

,,) - ga. , ",r8Jn e .....•.............•..

OI ('5 alllPt( 0I: ')
r ,.,.......... ;J,OO Peluçin lisa, reclame , <l,GO Pasta Lever , .

Pcterpuns rec <1I1IC • . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . • • li,o:) Pelucia estampada, COI1l Iistas 7.00 Pasta Eucalol .

Voil suiço (._..: :
, . . . . 7,o() Pr-lucia estampada Ivone 7,on Sabonete Carnaval caixa .

'.' o I.' i slliço. ar1tgo super ior) S.oo P.eluc,ia con. I bonecos .,..................... 7,00 (,. b t D 1

, I (
"a on e e OI' y ...........................•

'OI rom.un
·1······························ H,oo �",Cll1,l, arLigo hum: , ',' 10,00 Sabonete Eucalol .

}"!nll() Jisl,)' fOI �s as cores - 5,00 C:!l'ha, artigo superror t i.oo
I
Sabonete Gcssi .

,�1111U l'S .unpu o ,........... 5,u'Ü Cascrnira para casacos, reclame 45,()o Sabonete Cativo em bola, .

Linho CslallljJ,l(fo com 8U de larg .'. 7,00 Cusemiru para casacos, upro vcitem -tü.oo S�I' onc!e 'T I Q l P

J I 11 r
",J 'a e ,uall), o esa .

_inl1o O(.Ie ...•.. , , ....•..•••..• , 10.50 Caselllir[l, p:llra caS<lCOS, arl. extra,.......... 55,l)() Sabão Arislollno .

FllSf,io ('slillllPadlo '(·í:·······)····,·········· 9;00 �íesl'l::l .. al'.ligo bom 7,00 PÓ Ladi .

'FlIsl:'(() estampa( o :H' Ign sup. 'lll,ol) bl'lJ1J Kak i 7,30 PÓ Co(Í pequeno '. ..

,í,.,'('le.rpan. (M·tigo superior) 12,00 Pé Cal' cs I

I I t [
) � I granr e , .

I ('('11 () IS ,I( o 7,ao CAMA E MESA Pt') SllSPl'I'O de G '[ I
I' I I

' . rranur a grnnr c .

T(jbr,d('(� Ilst<1( o I
, :.... lO,I_lO C()lell:l hr.mca para solf ei ro, artigo bom :30.00 Talco Malva pequeno .

:':('Ci(:o f 1�:ral1 c
i" 10,!)l) Colell:l para casal. art igo bom.. 3.'í,oQ Talco Mnlva grande , .

1 ('('11 () C uviocs .•..............••...•.•...•
"

, S,uo- Colcha paru casnl, artigo superior , 4;).00 Twfco Eucalol médio .

Trcidn atllcriC:lno moderno " 12,00 Cobertor cinza. lã de húde 11,50 Talco Eucalol grande .

To!Jl'alco estampado ,...... 7,00 Cober-tor pafa solteiro 2·1,00 Talco Ross médio .

1'onrako (adigo super-ior) ,..... 10,(1) Cohcrlor pura soltei ro ,...... 2(i,ou Talco Ross grande .

Tobrulco l's\a.mp:1d(O c/coraçõcs ,....... 12,00 Cobertor para solteiro ,......... 2S,oo Talco Gessi grande .

'I'er ido COIl1 Jarra reclame) 10,(lo Cobertor para solleiro, tipo ex l ra ........•. 3Q,00 Talco Palmolive .

Tecido com barra (novidade) ,........ 12,00 Cohcr tor para casal ,........ :30,00 Hougc Tentação .

'I'ccido ostnmpndo c /Iaços I-í.oo Cobertor para C;18[1ll •••••.•••••••..•••••••• 32,00 Houge Cid .

Opaln lisa, todas I1S COfes , •• ,.... ••.••..•..• õ.oo Cubertur j)ilra casal, tipo super-ior 40,00 Rouae Hoial Briar

Opaln Iramcesa " (i,oo Aluudiio Léro-Léro (!'Jcça).................. 32,00
"', .

O 1
.

I

baton Tentaçâo .

O��l:� ,�I�fg�S��.::::::::::::::::::::::::::::::" �:�� �:���l��� t\il��;� ::::: .:. : : : : : : : : : : : : : : .: :::: ��:�� �aLon �alaqllle .

Opnln suissa Matarazzo H 13, '1) Algodão Araentína '....... 55,00
.rem c ,ugo , .

C I b 1 I
�

Creme Coti , , , ......•..

g�l��r��:�::�����: .: �l�t:. <��t:t��: :: ::: : ::':':': : :: 1J:f� �l�:�E:E �:�E{/�;�:Di��2�g� g;?gf;t.s:,:: ::: : :: : : :: ���:�� ttI;;l�1 ����?'���::::::::::::::::::::::::::::
Opala estampada (arL. superior) 9,00 Algodão "e C" larg. 2.(}{) peça.............. 155,00 óleo Dorlv e Frank Loyd "

Opala estampada Ive1Le ,........... 12,00 Cretonc Lençol (i/4, branco 1:11, 12,00 óleo Cecy "

�efil', artigo bom li.oo eretone Lençol 7/4, branco mi. 13,00 óleo Encalol .

PeI'C'al para camisas 5,00 Crctone Lençol S;'I, branco mt. ............•
" 14,00 óleo Royal Briar "

Tl'i('oline, urtigo superior ,.........

" 10,00 Cretone Império 1i/4, em core:; mt.
" 13,Do Quina-Petróleo Sandhl' pequeno :.. "

Tricoline, Lipo extra 12,00 Cre[one Allligo 9/4, em cores, larg, 2 mLs. 22,00 r'uil1'� PelJ'óleo Sandil' "randeTl'icnlíne, com salpicas
" 12.50 Crctone Amigo 10/4, em cores, lal·g. 2,20 Illts. , 24,00'"

-
, , ,,' .

(
0uina·Petróleo Oriel tal , .

TriC'oline, para pijamas ,............... 12,00 :retone Carioc<J, 9/40 la.rg. 2 mts. br., mt. 20,00 LO�'ão Brilha.nte .

Tri('oline branca, lavrada 13.00 CretollC' Cflrioca 10/4. branco, largo 2,20 mts. . 24,00 Leite de Colónia........................... "

BI'iJU pail'Clo colegial ,.......... 5,uo Cretollc Pnr�,iz() 10/4, bnlJ1co, largo 2,20 mts. . 24,00
Brim pa.rdo ('oll'gial, superior .•... ,......... li,oo Cl'rtone Ctlrió \)/4, brnn('o, largo 2 mls.... ,.. 26,00 DIVERSOS

Brim azul marinho, arL. bOI11 (i,oo Cl'elone Curió 10/,1, branco, l:lI'g. 2,20 mts, .. 30,00 TOfl�ha Bom Dia "....." 6,00
Hr.im i'anLÇlsia �,�o C['done :-\upcial 9/4, branco, largo 2 mts. 35,00 Calças feitas para homens 22,00
J;rilll ('olossnJ ,.................... 6,:)1) Crelollc Nupc.ial 10/4, branco, largo 2,20 mls. . 40,00 Camisas de Tricoline desde 30,00
eJ'il1l, artigo bom 7,00 Hlscado Colossal para colcluio, reclame 5,50 ;\ieias para homens desde ........•......... " 3,{l0
Brim Singapura S.oo Hisc:,\do enfestado pa,ra colchão " 10,00 :\Ieias P�l,Ulistas para moças

" 5,50

1�J'_im �lI�:ic..l'i{')r 10,00 ['{iscado. enfestado para colchão, �rL sup.
" 12,00 Casacos de malhas para crianças " 1000

hl'll1l l',slahngrauo .................••......

" 12,ou Aloalhado branco e em cores, enlestado " 12,00 Blusas de meia para criança, art. inverno... " 12:00

S�das lisas e estampadas e uma infinidade de artigos que deixamos de mencionar, como: rendas
fitas, meias, pijamas, cuecaS', camisas, etc.

'

Comprar barato} só na (asa Yolanda (filial)� a casa que mais barato vende.
___

RUP� FELIPE SCHMIDT N. 2

BOIllbas incendiárias
norte-am.ericanas

Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO MAIOR CR $ 6.250,00

"

Muito s bonificações e médko gratia
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00
.-

Sapatos para Senhoras
Aproveitem os preços vantajosos!

Os mais modernos modelos!
Tudo não vaI além de Cr$ 50,00!

Sapaalria Barreiros
Rua Cons. Mafra. 41
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COLOSSAL EXPLOSAO
SÃO FRANCISCO DA CALIFóRNIA, 18 (U. P.) .. DOIS NAVIOS DE MUNIÇÕES DA MARINHA EXPLODIRAM DURANTE
A NOITE PASSADA EM PORT CHICAGO,NA BAíA DE SÃO .-'RANCISCO, ESSA A INFORMAÇÃO PRESTADA PELO DEPT.
nA MAtUNHA SôBRE o SINISTRO OUE ABALOU TôDA A REGIÃO. o NúMERO DE VíTIMAS SERÁ ELEVADO. OS PRI-

,.

MElROS CÁLCULOS NÃO OFICIAIS FAI;AVAM EM MAIS DE 600. CENTENAS DE PESSOAS FORAM CONDUZIDAS AOS
HOSPITAIS. VÁRIAS PEQUENAS EMBARCAÇõES FORAM DESTRUIDAS PELA VIOLÊNCIA DA EXPLOSÃO" CUJA CHAMA

FOI VISíVEL A QUASE DUAS CENTENAS DE QUILÔMETROS.

(]) 1E� 11(i1l<IfI ({l) A luta pe la posse de Sa i n t-Lô
.

-

i Londres. 18 (U. P.i - O co- sioneiros, feitos na segunda- trulhas estadunidenses tinham

FI
- .

r 19 d I Ih d 1944
municado alia�o inf�rma hoje feira, informaram que. os S�I-I realmente penetrado na cida-

orlanopo IS, e lÃ o e Ique bombardeiros aliados blo- dados da sua companhia, nao de. Mas, durante a noite, um
._.

•

I
"

.

I quearam a estrada de roda- vinham fazendo ultimamente contra-ataque de tanques ale-

II e Pee e de e Z'"lrmOV·ltz [gem ao sul de Saint-Lô, que mais que uma refeição por mães obrigou-as ao recuo de

ii aqu a n mun Ivinha s.endo utiliz�d� .para o dia. As.sim:_ o bomb.ardeio d�SlalgUmas.
centenas de metros.

.

,.' abastecimento do mmugo. O comumcaçoes muito contri- Apesar dISSO. metade do terre-
]:()�DRES, 18 (V. P.) - Uma_ frota d� 1.2;)O,HYlões no�'t�- que isso significa torna-se eví- buirá para enfraquecer os na- no conquistado durante o dia

1:,nWrH'HUOS atacou a fllmos�_ (\:<;htçao_ e�])enuUlutHI �lll Luítwaí- dente pelas declarações de prí- zistas em Saint-Lô, preparan- de ontem permaneceu firme
re, em Peenemunãe, IH!, regiao do na�tJ('n, oJHLe se l1!"cntou .

a sioneíros alemães, os quais in- do a cidade para o assalto fi- mente em poder das tôrcas

hOJl,lha \'oll(�ol'a. T�\l�')f\m ,?lltra ��tj�çao <1:1 :�leSm() ,g'ellero e ��l� I f?rmam <;lue as. fôrças. l��zistas, nal. A notícia de �ntem sôbre aliadas. Martinville e Haut
me'l.IlUl '!,(lIM, a il� Ztuno'lltz, ftH h{l�nhaJ:(l.{il,ln. }.m Ijontln.� Item-se

VIsto impossibilitadas a entrada das forças norte- des-Forges figuram entre as
eonjetura-se que esse ataque tenha visado Interromper o tra�(t. de receber víveres, munições e americanas em Saint-Lô, em- localidades ontem ocupadas.
UIO de aperteíçoamento das hornbas voadoras, que, seguudo m- suprimentos médicos, devido I bora não se confirmasse de to- Na margem ocidental do rio
únnulções de fonte sueca, (leH'riam ser lançadas futm'amf'llte I ao contínuo bombardeio das I do, não era também de modo Vire, o avanco aliado foi de 5
('oll!l'a os Estados-Enldos••\penas algumas d(;zenas de C:lç:.lS Isuas comunicações. Dois prí- despida de fundamento. Pa- kms.

•

IlllZl:o:tas tentaram enfrentar os atacantes, mas toram repelhlus, ------------

Ao mesmo tempo, a. D. :X. R. anuncia que outra S formações ti- .

:. . .,..... ,.. . .• ..' .

;�:1;;;�i���i;;�:�;�:)�����:���:�:����;�;��� '1'1(:'I lU) 1,91mII BELOS E DEMAIS

g����:i1��j�ii:i���E���i1;:�;:{�l���i:sS�H� I�1111:':': tiUjll1 �::�DCC�!:LU::
eousídera a cooperação para 08 fiJl� da guerra ou m�smu
da paz uma necessidade íundamental à sua soberanta é

aos seus interesses, considera a hipótese de uma ocupação ou

cessão de bases de qualquer natureza e a qualquer povo uma

insensatez que sõ potle ocorrer a quem não conhece n história
do Brasil e 0:0: sentimentos dos hrasílaíroa",

CONTRA CASPA,

QUEDA DOS CA·

C�!�r!�i�.t��!.ndia, 81' �AS���t��8�jr��OJd��11 d!a?oi�1lI:
CU; P) - A CIdade de SalIlt-, prenssa que a destituição do general Tojo corno chefe do Estad )
-Lo C�lU, esta tarde, em poder I Maior Japonês pode ser considerada corno provável corisequêu-

iIi iíiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiii-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiii--iiiiii, dos aliados.
,. i da do desespêro a que chegou a situação militar n ipôn íoa, de-

i Frente da. Nor;na",:dza, .I? '

vido à má condução da guerra por parte daquele general.
(�J, P.) - Samt-�o foz tieiini- WASHINGTON, Ui (r, P.) - A destituição elo general To
t:..vamente conquistaâa pelas jo ela chefia do Estado ::\laior japonês é, notícia que deve ter k

�or�as d nortte-ame;zcanas, �a vado os militaristas japoneses a prorunda meditação. ('o111e11
ar e e o;� e��. ��s� assz"?L tando a decisão do imperador Hiroito, o secretário de Estado
para, o P�t er t °t f za.tos ma_zs Cordell Rull declarou que "o fato pode ser interpretado corno J

utmdzmNP01 ar; ed,. a Auaz1 et na_zts-z sinal de desespêro no que toca às operações militares [aponc-a a orman W. u a tina "v Cord II H 11 1 t 1 tIl
.

.

,

P 1 d S
.

t LA f
. sas ". .orue u nuran e a sua pa es ra ce 10Je com os 101'110,·e a posse e am· o 01. S'll» . . -

I 1 J
• .

'

mamente encarnicada recor-
listas t�ve ocasiao c e reve ar tam .iern que o ex:el11ba1X�clor _na

dando-se que aindâ ante-ontem Argentll1�, sr. Normann Arrnour, desempenhara novas tuuções
os alemães contra-atacaram em Waslungton.

, "�����������YY��������'�'�'--�-���
no interior da cidade, obriqan- 500 mi-I eruzelres Dr. ANTONIO MONIZ DEJ
do os norte-americanos a um ARAGÃO

i recuo. Ontem, porém, o gene- Informam de São Pa.ulo que o

Iral Braâleu levou de rouião tô- leilão do primeiro fardo de algo
da a resistência inimiga, içan- dão da safra dêste ano, em bene

l fício da campanha pró. Instituto
I
do na praça centra o pavilhão de Pesquisas Terapêuticas contra

Inorte.,americano como sinal de a Lepra, já rende mais de qui
qu.e mais 'Uma cidade da FTan- nhentos mil cruzeiros,

�������������������������·ça fôra libertada do jugo na·

a uS·IDa de Volta Redonda ��:; re1ga;�:n!s�r��e's�i�t��6 pesada Londres, 18 (U.P.) - Na
_ frente italiana as tropas pob-d,irigindo-se para o_sul _de Pé- Londres 18 (U. P.) _ A di .. nesas do Oitavo .Exército estão

Irzel's.
O 1'ecuo alemao naa tem} ..

.'. ". l'RIO, 18 (A. N,) -�Ull1a d�s m�iol'es l'eali�ações nacionai�, pelo visto, grande profundida- �uso,J'� B)'�tâl1lc� assmuloy Clt:::: ameaçanc o o Imp,Ol'tan te 'p?l'(?
de todos os tempos senao a maIOr e a construçao (la l11onumen- d ' em lh r.·'do-s "I

a aI tJlhana pesada alel11a esL de Ancona. As tl opas 1;)1 ltan:-
, '_' . .' e, ass e a" e mazsaI']" , ,';; c'as estab 1 '

. _ ....

talllsina ele ferro e açao em Volta.Redonda. IDl(aada,h� pouco uma ação de retardamento. seu,co ren:?v]ca. para a. Iegl,,1) .

'. "_
e-e.celam

..Ja.;aIlas C:�-
��ll�!�l��a�o�:a�fdoas� ��1�0����::, �o��l �i::�{e ���::��:���:r �)�11�� o;;�w'-JosfFiNA·-sórw-EiDsõH 14uo01

te do

.IIIho ..
AI no.

,I ��,���, �:�{do;l�(,�u��c�� e�e��,n;:�
te da produção, pois sua "coqueira" está quase pronta e o pri.. de régresso de sua via. mi oes Quarta. Um c1e�pacho da frell-

meiro alto fôrno estará terminado em llrindpio do próxi,mo gem, reassumiu sua I I te de ?atalha da a entend�I' que
ano. c'íníco, Informam da Bahia que será I ��mb.em. os norte-amencanos

_ _ "'_"'_ contratado um empréstimo entre Ja atlngu'anl O rio, }lois diz que
Os ex.alunos o Banco do Brasil e o govêmo do enC'ontral'am tôc1as as pontes

A
Estado, no valor de quarenta m'· 'J b' \ 1

.

dos C. P. O.. Ihões de cruzeiros, para a rem�. 80 we O
_

alXO �. �'no (estnlldas.

Rio, 19 (C. M.) - O minis- delação e ampliação dos serviços Os ale�aes utlhzavam pontes
tro da Guerra declarou que,

de águas e esgotos. de pontoes p�ra a retirada das

para efeito de vencimentos, os MarCI.nel'ros
fôrças, que all1c1a se escontra·,

ex-alunos de Centros e Nucleos vam na ouÜ'a margem do rio.
de C. P. O. R. desligados e in- �_••_,---""-_.,,,•....................""01

cOl'porados ás fileiras, devem Precisa-se de 10 marcineiros
ser considerados como convo- para fabricação de móveis. Pa-
cados para o serviço ativo. ga-se bom salário.· Tratar no

O
A.

d
«Lar dos Móveis>', na rua Tra-

apoIo os jano, 15.

MelhORTraO AL'EoGREab198(sAteNc)imeDDtod da cadrnE� d��d!�Z!�'���fP! �!' r<l-
o :r,���-::t-ob-�::�::;'o GHb""PO

...' "

,. -, e to os, os P.?�t.os o :,;- 10. e . un�ue ln,O.1rrJ.OU. Freire de ....erci realizar. na Univer-
tado chegam notIcIas sobre os resultados satlsfatünos que e3- OlA SocIedade Catohca da Sui- sidade de Indiann um curso de
tão tendo as demarches para fornecimento da carne à. popula- ça publicou a seguinte dec1ara� interpretação hist61'ita, social e ,._�.."....._,..._w_.....,.__........-_.............

�;ão, depois que a Comissão de Abastecimento do Estado dirigiu ção: "Os católieos suiços dão econ.8��=.�o Brasil,
._------

um apêlo aos fazendeiros gauchos, pedindo sua colaboração inteiro e completo apoio aos 1522 Se precisar de um
para a solução do magno problema, Decorrida menos de UrrJ.::t protestos feitos na Suíça con- automovel, chame
semana;. desde a publicação daquele apêlo, vários tnunicípios já tra as perseguições de judeus o dêsse número) pelo fône
contam. çon,l ,::an).e suncif;'!ute p!'\,l'a o set.l COJ,),ij!ll.trIO. nf:l, Hunçri,�,", 1600,

�\�tsouq.9� Rua João Pinto, n. 25
1ft �'��' (Em frente !o Tes!uro do.Estado)
� �� � FlorlanOpollsz::: C.r.I
"": - Telefone 1448
AnRTOnO PRTOLOGICRS. SANTA CATARINA

comunico coa s eus clien
tes e amigos que reo s s u

m,iu suo clínica,

No rio Arno

I
I

Dr, H. G, S, Medina Farm. Nar�al Alves de Souza
Farm. L. da Costa Avlla

Exumes Anátomo'patológioos.
Diagnóstico precoce da gravidez.

Sôr-o- diagnósticos
Hematologia
Coprologia.

Bacteriologia
Autovacinas.
UltramicrollcopiCl,
Química sanguínea,
Análises de urina.

.

Serviço de transfusão de sangue. Vacinaçãc onti·diftérica
(CRUPE) com próva de Schick.

Análises químicalj de: Farinhas, bebidas. café, mel, óguns potá·
veis e para :uso industriais (fecularias, cervejarias),

I; I fJlillll;[I!sll; l:l!1
:Ií: lU.IS QpJ: l1J(

NOM.E, E Ulf
UllBOLOI
-

PODEROSO AUXI-
LIAR NO TRAT�

UNTO D�

MENOR de 16 anos, comple
mentarista e dactilógrafo, �fe
l'ece-se palra trabalh:.U' em e��

critório ou casa comerei?:, l1.�
Kpl'l11:IiLQôeí> �U1 lJ,ossa Qer.�uci�?

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


