
Teria rebentado a

Londres, :?O (C. P.) - ('o JJtlJ]ebllHl O Il not íclu untet-ior
mente d lvulgndu, II ng'('ucia H. 1\. B, Iuíoruiou que, 110 atr-ntn

do ha vklo contra Htf.ler, saÍI')J1Il também ferMos alguus altns
(']wfes militares, 4l1((> em suo ('oJJlJ)t�J1]lia xe u<'lU.I\lI111. entre

('leI', o tenelltt>-g'f'lleJ'ul S(']Jmidt e o g'cnel'al ;J!HlI, êste, cheío
• do ('süulo-muior a lemão. Os outros uíícla is feridos são {) cn�

1'011('1 Br:IlHIt e (I tenonte-corouel Horgemann,

Lornlrr-s, 20 (r. P.) - Informou a, n. :v. B. que os ofidais
alemães, ílting'Í41os também no atentado ('oHÍI'a Hitler, resul
taram feridos 'por terem teutndu, eom seus corpos, protejrer (I

Fii hrer 110 momento 41a, explnsão M, cargu letul,

(

Londres, 20 (U, P,) - Opina-se em Londres que os feri

mentçs de Hitler devem ser mais graves do que pretende fa

zer crêr Berlim, A informação de que logo após o atentado re

cebeu Mussolini e Goering revela uma preocupação em confir

mar o encontro, que não se justificará em face dos graves
acontecimentos. Portanto, tal cortina de fumaça só pode ter

sido empregada para ocultar a extensão dos ferimentos recebi
dos pelo "Fuehrer", segundo a opinião geral. Mussolini, ao que
parece, escapou ao atentado, por diferença de minutos apenas.
A própria DNB declarou que Hitler estava prestes a conferen

ciar com Mussolini, quando ocorreu o atentado, Os observado

res, que se têm na conta de bons analistas, relacionam tam

bém o atentado a controvérsias entre os oficiais prussianos
e a hierarquia nazista, Outros círculos estranham que o aten

tado não tenha ocorrido antes. De fato, na sucessão dos últi

mos acontecimentos de grande repercussão na vida alemã,
destacam-se: o afastamento do velho e firme marechal von

Rundstedt como chefe da defesa da França, o sacríticío de

mais de meio milhão de homens para uma impossível defesa

de posições na Rússia, o fracasso da defesa dos Estados bálti

cos, que põe, agora em cheque as defesas da Alemanha propria
mente dita, o crescente descontentamento no seio do exército
e entre os operários forçados que preocupa a frente doméstica

alemã e a incapacidade em que se encontra o Reích para evi
tar ou, pelo menos, dificultar os bombardeios aliados. O que o

mundo aguarda, agora, com indisfarçável interêsse, é a infor

mação sôbre o autor ou autores do atentado, que até agora
Berlim guarda com avaro sigilo. Ou estarão faltando na lista

de vítimas, outras patentes míütares e de graduação superior,
que tenham sido atingidos por outras granadas e balas, num
fracassado golpe de Estado? ...

Londres, 20 (U. P.) - Os círculos políticos de Londres,

salientando o elevado número de militares atingidos no aten

tado contra Hitler e o fato de ter sido Mussolini imediatamen

te recebido pelo Fuehrer, deduzem que a tentativa de assassi
nio de Hitler devia incluir igualmente Mussolini e numerosos

conselheiros militares do chanceler alemão. Outro pormenor
de extraordinário relêvo é o que apresenta o atentado como o

mais audacioso desta guerra e o do emprêgo, que se fez; de ex

plosivos, numa das áreas mais vigiadas do mundo: o próprio
Q. G. de Hitler. Ao que parece, os numerosos militares feridos
devem ter recebido em cheio a explosão ao fazerem uma pare
de para proteger Hitler da carga mortal, atenuando, assim, Q

efeito da explosão' sôbre o corpo do "Fuehrer".

guerra civil no' Re1ch,�

__
o

o MAIS ANTIGO DURIO DE SAN'rA CA.TAR�Â

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO fLORES
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Londres, .21 (U. p, - Urge'ote) -- 4 H.H.C., em seus serviço noticioso para a continente europeu, infor
mou qu� Irrompeu �

,
r�voluçao na Alem�nba e. que a «Gestapo» não conseguiu abafa-Ia. Os chefes nazis

tas, diZ a transmJssao da B.D.C., estao a discursar em prava pública, a-fim ..de apaziguar os ânimos.
LO)ldre� 20 (P. P.) � A Agência alclu6 1). X. n. jllfur.!��������������'�����������������������=

mou que Hitler, quando se uchnva cm seu quartel general, foi
vítima Ile 11m ntr-nturlo, J)(II' uomhu, 4pW, ao cxplodír, ('HIlSOU

loves qneíuiaduras na pessoa do Eii hrcr, () qual sofreu, tam

}tt-III, Ilgr-lrn eomoção er-reln-al,

tada, sem grandes inconvenientes. Até onde se sabe é esta a destino que ela teve em 1918.

primeira tentativa de assassinado na qual Hitler fic�u ferido. Mas, essa pequena camartlha,
A única tentat iva anterior anunciada ocorreu a S de novem- contrária aos interêsses do IIIo
01'0 de 1939, quando explodiu uma bomba na cervejaria ]e Reich, já deixou de existir.

Munique, pouco depois de Hitler ter alí estado presente a uma. "A bomba estourou a dois me
'reunião do Partido Nazista. Nessa ocasião, o atentado foi con- tros de distância, à direita da
siderado como um "truc " da "Gestapo" para fortalecer a minha pessôa, mas, saí perfei
frente interna. Considera-se que possivelmente os f'ertmentos tamente ileso". Outro tópico
sofridos por Hitler sejam mais graves elo que revelou a trans- interessante do discurso é o

missão rarliofônica da D. N. B. e que a cuidadosa declaracão que revela certa confusão de

dessa agência, dizendo que o Fuehrer reiniciou suas tarefas, poderes:
recebendo a Mussoltui e Goering, é apenas uma cortina de tu- "Ordeno que nenhuma auto

maça para ocultar a verdadeira situação. A D. N. B. indicou ridade militar e nenhum solda-'

que a explosão ocorreu no Q. G. de Hitler - um dos sitos do no campo de batalha devem

ruais estreitamente vigiados do mundo � e as supostas vítí- obedecer a quaisquer ordens

mas compreendem não sómente Hitler e alguns de seus prin- que partam dos usurpadores.
cipais acessares militares e navias como também Mussolini o Ordeno, como dever que cabe

"premie!''' elo chamado Govêl'no Republicano Fascista elo ll�r- a todo oficial decente e a todo

te ela Itália. Os chefes alemães, agrupados em tôrn.o de Hitle ., valente soldado, matar os que

receberam aparentemente o pleno impacto da explosão, ser- se insurgirem contra a ordem" .

vindo de escudo para o próprio Hitler. Os chefes nazistas da- Hitler acentuou, depois, que, se
dos como feridos são: tenente general Schmundt, coronel houvesse sucumbido ao aten

Brandt, tenente coronel Borgemann e o assistente dêste, Ber- tado, o destino da Alemanha

gel', os quais se encontram em estado grave. Os demais dados seria tremendamente funesto e

como feridos levemente sâo : general Alfred Jodl, chefe ,-lJ' acrescenta: "O dêdo do desti

Estado Maior pessoal ele Hitler, major general Korten, ch:fe no indica que devo continuar

do Estado Maior da "Luftwaffe", general Buhlke, general no meu trabalho em pról da
Borlenschatz oficial ele ligação entre Hitler e o comando (10 Alemanha".

marechal do Ar, general Heuzinger, general Scherff, almiran
tes von Puttkamer e Vosso A D. N. B, tutormou que, pouco de

pois do atentado, o marechal elo Reich, Goertrig .- designado
por Hitler no eomêço da guerra, como herdeiro da ehefia do
nazismo - se entrevistou com o Fuehrer, o que indica que
Goering não se achava presente quando ocorreu a explosão.
A rádio de Berlim expressou que Goering e Goebbels foram Zurique, 21 CU.P.) - So u

imediatamente ao Q, G. ao terem conhecímento da teutativa be-se , através da fronteira,
.le assassinato. Entre os mais íntimos colaboradores de Hi- que. durante toda a noite,

tler, raramente mencionado como tal, se encontra Berger, em vários pontos da Alema·

que fic.on gravemente ferido, assim como o tenente-general nhe, ocorreram escaramuças
Schmunclt que foi ajudante geral da "Werrnacht." desde 1933. entre tropas de choque da

A "Transócean " qualttícou êste C01110 "pertencente ao 0TUUO '''Gestapo'' e eJemen tos m i

dos mais próximos continuadores ele Hitler". O g�1el�al litares.
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arnda, na conferência que Hitler manteve com Chamberlain:
o falecido "premier" britânico.

Estocolmo, 20 (U. P,) - Hi
tler acaba de nomear o chefe

Londres, 20 (U. P.) - A nota oficial divulgada por Ber- da "Gestapo", Himmler, co

Iím, sóbre o atentado contra o Füehrer, diz que êle sofreu feJ'i-1mandante-em-chefe de tôdas

mentes leves, e logo voltou às suas atividades, recebendo, em las tropas metropolitanas da

long-as conferências, a Benito Mussolini e marechal Ooel'ing.IAlemanha. Já começou o "ex-

_ [purgo" na frente interna do

LONDRES, 20 (U. P.) - De Joseph 0rigg - Hitler so- nazismo,
treu queimaduras, contusões e vários dos altos chefes elo exér-
cito o armada ficaram feridos, quatro deles gravemente, em Londres, 20 (U. P.) - Goe

consequência elo que a agência D. N, B. classíticou ele "aten- ring falou pelo rádio, dando

tado com explosivos contra o Fuehrer ". (B. B, C. expressou j;notícia de que há, efetivamen

que a DNB anunciou que Hitler sofreu também comoção cere- te, uma crise na política ale

bral) . DNB não noticiou por0111, se a explosão foi causada por Imã, cujo govêrno ia sendo sa

uma bomba colocada dentro ela sala onde Hitler e seus coman- botado por "uma camarilha de

dantes conferenciavam, ou se foi origtnada duma. bomba lan- traidores dispostos a fazer a

çada por qua.lquer avião 'aliado destinado a atacar o Q. G. ale- paz com o inimigo". Exortou o

mão na Franç,�a e Holanda, eOll1O aconteceu em recentes in- povo a dar caça aos inimigos do

cursões. O fato de que o atent.ado ocorreu evidentemente 110 lUo Reich e que os soldados se
LONDRES, 21 (U, P.) -:- O Consulado

interior do Q. G. - tão difícil é nele peneü'al' como na Casa recusassem a cumprir ordens
chanceler Hitler pr�nuncioH, à

Branca ou na l'esidêneia ofieial do Churchill, em Londres que partissem das facções con-
meia noite, um discurso que em Na''poles, durou 6 minutos.

deu origem a conjecturas nesta capital de que se pode tratar trarias ao govêl'l1O leg'aI. O "fi.ihrer" acentuoll: "PI'O- Rio 21 (C M) P t·
de trabalho interno de alemães desgostosos com o proRsegu'!-

' ..
- ar Iram

menta da g'uerra ou esperançosos de conseg'uir uma paz ne- L d
nundo êste discurso para que para Natal, por via aérea afim

o� res, 21 (.U. P,) - A no-" o l,lOVO alema-o IJOSSa OllVI'l' a de t b I
,.

goeiada, se fôsse eliminado o chefe nazista. Observadores 10-
-

res a e ecer o consulado

meaç,ao de. Hlmmler para a II 111 i nha voz e saber que estoll brasI·leI·l'o 1 'd d
cais acreditam que O. atenta,elo contra a vida de Hitler está re- h f d t�d !J d b F"

naque a CI a e, o

'd
'

t' ;- el 1
� e la e o as as tropas da vivo e assan o em. 01 este consul geral Narbal Costa e os

la.clOn� o 2'0m �t �11 el;'";pçao, l'
nrante

�
� bOl'a\ ontem, d�s �ren�e interna �a, Aleman�a: o terceiro atentado que se fez vi,ge-consules Luiz Nogueira

C�nll\ll�lCaf,çoes eu lte ba 1 �dlllan lS,a e� os pctlses neu l'(�S, as CjuaIs ImplIcou o extermll1lO, sem ple- contra a minha pessôa e é obra Porto e Amaury Gurgel Valen-
80 10)e oram l'es a e eCl a,s. ,upoe-se que os nazlstas tenta- dade, de todos os elementos do de uma -camar'lh d f'·" t

. 1'. ' t'
,

AI > t t 1 fó l' l'
.

'
1 a e o IClalS e.

1'a.111 lmpeclll que as llO .lCIas so II e o a en ae o ssem ( IVU gH.- regIme, conforme acentuou Hl- traidores que dese·a m " N R O
A

1 N

das até que tivesE;lem resolvido a formí't por que fôsse apl'esen� tler, na sua proclamação 'l Alemal�h'" o 111e'slJll0vat y�la
ta

,

..
-

cOtns� arbal Cos�
.

"
,,' ".

. raglCo, e nosso con erraneo.

LONDRES, 21 (U. P.) � I-Ti
tler anunciou que foi o cel. COl1-

(ole von Sto lttemberg (ou Staf
fenberg) quem colocou a bom
ba no interior do seu Quartel
General e que êle é um dos au

tores do atentado contra a sua

pessôa, e, tendo sido, por is
so, eliminado,

Zurique, 21 (U.P,) As
comunicações telefônicas da
Alemanha estão interrompi,
das com o exterior,

LONDRES, 21 (U. P.) - O
almirante Doenitz e o mare
chal Goering lançaram procla
ções conclamando, respectiva
mente, a Marinha e Aviação
alemãs para que se conservas

sem fiéis ao regime h ltler lano.

Rio, 21 (C. M.) - Os
jornais divulgam teleçra
ma de Londres, iniorman
do que o sr, Anthony Eden
manifestou categoricamen
te nos Comuns que as con

dições do armistício não
seriam tornadas públicas
antes da sua assinatura, e

acrescentou que aCamara
não será informada a êsse
respeito, nem sequer con

vidada a aprovar antecipa
damente essas condições.

Dra. JOSEFIHA SCHWEIDSOH
de regresso de sua via
gem. reassumiu sua

clínica.

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).

o ESTADO
Diário Vespertino

-- das
r
,

mortosConferência, a tiros de pistola Tiro de Guerra 40
Cairo, 20 (U. P.) - O go- pas de assalt� que guarneciam Tendo tomado brilhante íní- São Francisco, 19 (U. P.) _

vêrno extra-territorial' grego o hotel onde se realizava a con- ciativa no sentido de construir Informa-se extra-oficialmente
informou que os altos chefes ferência. O coronel Frieted, uma praça esportiva, a esror-

que o número de mortos, em
alemães, reunidos em Atenas prefeito de Atenas, desapare- çada cliretoriá do Tiro de Guer- consequência da explosão dos
para considerar "importantes ceu posteriormente, informan-I ra �O, acompanhada elo �o sar- dois navios carregados de mu

questões políticas", travaram �o-se que foi executado "por: gen Lo .J osé C01Te�a. de Carva- nições em Porto Chicago, se

entre si violento tiroteio com falar contra o comando do! lho, cornpetente instrutor. do, eleva a 388.
suas pistolas, ao redor da me- exército alemã.o'�. O c0211an- seu auxiliar e, e_:.1fim, de

�0c103Ii
�.......,...__......,...,.,_,........,.._............,.,..

sa de conferência, havendo seis I dan.te da guar�ll.çao a�en?-� na lOS atiradores, veem quasi q� �

R sf· dmortos no singular combate. capital gre�'a fOI destituído do coroados os seus esforços, pois. e na os
..��, I cargo

e enviado para Belgrado, I
em breves dias será inaugu-

C
•Os Cdhefes r:azl"ua� fOI.�m co�- onde foi julgado por um� cór- irada a nova e confortável PLL- das 'lançasvoca os pala se reunirem em te marcial sob a acusacao de' .. 1 . 'toAt

.

1 t -, � ca (e espol es .

. ena�" especta l;::en e
. para'l derrotismo, di�endo-se �ue já

-

Há tempos que o T. C. 40 :-;1: Fríccíone este �gracla�el unguentodiscutir aquelas Importantes foi executado. Esse conflito en- vinha ressentindo da Ialta Ik no pescoço e peito. E.vlta_p�rturbar
questões politicas".' O

Chefe) tre os oficiais alemães parece urna (l)l'aç� de esportes ade'qu.t- 0pestoma�o comI1I?e.dlcaça.o rnteC?da.ger âníc d dmí t ,- L J
. - ".,. roporciona a lV10 mais rapi o

.

m 111 O a a mims raçao propagar-se entre os soldados, da, onde as suas equipes pudes- porque combate o resfriado de duas
polonesa tentou escapar, de- os quais querem regressar ao sem treinar eficientemente. 0" maneiras directas.
pois do tiroteio, porém, foi IReich para defender seu país jovens atletas elo 'T'í ro 1110('08
morto pelos membros das tro- agora ameaçado. da melhor sociedade locul,

-,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;======� têm apo iadO e recompr 11 S2 r. O
,

lOS esforços da diretoria e dI),;
seus instrutores, no sentido de

Vende-se u.lmhoappJaaêr�aque a construção da praça es-

port.iva esteja concluída DO

mais curto prazo possível.
Campos de basquete, volei

futebol, pistas e, enfim, tudo
que possa ser praticado para q_

formação de uma raça forte s�t,�
.

tlia, serão instalados na velll[1.! T- l"pO"grafocaserna do T. G. 40. .

Felicitamos a diretoria, _os e;-;-j'
Para trabalhar em Blumenau,

forcados instrutores os i \_ numa .gr�:l!:lde firmo, precisa·se .de5
• e. •

_,l
I bom tlpografo que conheça, ln-

vens atiradores, por mais esce 'I clusive, serviço de obras. Tratar na

empree.nclimento que ficará

!"C-J C�SA �3, livrar.ia e papelaria, rua

gístradc na história do esp ,1'- 1000 Pinta, 9-A. 15 v,-8

Iª'�I I lE
�e catarinense. I V_oEl\fDE SU. uma máqui-

. .

.. ,

l"!'..fI I .' .

fI""" Quer praticando o esporte 11 ... 11. na Singer em��

_�'-.a,a··:· 1lle1' preparando-se mihtar-] perfeito estado de conser-
1

A S.FILIS�ATACA TODO O ORGANISMO
nentp para defender o Brasi l.] vc çô o. Informações nesta

r JS atiradores, que têm a o'l"'ien-I gerência. 3 v .• ]O Eígado. O Baço, (I coração o Estômago, os á-los esforçados instrutores. __ ,�_

Purnões ti Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dôres .companharão todos os movi.
nos Ossos. Reumatismo. Cegueira, Queda do Ca- nent os ria marcha a-cencíonal
belo, Auemie , e Abortos lo aperfeiçoamento físico c
Inoff>J)Rivo 81) organismo. Agradável como Iícôr. militar.
O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. S. P. Avante, pois jóvens atletas
como auxiliar no tratsmento da Sífilis e Reu- lo Tiro de Guerra 40, pois iní-matismo da mesma origem, .

_

',:.'
-latívas tais visam prepararVALIOSAS OPINIOES rara o futuro gerações sadias

O ELIXIR «91ft», dada a sua' ãteste que apliquei muitas le ("01'])0 e espírito.base, é ótimo auxiliar do tra- vezes o ELIXIR «91ft»

O.b_te_n_dO_....11
.i:dio ,José 'I'onfililamento da Sífilis nrlneípalmen- sempre os melhores resultados

te DOS casos em que a via hQ- no trrtamenta da Sítilis.
cal é a única possivel.

(a) Dr. Benedito Talota. I la) Dr. Halael BartoleW

388

Entusiasmo na
L. B. A.

IRio, 19 (A. N.) - Não podia
deixar de repercutír em todos
os setores da Legião Brasileira

.

de Assistência, a notícia do
desembarque dos

expediCioná-1rios brasileiros em Nápoles, on-

I

de, ao lado das fôrças das Na
ções Unidas, vão lutar pela li
berdade do mundo contra a ti
tania nazi-fascista. Logo que
as primeiras notícias circula
ram na cidade, a reportagem
da Agência Nacional procurou
a séde da Legião Brasileira de
Assistência e alí observou vi
brante entusiasmo. Em todos
os Departamentos as legioná
rias comentavam com a mais
viva emocão o acontecimento,
fazendo votos para que os nos- =- .:_

sos bravos combatentes alcan-
cem de maneira positiva e di
reta a vitória final.

precisa alugar um quarto, ven

tilado (sem móveis), em casa de

família, no centro da çidade.
Paga até Cr$ 120,00 por mês.
Olertas à Caixa Postal n. 113'

Auxiliar de escrilorio Sv 4

Precisa-se de um moço e urna moça, com noções GARAGE Aluga-se
Registradora de escrituração e prático de dactilografía. Carta de ::amlsas, Gravatas. Pijames uma, na

d d t d
�

AUXI Mel'asdas 'meihores, pelos me- ruo Alves de Brito. TratarVende'se urna. máquina registra- próprio punho en ,ereça a, poro as a re açao, a: -_

dora «National», modêlo 726, no- LIAR DE ESCRITORIO, indicando referência, enderêçc, ;lOres preços s6 na CASA MIS' na caso. n. 'la, da mesma
va, Tratar no «Bar "Oriente». na d d' 8 '::fLANEA .,- Rua Traiano.12Iruo. 15 v. - 7
rua Vítor Meireles, 11. ;;;�3�O�v.�1�e�o�r�d�e�n�a;;o;;;q;;;u;e;;;;--;e-;;s�;2;o;;;'-;;;;;;;;;_;;;-;-;;-;;.;;_;;_;;__;;_;;;_;;;;;;;;;_;;_;;_;;;;;;;;;;V;;"';;;;;;_;;_;.;;;;;;;-;;_;;_;_;;;;;_;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;_;;;--;;;;-;;-;;.. ;_�;;-;;-;-;;-;;_;;_;_;;_;_;;;;_;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Te1. 1022 - ex. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

.\n0
Semestr-e

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

ondulação permanente e um

estabilizador. de 1 KW, com

pouco uso e em perfeito e s t sdo ,

Tratar na Praça 15, n. 10.
V.·4

Triiuestr-e
:.Ih
:\Úllll'r'O avulso

No Interior:

c-s
Cr$
Cr$

-\no
Semestre
Trimestre

80,00
45,00
25,00

DE PESSOAS TÊM

(arteira

Anúncios mediante contráto,

USADO COM BOM RE·

SULTAOO O POPU·

LAR DEPURATIVO

Perdeu· se uma, com dinheiro,
fotografias e documentos. Gratifi
cu-se com Cr$ 100,00 Q pessôo que
n achou e O entregar na casa n.

37 dei Praça General Osorio, ou

nesta redação. 5v-4

L'ASA';' Vende se uma, na
'" - rua

.

Felipe Sch-
midt, 184 Tr s tar na mesma.

Os originais, mesmo não publi
cados, não serão devolvidos.

A di reção não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos nos

artigos assinados

Chegaram já ao
rio Arno
Roma, 21 (U.P.) ._ As fôrças nor

te-americanas chegaram ao rio
Arno, numa frente de 40 krns que
foi estabelecida num ponto distan
te 15 kms ao norte de Livorno. A
resistência inimigo. está reduzida
ao fogo de armas leves e de ar
tilharia de calibre reduzido,
----------

Irmandade de N. S do
Rosário, N. S. Parto e S.

Benedito
Festividade de S, Benedito
Auto:rizado pela Mesa Adminis- Itrativa, levo ao. conhecimento dos

caríssimos irmães e fiéis que esta
Irmandade fará realizar, no próxi
rno dia 23 do corrente, a festivi
dade de S. Benedito, que constará
de tríduo. com início no dia 21 do
corrente. às 19 haras e, no citado
dia 23, missa festiva às 9 horas;
'e à noite. às 17 horas, novena e

encerramento da festividade. Ou
t rosaírn , convido aos irmãos e de
votos para assistirem à referida
solenidade.
Consistório da Irmandade de N.

S· d-o Rosário, N. S. do Parto e

S. Benedito, em Florianópolis, 19
de julho de 1944.

João Capístrano Cardoso,
Secre tárío.

DO SANGUE

--

�\.\\tsouq"cf Rua João Pinto, D. 25
� �. � _

(Em frente ao Tesouro do Estado)
� .. . � Florianópolis
=, _. ,_.,

c.n

Telefone 1448
RMRrOnO pnTOLOGICnS SANTA (ArARIHA

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

Exames Anátomo.patológicos.
Diagnóstico precoce da gravidez.
Sôro.diaqnósticos
Hematologia
Coprologio.

Bacteriologia
Autovacínas.
Ultramicroscopia. I
Química sanguínea.
Análises de urina.

gcranHdo5 por seu en_

voltório hermeticamente
fechado à quente em

CLARAPEl inviolável.
Exija MElHORALI

Serviço de transfusão de sangue. Vaci.nação anti·diftél"ica
(CRUPE) com próvu de Schick.

Análises químicas de: Farinhas, bebidas, café, mel, óguas potá
veis e para uso industriais (fecularias, cervejariasj.

.............w--..-..-..-..-----_..--..-_.._...-................• ........-.w.__-_·__..-....-_-_.�_..

RAMOS
.

!Curso de Có'rte
Ensina·se em aulas
diurnas e noturnas.
Largo Benjamin
Constant, 6.

ALVARO
CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles; 18

Um senhor,
aquí residente,Quarto

o Sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE'I
CI;\. WE'rZEL INDUSTRIAL-JOINVIIÀLJ�: (�ldfCé1 regi:)'.) ; ,,:>�'õÃ�yIRCfAt: .... li

CONSERVA E J)}:SIN}'ECTA A SUA UOUI'A �,.�C!A���E
/

IAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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dia da. «Dia
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I

. derrota alemã I
o

INDICADOR,_M_E_"D_I_CO_'_
DR. MARIO WENDHAUSEN
(Diplomado pela Faculdade Nac, ele Meaiclrul da Unlver�,dade do Brasil)

ex-tntorno do Serviço de Cllnlca Médlca do Professor Osvaldo Ol i ve lr'a. medico no

Departamento de Saúde
CU!'OCl\. MEIlICA - Mol"'�tla8 Intevnas de adultos e cr ta nças, COSSl1 liróltlO

, HIl!SlOE:\CJA: Rua }o'ellpe Schmldt n. :18 - 'fel. 812. CONSIJllL'.'\S - )l,," IIi à� Ill.

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

ARAÚJO

108

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS

OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA
Especialista, assistente do Professor Sanson do nio de J an .. 1 roo

CONSULTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - À tarde, nas :I à� 6.

Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1447

Ser ví ços de Clínica Infant.il da Assist ên c
í

a Municipal f' II osp ital
de Ca ririude

CUNICA MtDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
f'O\'�I:J./!'(Jl{lO: .,nna Suues l\Jachado, "j (Edifício S. 1<'I'H1H'iseo., fon� 1..I�14

Consultas das lO à" 1:1 e das í4 ,i� 15 hora,
HESlnCNCl:\.: ltua .J1;lrpchal Guilher-m«. 5. Fim e 7i<:-1

ClíNICA DE OLHOS - OUVIDOS - �ARIZ - GAl-1<:A7\TA

DR. BIASE FARACO
,ITédieo -- cbefe do Servico de SítiJti,;; do Centro tIe Sa úd e

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS -- AFECÇõES UH()-(;ENfTAI�; IH';
\�mos OS SEXOS -_ lIAfOS INFHA-vEHMELl-ros E ULTHA-VrOLETAS

CONSULTAS: das 3 as fi h. -- H. Felipe Schrnidt, 46
RES.: R. Joinvi!e, 47 - FONE 1048

DR. SAVAS LACERDA
Clínica médico-cirúrgica de Olhos -- Ouvidos. Nnll'iz - Gargnn!n.
Diploma de habi litaçáo do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSCLTúlUO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 horas. FOI'I(' 1:!f)9.
RESIDENCIA - Conselheiro Mafra, 77.
---- ------------------------,

DR. ROLDÃO CONSONI
l'lHrfWJA GEHAL - ALTA CmURGI ..\ • ;\Wl,(cSTTAS DE SF.NHOHi\S - 1','B'fOS

F'ormud o pela Facuãdade de Medicina tia Universidade ele São Paulo' onde foi
Assistente por vários anos do Serviço Cirúrgico do Prof. Alfpio Correia' ,,('to.

,

Círurg la do astômago e .vias biliares. intestinos delgado e grosso, tiróide. rins.
orosta ta, bexu;;a, útero. ovar-tos e trompas. Varícocete, hldrocele varizes e hérriín

CONSUr:i'AS:
' . "

das 2 às 5 110ra" à Rya Felipe Schrrtd t, 21. (altos da Casa Pa ra iso) , TeL 1.598.
RESIDJ1!:-;CIA: Rua ES'te\'es Junior, 179; Te]. M764

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso �.. AD<'rfel"oamento e Longa Prática no Rio de Janeiro
;UN,,"U l/J'AS - Pela manhã: rírartamente das 10.30às 12 hs , à tarde excepto oos
láh ..d"", das 16,:10 a� 18 h.oras - CONFiUl/l'óRrO: Roa .loAo Ptnto a. 7••ol ..·.do _

1"0"": 1.461 - Re8Idllncla: Roa Prestdente Coutfnho, �3.

Médico - Cirurgião - Parteiro
RA 10 S X

Moderna e possante instalação
'de 200 MA.

Diagnóstico precoce da tuberculose
pulmonar, ulceras gástricas e duo
denais, câncer do estômago, are·
ções das vias biliares. rins, etc
Aplica o Pneumo-torax artificial -

:----::----------

para o tratamento da Tuberculose Dr. Newton d'Avila
Pulmonar - Tratamentos modero Operaç;ôes -. Vias Uril'larias -- Doen-

fiOS e efiC!lzes desta moléstia ça. dos intestinos, réto e anus
Completo gabinete de Eletricidade -. Hemorroidas. Tratamento do
médica: Ondas curtas e ultra-curo colite amebiana
Ias. Raios Infra-Vermelhos e Raios Fisioterapia -- Infraove;melho.
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia Consult: Vítor Meireles, 28.
Consultório: Rua Deodoro, S Atende diariamente às 11.30 h., 9,

esquina Felipe Schmidt à tarde, das 16 hs. em diante
Oas IJ As 12 hrs., e das 14 às 17 hrs ! Resid: Vidal Ramoll, 66,

Tplpfnnp 1,47!\ Fone 1067,

TlIE LONDON & IJANOASHIRE INSURANCE

SEGUROS
THE LONDON ASSURANCE

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

Hepresentante: L. ALMEIDA
Rua Vidal Ramos, 111

INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

I'Qrmado pela Untver-stdade de Genebra

Com prática nos hospitais europeus

.'1!nlcB méd lca em geral. pediatria, doen

as do sistema nervoso. aparelho genit(}.
urinário do homem e da mulher

\1I�t"t.,. Técnico: Oito PAUJ,O TAVAIUili;

üurso de Rad:ologla CUnlca com o <11',

'�ano,,1 de Abreu Campanarlo (São Pau

"), Espectaltzado em Higiene e Saúde

"jlJl1ca. pela Universidade do Rio de Ja.

erro. -- Gablnet'" de Ralo X - Electro

I�o'O\to,l<[ratla cuníca - MetabolisDlo ba

".1 - Sondagem Duodenal - Gabinete I" ft><101erap!a - Laboratorto de mtcroa

,pia e análise cttn íea. - Rua Feroandn
\lanhado. 8, Fone 1.195, - F'lorfanópolts

DR. SAULO RAMOS

O»,
LONDRES (Por P. J. Ken- deíro pelo grupo. Lançadas as

dríck. -- Especial para o "BU-I bombas, o piloto fica atento
h�EAU INTERESTADUAL DE com o seu canhão, pronto pa
IMPRENSA") - No, espírito ra o combate aéreo.
dos pilotos e do pessoal de ter- O dia "D" acarretou um

ra da 2.a Fôrca Aérea Tática imenso trabalho para esse gru
da Inglaterra, '0 "dia D" signi- po. Sua função foi martelar o

fica "dia da derrota" certa: pa- potencial humano do inimigo
ra a Luftwaffe. A confiança nas cabeças de praia, localizar
nasce da experiência. Os ho- as posições de artilharia; mar
mens que tinham batido a telar as concentrações de tro

Luftwaffe na batalha da In- pas e depósitos do inimigo; SENHORITA com diploma de

glaterra - como por exemplo acossar os transportes e tirar complementarista e de dacti

Malan (O. C.), o piloto de ca- vantagem de qualquer oportu- lografia, oferece-se para traba

ça que atingiu maior "score", �li�a�e para infligi:: perdas ao Ilhar .em escritório_ ou casa co

_ e outros que lutaram na mirrugo, no ar, na agua ou em mercíal. Informações em nossa

Africa e na Itália, ajudaram a terra. Gerência.
criar a invencibilidade anteci-

--------

pada do grupo.
Nas tendas camufladas pe

los campos verdes da Ingla
terra, os homens desse grupo
conversaram noite a dentro,

planejando novas contribui

ções para o desconforto do ini

migo. Havia operações de gran
de escala em andamento e tam ..

bém exercícios com o exército

que envolviam enorme esrôr

ço. Os oficiais encarregados
das tarefas cerebrais, feita a

refeição do almôço, não aban
donavam a mesa de trabalho
até 2 horas da madrugada do
dia seguinte, salvo para fazer
um lanche. Isto nos sete dias
da semana.

Enquanto aguardava as no

vas ordens, o grupo trabalha
va nas suas tarefas normais.
'fado o seu poderio - compos
to de esquadrilhas de "Spitfi
res", a "Typhoon" e "Mustan
gs" de longo raio - era lança-I
do constantemente sôbre os

objetivos inimigos, ou utiliza
do para a escolta dos grandes
bombardeiros. Agora, eles teem
encontrado pequena oposição
de caça no território ocupado
pelo inimigo. Há alguns meses

atrás, um "Spitfíre" voando
sôbre o norte da França ou dos

países baixos, podia esperar
que o huno aceitasse o desafio.
Mas agora a Luftwaffe resol
veu permanecer ancorada em

terra.
Não se pense daí que uma

incursão de milhares de sorti-
das sôbre o território do ínímí- íiI '

go, sem que este aceite o desa
fio para levantar vôo, seja
uma operação facil, como so

brevoar os aerodromos nacio
nais.
Quando os nossos pilotos

não voam, ficam melancólicos.
Entre eles estão homens de
muitas nacionalidades, tais co

mo só se poderiam encontrar
talvez na Legião Estrangeira.

No nosso grupo conhecido,
porém, existem apenas belgas,
franceses, tchecos, poloneses,
afora os britânicos. A língua
comum, que é o inglês, é fala-jda com os mais diverso� sota

ques, mas a compreensao en-I
tl'e eles todos é cristalina.

O dia "D" significa para
muitos desses homens o dia de

voltar para casa, A luta que
travam tem um aspecto dra
mático de libertação pessoal e

de vingança que os transforma
em adversários temíveis para
a Luftwaffe. No dia "D", di
ziam eles, começaremos a vol
tar para casa, para perto das
nossas namoradas, das nossas

famí1i�s. Esperamos muito por
esse dia. Será um dia esplên
dido. Lutaremos para abril' ca
minho até nossas casas".
Mui t o recentemente, os

"Mustangs" do grupo deram
aos pilotos poloneses o prazer
de contemplarem em fotogra
fia uma Berlim quasi tão de
vastada como Varsóvia. Esses
aVloes tinham escoltado os

bombàrdeiros pesados ameri
canos. Os "Spitfires" desse

grupo voaram tantas vezes sô
bre o norte da França, que os

pilotos já sabem o caminho
sem precisarem olhar o mapa.
Como O "Typhoon", esse avião
t tí3,mpéro u;sadQ CÇl;mQ bombar-.

I!Ouro para Dentis�as
22 Quilates (Justo Título)

I
Envelope de 3 e 5 gramas

Gr. Cr$ 31.00

Pedido ao

DEPOSITO DEMTARIO
MASETTI

RUA SEMINARIO, 131 - 135
RUA MARCONI, 44 S. PAULO
que enviará li�ta de preços.

DR.

ilspeclallilta em moléstlae de .enbopu _.

Pano..
\L'rA CIRURGIA ABnOMIN.lU,: NtO

'tl1l�O, 'feosfcula, Atero, ovárl.os••pêndlc�
''Wnoree. etc. - CIUURGIA PL.4.S'.rICA

00 PERtNEO - Hénti.... hldrocele. .. ...

"coc-eJe. Tratamento sem .101" e �peraçlt,
le HemotTOldll8 e varizes - Fraétnra�

'!)arelh... de ir(l8RO. OpérA UOII HospItal.
de Flortan6p.ou..

!'raça Pereira e OUyelra. tO. !!'one, 1.0011

floráMo: nu 14 ia I' bo".... dlal'lllDleoÚ'l

DR. AURÉUO ROTOLO

Dr. LAURO DAURA
I<JspeclaJbta em Doenças de S.·llho

rus - Vias Urtnãrtas.
Curso de especial ízação de G meco

Iog ía (doenças de SenhorasJ com o

Professor Moraes de Barros, da F'a
culdade de Medicina de São Paulo,
Tratamento especializado, médico e

ctru rg rco, tias afecções do aparêlbo
genital f'em in ino (Utero, ovários.
trom pe s, et.c.) .

Cura radical das Inflamações dos
anexos tOv árros, t rom pas j , seu: op«
rSt.}JO), Tra�anle!Jlo de t.odos 0'"' dis
túrbios da urcnatruncão e da '''1".'111.

A Pomada Man Zan lhe dará o alivio desejado,
combatendo as dôres e os pruridos, desconges
tionando as dilatações. Graças ás substancias
de real efeito arrtisêptico-bactericida que entram

em sua fórmula. a Pomada Man Zan previne as

infecções e o aparecimento de outros males ain-
da mais graves, decorrentes das hemorroides.
A venda em todas as Farmacias em bisnagas
com cánula especial para facilitar a aplicação-

(Um produto De Witt)

tJade.

'I'rat arnen t.o morrer-no na hletlOI'nl ..

glOi t.!gutla "! cr'õ n íca, em ambos os

sexos, por processos modernos sob
con uôls endoscó ptco - Urctro!"t(.'oplu
-. e de laboratório,

FISlOTEHAPIA - DlATEH.MiA
- I�FRA-VEHMELHO

CONSULTAS: - Das ltJ.:lU às 12
horas e das 2 às 5,
Consultório - Rua Tiradentes H.

Fone: 1.663.

Residência - Rua Tlradentl's 7

(Sobo'adoJ.

ORo ANTÔNIO MONIZ
DE ARAGAO

Crédito Mútuo Predial
Propretártos - J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO MAIOR CR s 6.250,00

CtrurlPA C! Ortopedia. Cllnlca C! Clr.rlfta
ito torax. Parto:! C! doençu de IH!!lbou.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Dió:'
·lamente das 15 às' 17 boras. RE�ID!lN.
'IA: Alm\r1)n'" AITlm. 36, li'oue 7111,

Muitas boníf.cocõea e médico graUs
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

� �

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

I.... COllJelbeiro Mafra... e 5 - FONE 1.642
E.trera • dOmiClÕ.

DR. REMIGIO
CLíNICA M:®DICA

MoléBtlu internas, de Senhoras e CrI
mÇ8s em Geral. CONSULTÓRIO: Rua
"elipe Schmldt - Edlficlo Amélia Neto.
rone 1592. 9 às 12 e 14 As 17 boraa. RIll,

SIDtNClA: J Largo Benjamin'
Constante. 3

NAS ILHAS GILBERT - Unidades norte-americana
desembarcam provisões na praia de uma ilha das Gilbert,
quando se travava cruenta luta contra os japoneses. Como
fundo simbólico do grupo de lanchas, pode-se ver o casco

de um navio cargueiro japonês destroçado, testemunho do

poderio norte-americano. (Foto da Inte1"�Americana).

Correias de transmissão
,

Vendem-se a preços baratíssimos,
sem competância, e diretamente

da Fábrica I

Sapataria Barreiros
Rua Cons. Mafra, 41

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Luta violenta
Londres, 19 (U. P.) - O Su

premo Q. G. Aliado. informa

que violentos combates estão
em curso na aérea de caen,
o�de foi repelido feroz contra

ataque alemão compreendido
de fôrças de infantaria e divi
sões panzer.

Desmentido
Londres, 20 (U. P.) - Sur

ge um desmentido à 'viagem
que estaria projetando o pre
sidente Roosevelt à Inglaterra.
É o correspondente 'parlamen
tar que o transmite, acrescen
tando que, se de fato o presi
dente Roosevelt abandonar
Washington, pràximamente, se
rá para umas férias verdadei
ras, afim-de sl preparar para
a campanha presidencial, que
se avizinha.

gênio alemão
Hoje faz anos a sra, d. Ivone

.

Washington (Serviço Espe- conhecidas, os orgulhosos milí-
.BrÜggemann Leal. cial da Inter-Americana) - taristas prussianos não conse-

Pela segunda vez, em menos de guem siquer deter a ofensiva
uma semana, Hitler pronun- aliada, quanto mais para con

ciou rápidos discursos nos tra-atacal' até chegar à vi
quais não esconde a crítica si- tória.
tuação das armas germânicas. No entanto, este apêlo ao

Numa guerra de proporções gemo tedesco tem um signítí
históricas, revezes isolados não cada que não devemos desce

o rrmes tro Dante Corradini. re- representam a derrota, afir- nhecer. Hitler está evidente

sidente em S. Paulo, faz onos hoje. mau. Evidentemente o super- mente, preparando outra guer-
nazista esquece que, no caso da ra de nervos, seguida de uma

A gentil s!'ita. Célia Brognoli Alemanha, os revezes isolados ofensiva de paz, Baseado nos
comemora hoje o seu dia no to- se vem sucedendo com tama-I estragos que os "aviões bom
Ifcio. nha regularidade que se trans- f

bas" estão causando na Grã

Fazem 8008 hoJes formaram em uma só e única i Bretanha, quer ver se cria, no-
s ro , Iolanda Rothsahl; derrota cujo início está em El vamente, um clima de conces-

srita �en&sia Tavares;
r • ! Alamein e Stalingrado e cujo sões entre os aliados que o li- foram presos 05

!!rs. Altmo �ereIra� dr. IndaleclO fim só .ecorrerá em Berlim. Hi- vre da derrota final. O sr. Mor- patriotas
Al'uda e dentJsta An Machado. l'

.
.

-----"------:-� ���.��e�e��I��e��ia��� ��p������ I â���h:s�a t��ta�fv���c���ta �� FO���a �������' 200nt��, P�; pa-O santo do dia: os alemães e faz, inclusive, es- fugir à rendição incondicional, triotas que executaram o mi-

_
ta confissão elucidativa de que advertindo, ao mesmo tempo, nistro da Propaganda de Vichí,

Santa Praxedes I a guerra não é só entre milita- contra o. p�rigo <:lo division.is- Henriot. Anunciando o fato,

Vir
.

'
res. Sendo, sobretudo, uma,' mo nas fileiras aliadas, Berlím disse a emissora de París que

d .. gem I guerra de técnicos, o gênio in-
I
sabe definitivamente que não um deles foi morto imediata-

te!:;:�ed:s i:;:�ad�� M�r�aAn�� I ventivo alemão ha de recupe-: conseguirá J?ais ganhar a m�n_te po_r tentar escapar à

nino, sendo filha de uma das mais, rar O terreno perdido e ha de I guerra e por ISSO trata de per-. prisao. Nao deu entretanto a

iJústres famílias. 'I'orriou-se son to ',encontrar novos meios de alte- dê-la com os menores prejuizos ' emissora nazista pormenor al
e célebr� por ,s�as obras de cori- rar a sorte das armas em favor passiveis. Como? De uma ma-I gum sôbre o número dos pa-
dade cUJO prdtícc , naqueles �e:n-ldO Reich. ' neíra muito simples: alar- triotas presos nem a sua iden-
pos tempestuosos de persegu\çao, . .

't· l' , d
.

tê
.

d tr tid d
exigiam coragem heróica. A santa

I
E smtoma ica esta ingua- dean o a eX1S encia e ren;en- 1 a e.

aj udova os perseguidos ora ocul· gem reveladora de falta de con-II das armas secretas produzidas
tondo-cs em sua ca�a, ora

,

exoz- fiança no êxito das fôrças ar-: pelo gênio alemão e intrigando Os últimos
tando'os a c?nstânc;lO na fe, ora madas zermânlcas que já não desesperadamente no campo Rio, 20 'A,N- Para Miami. se-

fornecendo Viveres e roupas aos ,0 '.
,.

"

. guiram hoje, via aérea. o briga·
cristãoll presos nos cárceres. COSo tem yer gonh,a em se afirmal, de adversar�o, .

deiro do ar Ivo Borges, cornondcm-
tumava sepultar os corpos dos publico. HItler, que outrora, Que nlnguem se Iluda neste te :ia Primeira Zona Aérea, e o

mártires. Quando o írnperudor 80U' nos momentos de triunfo, aíir- ponto. As armas secretas não tenente coron-al Carlos Rodrigues

h� .que, na ca�a do. VIrgem. os CQ' mava serem iI'tvencíveis os seus ganham a guerra e a intriga Coelho. que vinha exercendo o

t ôl icoa se reun iorn para a celebre- ,. dmit
-

duz coluni t H' cargo de comandante da base

ção da sta. Mina, mandou pren eX,ercItos, a mi e, agora; que os na� con uz co unis as. oje, aérea de Porto Alegre. São êles os

der a todos e degolá.loll. Proxede r aliados lograram supera-los e malS do que nunca, a palavra últimos oficiais da FAB perten
que escapou a ellta morte, ficou que para restabelecer o equilí-I de ordem ha de ser a de on- centes ao grupo designado para
tão. triste que �ediu a Deus cha brio perdido necessário se

tor-j
tem: O nazi-fascismo eis o ini - fazer curso de Ehtado Maior em

ma�se-Il para 81. Deus atendeu Q? na que o gênio alemão forneca migo. Os que ajudam a destruí- Lavenworth.

pedIdo e Praxedes morreu 0.011 21 . '.,
- ---------

de julho de 164. armas novas p01S que, com as lo eIS os amigos. Novo aumento

o sr, Arnaldo Dutra, funcioná
,rio da D.R.C.T, festeja hoje o seu

natalício.

a

VENDE-SE
Uma complete instala�ão me

(âni(a (máquinas) para Padaria.
Ver e tratar na rua Deodoro, 22.

10 v·l

Completa hoje 3 'anos a menina
Zeni Lurdes, filha de Ir. t ..nente
Orion Platt, da F.P.E.

Regressou
Rio, 20 -A.N- Acompanhado de

sua espôsa, regressou hoje aos Es-
tado Unidos, via aérea, o capitão r ..
de fragata Charles Williams Lord,
que há vários meses vinha servin
do na missão naval omericana
junto à nossa Marinha de Guerra, Móveis

(omprar, vender ou alugarI

só na

A SERVIDORA
fa maior organização no

gênero nesta capital)
Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

Como Tóquio
explica •••

São Francisco, 20 (U. P.) -
Projetando uma cortina de ru
maça nos verdadeiros motivos
que afastaram o general Tojo
da chefia do Estado-Maior ja
ponês, diz hoje a emissora de

Tóquio que sua substituição
representa gigantesco passo
para o reíorçamento da defesa
nacional do Japão. A mesma

interpretação deu a emissora
de Tóquio ao afastamento do
almirante Shimada, que até
agora exercia as funções de
ministro da Marinha do Mika-
do.

c

Rio. 20 -A,N·O govêrno da Bahia
acaba de aumentar a taxa s$hle
o fumo ern 1'810, em folha e be
neficiado.

I

Sapatos para Senhoras
os preços vontajo$os 1
modernos . modelos!
vul além de Cr$ 50,00!

Sapaa iria Barreiros
Hua Ccns. Mofra. 41

LIVROS

�� ,

I l
i

: O·, L. R o SAI''I".IUA DEODO�O.33i
f1.0rlHlMÓPOilS !

NOVOS e
USADOsl

COMPRA elVENDE

F"ARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LA lJS
Hoje ti amaahi aerli a ••a prefertda

1h'OI''' .aatoaata • eatraD,(elral! - HomeopaU.. - PerfIlm......
� de bol'l'acha.

1I.....e.- • ua... ob",,",'ncta ao receltaatt. .AdI...

Aproveitem
Os mais
Tudo nõo•

rdí",mas por

tU!!,Uêll, aspo
nhol, franc�s,
inglíll, etc.

Romance, Poesia. Religião. Aviação.
Matemótica, Físico, Química, Geo-

10qia, Mineralogia, Engenharia cio

vil, militar e naval, Carpintaria,
De.anho, Saneamento, Metalurgia,
Eletricidade, Rtídio, Máquinas; Mo
tores, Hidrdulica, Alvenal'ÍCl, Agri
cultura. Veterinnria. Contabilidade.

Dicionários, etc, etc.

CARTAZES DO DIAV" 2í

HOJE HOJE6a.teira

CINE
I A's 7,30 horas

Ricardo Cor tez, Frances Farmer, Virgínia Dale e Eugene PaI.
lette numa engraçadíssima farsa que começa em Holywood e

quasi que não acaba:

Espiões do Eixo
COMPLEMENTO l'TACIONAL (Natural)

AVENTURAS AQUATICAS (Short em Português)
A VOZ DO MUNDO (Atualidade)

Preço Cr$ 3,00, 2,00, e I,De. Livre de Censura

O Balal�ão de
guardas
Rio, ao -A.N Passa hoje o 11

tlniversárlo da criaçao do Batalhõ'o
de Guardas. unidade de "élite" do
Exército. comandado pelo coronel
Adalb,llrto Pompílio da Rocha. Por·
tanto. encontra 5e aquela unidade
em festa, ttmdo sido organizado
grandé programa comernvrativo, ]I.
solenidade contou com Q presença Ido generul Dutra, minilitro da
Guerra.

CINE ((IMPERIAL)- ..._-_..... ..,� �-"...... --_.--._----�-�'-----

-----------------------..------..----------------------------------------------------�

{'.,.'s 1,30 horas:
Se é forte não perca! Se é fraco não assista! Controle seus
nervos para assistir a êste estarrecerdor filme de Bela Lugosi:

Zombie, a legião dos mortos
COMPLEMENTO NACIONAL (Natural)

RITMOS AQUATICOS (Shcirt em Português)
Preços Cr$ 2,00 e 1,50, «Imp. 18 anosli>.

.

A "CASA SANTA ROSA" comunico 009 seus distintos �lientes e amigos
que os suas Secções de Sedos, Las e Cosemiras foram transferidas da

Rua Felipe Schmidt, 54, para a Rua Conselheiro Mafra, 36

Coja e sobre-loja).

Casa SANTA ROSA
ORLANDO SCARPELLI

Rua Conselheiro Mafra, 36 �- Telefone 1514

F L O R I, A N O P O li S

Domingo, simultaneamente no Odeon e Imperial, Fredric
March e Francis Gall, na obra máxima de Cecil B. de Mille:

Lafitte, O corsário
-

Fabricante ê distribuidores das afamadas con·

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, morins e aviamentos

para aHoi':1tes. que recebe diretamente das
fábricas. A Casa "A CAPITAV chama a atenção dos Snrs. Comerciantes do interior no sentida de lhe fazerem uma

visito antes de efetuorem suas compras. MATRIZ em Florianópolis, � FILIAIS em Blumenau e Lajes.
melhores

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o Brasil no após-guerra 200 ônibus
RIO - Correspondência -jdiSpensávei? à indústria bélica R�o, 20 (A. �-! - Um ves-

(A. N). anglo-americana, como forne- pertmo local informa que os

A delegação brasileira à con-I cendo bases aéro-navaís cuja duzentos ônibus encomendados
ferência de Bretton Woods já. utilização concorreu para en- par� esta· capital e para' os

deu mostra inequívoca do cuí- curtar a guerra, decretando a quais o Conselho Nacional de

.dado com que o país se está expulsão dos eixistas da Afrí- Petroleo garantiu gazolina.
preparando para resolver os ca.

. foram encomendados por inter

seus problemas econômicos e Não fica aí a nossa particí- médio da Prefeitura do Rio,
financeiros, depois da derrota pação na luta. A frente inter- tendo o Embaixador Caffery
do Eixo. No discurso que o pre- na também constitue "um desenvolvido grande atividade,
sidente Getúlio Vargas pro- exército de reserva mobiliza- bem corno a Coordenação In

nunciou, há dias, em Belo Ho- do". Enfim, todos os brasileí- ter-Americana, para o êxito da

ri_zont.e� agradecendo as sauda- ros devem trabalhar, concor- t�ansação. Os ônibus começa
çoes feitas pelos representan- rendo para o aumento da nos- rao a chegar no próximo mês.
tes das classes patronais e ope- sa produção agrícola e indus- .-0 -. ...

rárias, está exposta, em linhas trial, pois teremos de atender
gerais, a or.ientação que adot�- i não ,somente às r:ecessidades
remos, na fase de reconstrução do pais, como, depois de termi

que. em breve, virá para todos nada a atual conflagração, as

os povos. I necessidades inadiáveis dos po-
Conforme salientou' o Chefe; vos arruinados pelos conquís

do Govêrno, aproxima-se o fim. tadores eixistas.
do presente conflito, com a vi-I Teremos que matar a fome
tória das Nações Unidas. O . dos que sofrem com a guerra,
Brasil tem prestado colabora-l levando às regiões devastadas A

cão eficiente para o triunfo i o produto do nosso esfôrço -

I

REVISTA DE DIREITO
aliado, não somente rornecen- declarou o Presidente Vargas Mensário de grande circula-
do matériais estratégicos in- em seu discurso aos mineiros. ção , editado pela Emprêsa
vv---__�......w_..·.......,..�-.-.t"....__....__�-�J"_-_-ft...,.. "A Noite"

�

Interessa somente
aos srs, Advogados
e aos srs. Estudan-

tes de Direito

COMPANIDA "ALIANÇA DA BAlA" Sob a direção do Juiz Dr. Gui
I Iherme Estellita, redator-chefe,
tr·ará os ars , advogados e os srs.

estudantes de Direito ao par de
tôda a legislação. doutrina e jUl'is
prudência dos tribunais brasileiros.

Fundada em 1870 - Séde: B A I A
INCENDIOS E TRANSPORrrES
................................ Cr' 1UI06.189.:Zoc.a pltal • reservas

eUras dA> balanÇ<> de 1IIU:

Itespon38b1l1dadea ..•• .... .... . .....•..•....•... Cr$ •.999.477.500,58
Receita . .....................•..... Ct-$ 70.681.048,20
Ativo Cr$ 106.9fH.917,-70

stnistros pagos nos ntumos 10 anos .......•...•.... Cr$ 64.986.957,20

Hesponsabltldades .... .... .... . .............•... Cr$ 76.736.401.300.20
Bens de ratz (prédiOP e terrenos) .. ....•.......... Cr$ 23.742.657,44

DIRETORES: - Dr. Pam1llo tI'Ultra Freire de Carvalho. Dr. FranciSco

de Sê e AniSio Massorr8.

Agências e sub-agências em todo o terrttórto nacional. - Sucursal no

Uruguáí. Reguladores de avar1a.s nas principais cidades da América. Euroj)8
e AlriC8.

AGENTE EM '''l,ORIANÓPOU�
C A IH P O S L fi B O & C r A. - Rua Felipe Aehmldt, n. 39
Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. TeJegr. "ALIANÇA"
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA. TUBARÃO. ITAJA!, BLUME·

NAU. BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

Age.1.tes autorizados:

MAROUES - Publicidade
Rua Trajano, 33 - Sobrado - Fpolis.

,. � ..

•

I Newton Varella I
I ����,�a��:Vi:"�":::� I'> Residência: rua Deodoro, 36.

__""_-..,._..,�_,.. ". ",-."..- ,,. .., _·"..-..""__",.·�v ___,. ·"'_"..-..".·..,...iJ'.· - _-_.""_ _- "!'I'-.,.-�__
- __ ""-_ ,.- -

- ,.,_ ...

Aproveitem os preços de Julho
da mui conhecida e barateira

1

5

LOCOMOVEIS A' VENDA
"Wolf" 18 efetivos - "Marshall" 24 efetivos
" Rohey" 24 efetivos·- "Ruston" 30 efetivos
"Floether" 42 efetivos - "Ruston" 54 efetivos
"Marshall" 90 efefivos - "Wolf" 120 efetivos
todos completos em perfeito estado de fUQ,.cioDa4
mento. Engo. FERNANDO DE AZEVEDO, Rua Barão
de ParatÍopiacaha. 24 - 4° andar - sala 47.

Tel. 3.5816 (SÃO PAULO).

Não ha necessidade. mi
nha Senhora. de cada mês
ter séte dias de sua vida sub
traidos ás suas alividades e

ás suas alegrias. Si a Senho
ra sóíre, deve-o á sua impre
vidência. Use A Saude da
Mulher. Regulador. tônico.
anti-doloroso. A Saude da
Mulher lhe fará recuperar
anos de vida.

,
Com o fim de diminuir o stock, liquidamos tudo
compras, antes de verificar 05 nossos artigos.
" 1:),00 PERFUMARIAS
" 12,00 Pasta Kolvrios .

(j,oo Pasta Colgate, pequeno .

7,50 Pasta Co lgate, grande "

U,oo Pasta Lever "

7,00 Pasta Eucalol .

7,0'J Sabonete Carnaval caixa
7,00 Sabonete Dorly .. o •••••• ::: : :: : : ::: :::::

•

::
10,00 Sabonete Eucalol .. o •••••••••••••••••••• : • •

"

11,00 ! Sabonete Gessi o. •

"

45,00 Sabonete Cativo em ho la o • • • • • • • • • • • • •

"

40,00 Sabonete Vale Quanto Pesa "

5ã,00 Sabão Aristolino ..........•.. o •••••••••••••

7,00 pPé! La�i o •••

7,50 o Coti pequeno ..........................•
"

PÓ Coli grande 0 .

PÓ Suspiro ele Granada gr[lnde . o •••••••••••

Talco l\falva peqrneno . � " f •

"

Talco Malya gramle ...........•.........• o •

Tailco Eucalol médio o • • • •• • • • • • •• •

"

laIco Eucalol grande o • • •

"

Talco Ross luédio I • •

"

Talco Hoss grande o • • • • • •

"

Talco Gcssi grande o • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

"

'Çalco Pulrnolive �. o.

"

]{onge Tentação o.

HOllge Cid .........................•......

I{ouge Roial Briar o ••••••••••••••••

baton 1'cnta.ção .

8nton J ..alaque "

Cl�enle l1.ugol "

Creme CoU o ••••• \ ••••••••••••• ,

Crrroe oe Alface "

Creme Ponds o •••••••••••••••••••••••••

Fixbril "

t?llco l).orly c Frank Loyd "

o. co CCCj" "

óleo Encalol o •••••• o •••• o •••••••••••••

óleo Royal Briar "

Quina Pctróleo Saudar pequeno
"

Quina.-P.etrólco Sandar grande "

"

()lIina-Pelróleo Oriental .

Loção BI'ilhante 0 •••••••••• o ••••••••• o. • • • •

"

Lei te de Colônia .......................•... "

Economize o seu dinheiro, ccmp-endo na casa que mais barato vende.
i preços que são realmente os menores da praça. Não Faça suas

'l'ECIDOS Brim Sebastopol .

Chitas o ••••••••••••••••••••• " mt. :3,uo Itri ru Caroá .. o •••••••••••••••••••••••••••••

Voil estampado o •

" '1,00 Chiti'io, artigo superior , ..

Vo i l estampado o '1,50 CrClJOIl para. quimono .

"oil estampado a escolher .. o •••••••• o •• o • • • 5,00 Pelucia lisa, reclame .

l�e�erp<l�s (reclame) o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • (i,00. Pclucín estampada, com listas .

'v oiI SlIlÇO ................................." 7,00 Peluda estampada 1 vonc o •

':o!1 slIiço. (urtigo superior) ................" S,oo Peluda C011l bonecos 0 ••••••••••

voll romall1 0......... 9,00 Cachá, arí igo bom o ...

Linho liso, todas as rores 5,00 Cachá, artigo superior .

Linho estampado ,. o.
"

• 5,00 Cascmira para casacos, reclame .

Linho estampado com 80 ele largo o.. .. 7,00 Cascrniru para ('<lS:I('(I'-;. «proveiteru 0 •••••

Lirrho Roríic 0 0....... 10,.50 Casemiru p�ll'a casacus, UI·I. extra .

Fnstão estampado o • •• 9,00 �le.scla,. ar.ligo b0111 o ••

;.
o .•••....••••••..•.•

Fustüo estampado (artigo sup.) o 10,00 bnm halu o •• o ••••••

I'etcrpan (M.. tjgo superior) ,. � �.

" 12,00
Tecido Ii stado o •• o • 7,00 CAMA E MESA

Tobralcó lista(lo 10,00 Colcha branca para solleiro, artigo bom 30,00

'Tecido B('1i�('r}lntc ,

" 10,50 Colcha para casal, artigo h0111 ..••...•.•..•• 85,00
'retido c/a"ic)('s 8,00 Colcha p[N�a casal, artigo snpcrjor ,.....

" 45,00
T('eido :l1lJ(·ricano modernu .. o ••• o • • • • •• • • • • l2.00 Cobertor dllZ:l, lã de húde 11,5n

'l'obralcl) l'stall1paLlo . o... .......•..... 7,00 Cobertor vara solteiro 24',00
'l'obral('1) (artigo superior) , 10,00 CO]Jer 1.0 I' vanl solteir'o 20,00
Tobralco ('st�I.lllp:ldo c/coraições

" 12,00 ColJertor p:1ra solteiru .. 0 ••••••••••••••• o.. 28,00

Tecido ('0111 h:lITOI (reclame) 10,00 Cohertor para solteiro, lipo extra 35,00

Tecido ('om harra (novidade) 12,00 Cohertor para casa] . 0 ······ 0....... 30,00

'('t'cirlo estampado c/laços o... . . 1·1,00 Coberto)' para C3.S311 •••••.••••.•.•••••••••• 32,00

Opnla lis:l, lodas :1S cores.................. 5.00 Cobertor para casal, tipo superjor l...
" 40,00

Opala fraonc('sa n,oo Algodão Léro-Léro (peça}.................. 32,00

Op:l.la il1glc�a o. . .. 7,00 Algodüo I1'finho o.... ..• 40,00

Opala lJ('lga 8,00 Algodão Douro o •• • •• 50,00

Opfll:1 slIiss:1 �ral:ll'azzo 0............ 13,.)f) Algodão Argentina 0................. 55,00

Call1hl':Iia branca, 1 1IIt. largura o... Hi,5o All'L'jado Desafia, peç:.l til' 10 mls. 32,00

Opala estampada. 7,00 Alve.iado P.olar, largo 1,50 )Jeça o. 170,00

Opala estalllparla o. • . • • • •• 8,00 Ah'cjado Polail', la.l'g. 2.00 peça 200,00

OP::11:1 rstampniC!a (art. snpl'l'lul') 9,00 Algodiío "C C" largo 2,00 peça o •••• 0........ 15.5,00

()pala estallJ'pada lyette 12,00 Cretol1e L(�nç(Jl 6/'Í, branco m[. o • 12,00

Zefir, a.rtigo bonj (i.GO Cl'etouc Lençol 7/4, hranco mto ••••.•••••••

" 13,00

Pcrc:tl para camisas
" 5,00 Crelone Lençol S/·l, branco mt. o •• •• • •

" 14,00

Tric-olillC,. artigo superior o ••••• o • • •• • • • 10.00 Crr!one Império U/·I, em corcs mt. 13,00

Tricolinc, tipo ('xtra .....•................. 12;00 Cretolle Amigo 9/4, em cores, largo 2 m1s. 22,00

'L'riroline, com salplcos o....

" 12,50 Crelone Amigo 10/�, em cores, largo 2,20 mt5.. " 24,00

'rrícoljne, para pi,ial1Jas � � - .. � . . . . 12,00 Crc1.one Carioca, 9/40 lu.rg. 2 ruts. be., 1111. ...
" 20,00

Tri('olinr hranca, lavrarIa o

" 13.00 Cretone Carioca 10/'1, branco, largo 2,20 mtso.
" 24,00

Brirtl ]JDIl'do co]c$ial ,

_ � . .

" 5,00 Crctnne Parêljzo 10/4, bra,nco, largo 2,20 lnts. � 24,00

Brim ]'la.relo colegIal, SlIpel']()!' li,oo en·tone Cllrió 9/4, hranco, largo 2 II1ts o.

." 26,00 pIVERSOS

Brim azul marinho, 3rt. bom o ••• 0....... 6,00 Cretone Curió 10/4, br'anco, largo 2,20 mls .. o 30,00 TOlulha Bom Diil 0..........
" 6,00

Hrim ralltasia o •• 0 •••••••• •••• •••• • 5,00 Cretone Nupcial �)/4, branco, larg. 2 mts. 35,00 Calças feitils para homens .......•......... " 22,00
Brim colossaJl 6,50 Cretolle )lupcial 10/'1, ))rall1co, hll·g. 2,20 m15. . 40,00 Camisas de Tricoline desde . o • • • • • • • • ••• •• • 30

Brim, árligo hom
" 7,00 Biscado Colossal para colchão, reclame o....

" 5,50 ;\le!as para. homens desde " 3:�;�
Brim Singa.pura ..........................." 8,00 Biscado enfestado para. colchão '; 10,00 l\[elas Pn.llllstas para moças 0.......... 5,50

Br!m �up'e:rior o • • • • • • • •• • • • • • • • • • • •

" 19,oo Rlscad� cnrr.stado para c_ol�hão, ��l:t. sup o ;, 1;,00 Casacos de n�alhUJs P'lI:?- crianças:..........
" 10,00

Brllll Lstahngrado o • • • • • • • • • • • •••••• • • •• 1_,00 Aloalh,lclo hl anco e em COI es, cnlcstado 1_,00 Blusas de mew para CI Jf!·nça, art. ll1verno ...

" 12,00

Stda's lisas e estampadas e uma infinidade de artigos que deixamos de mencionar, como: rendas,
fitas, meias, pijamas, cuecas, camisas, etc.

Vomurar barato, só na (asa Yolanda (filial), a casa que mais barato vende.
.

.

RUA FELIPE SCHMIDT N� 2

-
., ....::-....

..

;.'

.. .;::'\
.:,...

, I'

"

3,40
2,20
4·,00
3,3()
3'),-o
4,20
4,50
6,00
6,00
3,50
4,50
4.50
1;8n
6,00
9,00
9,00
3,20
4,40
4,00
5,Ol)
4,00
5,on
5,01)
5,00
1,50
3,00
5,00
1,50
3,50
8,50
7,00
8,00
8,50
8,50
8,50
2,00
3,00
4,50

11,00
1.6,00
15,00
10,50
8,00

"
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Julgam possivel a capitulação do Jap,ão
NOVA, IORQUE, 21 (U. P.) •• NOVAS INFORMAÇõES DA RÁDIO DE TóQUIO ANUNCIAM QUE o MARQUÊS INCUMBIDO
PELO JMPERADOR DE PROMOVER A (�ONSTITUIÇÃO DO NOVO GABINETE REUNIU, EM CONFERÊNCIA, OS PRINCI·
PAIS ESTADISTAS DO JAPÃO. NADA MENOS DE 7 ANTIGOS PRIMEIROS MINISTROS E o CHEFE DO GABINETE SE.
CRETO PARTICIPARAM DO CONCLAVE. MAS, EM SEGUIDA, A "DOMEI" ANUNCIOU QUE O MICADO ENCARREGARA
O GOVERNADOR DA CORÉA, GENERALKOISO, E O ANTIGO PRIMEIRO MINISTRO, ALMIRANTE YONAI, DE FORMA.
REM O MIN.ISTÉRIO. ANTES DE PEARL HARBOUR GOZAVAM AMBOS DE FAMA DE SIMPÁTICOS AOS ESTADOS-UNI
DOS. CONJETURA-SE, POR ISSO, EM WASHINGTON QUE A MUDANÇA DO GOVÊRNO DE TóQUIO SEJA UM PRIMEIRO
PASSO PARA SONDAGENS DE PAZ. DE {JIUNG-KING INF'ORMAM ATÉ 9UE ALGUNS CHINESES PERITOS EM ASSUN
TOS DO JAPÃO JULGAM AGORA POSSíVEL UMA CAPITULAÇÃO INCONDICIONAt no JAPÃO AINDA ANTES DO

COLAPSO DA ALEMANHA.

Florianópolis. 21 de Julho de 1944

Vibração do povo gaúcho
Porto Alegre, 20 (A. N,) - Contínua a verificar-se ma

nifestações de regozijo, nesta capital, pela participação dos
soldados brasíleíros na batalha da Europa, Vários atos cívi
cos se têm verificado desde o momento em que foi recebida .a

notícia do desembarque em'-Nápoles, e tanto nas repartições
públicas como quarteis, nas fábricas e nas escolas têm sido

Ihasteado o pavilhão nacional a meio de aclamações entusiás
ticas. Hoje, por determinação da Secretarfa de Educação, em}todos os estabelecimentos de ensinos primários, secundári ')S,
normais e pr.ofissionais, oficiais e particulares, realizar-se-fio
cerimônias comemorativas da chegada das fôrças expedicio
nárias brasileiras ao solo europeu. Conforme já foi divulgado,
segunda-feira próxima, por determinação do comandante da,
Terceira Região Militar, haverá, nesta capital, um grandíoso
desfile militar, com a participação das diversas unidades se

diadas em Porto Alegre, em homenagem aos soldados brasi
leiros que enfrentam o inimigo nazista.

FALTAM ARMaS E EQUiPaMENTOS
.Homa,21 (v. P.) - Documentos confiscados, na cidade de

J_,jYOl'1l0, pelas anturidades milítares aliadas revelam flue os

nazistas 80 queixam da falta de armas e equlpameutos.

Rendeu-se aos russos

ESBOROAMENTO 1 Uma série de bombardeios

Moscou, 20 (U. P.) - O. grande baluarte de Lernberg Comprar na CASA MISCE
acha-se à vista das tropas russas e está sendo bombardeado LANEA é saber economizar,
pela artilharia soviética. Grandes massas ele tanques investem
contra a cidade, para o assalto final. Outros despachos da
fronteira russo-alemã dizem que prossegue a batalha pela
posse de Lemberg de Brody. Os alemães empregam quantida
des enormes de tanques e bombardeiros para tentar deter o

avanço soviético. Num só. dia, nada menos de 400 tanques na

zistas entraram em ação contra 'as fôrças de Kon iev, sendo
que 200 tanques participaram de ataques individuais. O avan

ço sôbre Lwow contribuiu do mesmo modo que o progresso nos
outros setores, onde foi, por exemplo, cortada a via férrea de
Bres-Lítovsk a Btallstok, última linha de defesa. alemã antes
,g,Q rio Bug, perto çl� Varr;;óvla,
I .

"

Londres, 21 CU. P.) -- A rádio de Jlloscou anunciou que
() general Oxner, comandante dn 31a. Divisão alemã, rendeu-se
às tropas russas.

UOl «pacto- em perspectiva
Londres, 20 (U. P.) - O Chile, a Bolívia, o Paraguai, e o

Uruguai reunír-se-âo para discutir as possibilidades de um

acôrdo visando a assinatura de um pacto de não agressão e

assistência mútua. Esta informação não tem cunho oficial,
pois apenas uma coluna internacional do jornal londrino "Dai

ly Stecktch". Salientou êsse jornal que a Argentina não foi
convidada para as negociações. E, a propósito da Argentina,
soube-se que em Washington perguntaram hoje ao sr. Cordell
Hull se tinha novidades a respeito da situação daquele país. O
secretário de Estado limitou-se a responder que o Departa
mento prestava ao aspecto a maior e mais cuidadosa atenção,
observando as circunstâncias com acentuado interêsse.

Lemberg está sendo canhoneada

Conforme divulgámos, on
tem, e1T� primeira mão, após
haver recebido da "United
Press" o' respectivo despacho
telegráfico, o uesânico "[uh
rer" nazista, Herr Adolf Hi
tler, foi vítima tie um

))aten
tado criminal". Essa notícia
proveio de fonte oficial ale
mãs da D. N. E., que, ao que
se sabe, parece haver falado
verdade, depois de tantos
anos de mentira ...
Há poucos dias, ocorreu

um incidente entre oficiais
alemães num quartel de
Atenas. E, na semana passa.
da, um general alemão pri
sioneiro dirigiu uma carta
ao alto-comando soviético,
atribuindo ao generalête Hi-
tler o, rápido desmorona
mento das defesas nazistas
na frente oriental. Essa con-

.

fissão, a nós não parece no

tícia de última hora, pois o

"Eiihrer" só exerceu com

certa habilidade uma profis
são a de pintor de paredes,
nas românticas ruas de Vie
na ...

Mas, a verdade é que êsses
dois fatos isolados justifi
cam, quási convincentemen
te, uma suspeitas o cansado
exército alemão, depois de
haver levado miséria e mor

te ,à Europa escravizada, dá
mostras de querer voltar as

armas contra aqueles que
atearam no mundo o pavo
roso incêndio, que está con

sumindo as maiores con

quistas de uma Civilização
uârias vezes secular.
Que se não generalize,

pois, a maldade, como sen

do doença contagiosa nas

fileiras do exército nazista.
Nelas, devem estar lutando,
como escravos, com metra
lhadoras pelas costas, milha
res de alemães, que talvez
mantenham ainda senti
mentos de solidariedade hu
mana; de alemães democra
tas, que queriam, apenas,
viver bem dentro das iron
teiras do seu país, sem os

pruridos de raça suposta
mente ariana e sem as arti
ficiosas reivindicações de
"espaço vital".

Quem. sabe lá se não é o

próprio exército nazista que
'vai abreoiar o curso da' he
catombe, traindo o "Fiih
rer" e os "Junkers" ou ani-

. quilatuio êsies e 'matando
aquele?
A história se repetirá, co

mo em 1918 ? ..

Londres, 20 (U. P.) - O comando das fôrças aéreas táti
cas norte-amerioanas in formou que mais de 1.200 "Fortalezas
Voadoras" e "Liberators" da Sa. Fôrça Aérea atacaram "s

tábrtr-as de motores de avião em Dessau e Eísenach, a fábrica
de rolamentos de Le-ipzig, os galpões para montagem de aviões
em Le ipzig, Mockau e Gottha, numa fábrica de peças de aviões
e caminhões em Russelsheim, suburbío de Mogúncia, e as usi

nas ele pe tróleo sintético de Leuria, Mersburg e Lutzkenrlorf.

Sob as lavas do vulcão'
México, 21-:.\Iilhões de toneladas de lava em fusão, desceu

do ao longo de uma frente de 25 milhas, desde a cratera do P,l

ricutin, o novo vulcão mexicano, inundaram em fogo duas ei
dades e estão ameacando mais três outras. As cidades de Pa
rieutln e Paraugartcutn-o já estão sob lava e a torrente de fo

go líquido se movimenta, a :200 jardas por dia, em direção a

Zacáu, San Francisco Paribán e Zil'osto, já parcialmente eva

cuadas.

Bs destruições em Bneona"
Roma, 20 (U. P.) -- As tropas polonesas, que conquista

ram Ancona, ao entrarem tu» cidade, puderam 'verificar que os

alemães, praticamente, destroçaram tudo o que puderam, 111.

clusiue o porto, onde grande número de embarcações tinha si
do posto no juruio, inclusive o iate real.

Dra. JOSefiNA SCHWflDSOH falecimentos
de regresso de sua via

gem, reassumiu suo

clínico.

Em sua residência. na rua f::anc'
tos Saraiva. n , 470 t rst;eito1,' fole.
ceu o s r , Artur Rosa cu nhado do
sr. comissário Rodolfo ROEa. Seu
entêrro se efetuará hoje às 16
horas.

...��.-�._,..�-"..._.,.",...

Tran:.mlUda
pela U. P.
Londres, 19 CU. P.) - As de

clarações feitas hoje por Mont
gomery em seu Q. G. sôbre as

/baixas alemãs merecem ainda

I
interêsse por uma círcunstãn

I cía especial. É que foram trans
[rnitidas, por via rádiofônica, de Plena fuga!Caen para Lond'res, pelo corres- Roma, �1 (D. J>.) _ A flH�.:tpondente da United Press, Ri-
chard MacMillan. E essa íoí.a

lias tropas alemãs que nlum-

Primeira notícia telefonada da
donaram Lívorno ii tão rápida,
1111(' todos 08 e::-:rorços (Ias VlIH-

',França para a Inglaterra, des-
). . . ,. " .' .. . .

d
.

h d 1940 d guardas norte-nmerlcnnus l',r-

U'elt.JmunO dO each "qudanFo o
rn nlcnucã-Ias têm sillo in úteis,

,1 esp o saiu a ran-
__......��,..._,.._,._,._�"'"

ça três dias antes da quéda de
Paris.

•

o 51'. José Antônio Mctos , que
exercia. as funções de coleto r es

tadual em Itajoí. porérn se acha
va enfermo, há meses, nesta capi
tal, faleceu na Avenida Rio Bran
co, n. 41. sendo o seu entêrro.
hoje. às 16 horas.

���........��

'152::") Se precisar de um

f4, outomovel, chame
o dêsse número, pelo fône
1600,

K MAIS QUE UM
NOME, É Ult
SI1lBOLOI

UIOHI111:[IIttl);li1)

Moucou, 20 (U. P.) - Tam
bém o primeiro exército da
Rússia Branca acaba. de desen- ROOSEVELT
cadear nova ofensiva na zona
de Kovel. Anuncia o marechal
Stalin que, em três dias iniciais
da investida, avançou Rokos
sovski 50 kms. A brecha nas li
nhas alemãs foi alargada de EM' (jUAM
50 kms. Quatrocentas localí- Washington. 21 -U.P- Foi ofi
dades foram ocupadas pelas cialm:ente n?ticia?o que os norte

fôrças de Rokossovski sob o I omerrccn os mvadlr�rnA a. ilha de
. .' I Guam, onde os ri rp o rucos têrn

comando de 37 generaIS. grande base,

Washnigton, 21 -U.po Pela Con
venção do Partido Democrático. o

presidente Roosevelt foi indicado
corno candidato a um quarto pe
ríodo presidencial.

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
E S P I N H A 5 I. E TC.
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