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LONDRES, 27 (U. P.) .... NA MOBILIZAÇÃO TOTAL PROPALADA; COM QUE HIMMLER AMEAÇA TODA ""iwÃNlIA I�
ATÉ O SEU ÚLTIMO VARÃO, HITLER ESTÁ DISPOSTO A PERDER OS PARTIDÁRIOS VACILANTES, 1ST

� t t�}J;OS
AQUELES QUE NÃO ACREDITAM AGORA 'NA VITóRIA nAS ARMAS ALEM�S EESPE-RAM "ACOMODAÇÃO"��"� -;" :·iiJNI·
MIGO QUE "JÁ LHES BATE Á PORTA. HIMMLER FEZ SOAR o TOQUE DE REUNIR DENTRO DA ALEMANHA PARA A

BATALHA FINAL E TUDO QUANTO REPRESENTA UMA PARCELA MATERIAL DO REICH SERÁ MOBIliZADO PARA DE·

FENDER, DENTRO DELE, NÃO MAIS A HONRA ALEMÃ, MAS O PARTIDO NAZISTA QUE A DESGRAÇOU.

, I

O ULTIMO TOQUE DE R,EU

cotnprorniesos assumidos, cotnpro rne-

=-

--------------'--'-----

Ano XXX I Horiancpclls-« Quinta-feira, 27 de Julho de 1944 J H. 9167
-_ .._._-------------._-

No Vístula e nos Cárpatos'UM RAIO
-:\wscou, 26 (C P,) - A própr

íà

agência 'I'ransocean

DE
'

LUZdifllndiu a notícia de que as prmtas-de-Iança (russas atingiram
o do Vístula, na Polônia . .:.\lais ao norte, os russos lançam ata- ••• três últimos anos os representantes de firmas do "eixo"
ques de grande envergadura a éste e noreles�e. de. Caenes, e que

Londres, 27 (U. P.) _ O dr.
a Transocean diz terem falhado. Outra notícía Importante em

Goebbels acaba de fazer sen- puderam duplicar} em alguns casos, triplicar os seus lu ..

rela cão a esse teatro de guerra foi- difundida, pela rádio de Mos-
sacional revelação. Disse êle

cou: É o fato ele que aviões norte-americanos, r,0111 bases em
que as medidas tomadas mu-

cros normaís de tempos de paz, Termina a declaração:

aeródromos russos, estão agora operando contra objetivos na
clarão, dentro de pouco, o pa- «As Repúblicas americanas e suas associadas entre '�s Na

frente oriental, quer dizer a rreute russo-alemã. Até agora, os
norama da guerra, a tavor ela

bombardeiros norte-americanos só se serviam dos aeródromos çõee Un idas devem aderir firmemente à atual polit ice de
,

d d I la,t Alemanha, especialmente na
russos para seus ataques de ida-e-volta, partrn o ,a ng ,�ITa frente oriental. Gebbels não não reconhecirnen to
ou Itália, para aterrisar na Rússia e regressar ,dall em seguída. disse como fará o milagre. Mas
No extremo sul d� frente, recrudesceram também as,?per.a_ç0e� o "Daily Sketehes" (leu uma demonstrado que mudou fundamentalmente sua política.
Alí os russos chezaram a 1 ± kms. apenas do desflladeu o (.0 I t

í

uma-� b, '
" no ICla. que venl como

4( .t ahlonka, a passagem; at,raves dos montes Cárpatos, rumo ,t
luva aó caso. Informou'o jor- Levantar uma das ma-os ou ambasHungria e CllecoeslovaqUla.

_ _ • __ • _ _ u - __ - nal dp- Londres que Berlim plre- .

, •••

Von
-

p-ilií"pe"liTeiperiõ I�: �����"o��!�[:��/��:�é:�1��:;:� de H�',�!�e�,ES, �7h���,�'�1� r!u;,:r!� �ã::�'�:�o:"..O::�:
Nova Iorque, 27 (U, P.) - Freq�entem.ente, tem-se .afn- concl€coraçoes e a cidadania poder, mais que o próprlo Hitler 011 os generais flue lhes são

mado que os principais chefes do nazismo tmha0 deposlta�o alemã, ficando os seus paren- fieis - .. soldado alemão não terá outra alternatlva senão le

elevadas quantias em países neutros para garantir se� futuro, tes na Alemanha sujeitos às' l1!ltaJ' uma das mãos e saudar o Fuehrer, ou, então, ,8S duas

no caso do desmoronamento da "Nova Ordem" de Hltle,r. No- mais rigorosas penalidades. A J_I1_a.?.:')��]:::��!�e�l�I��-:. .u_. __ ._ .. '::':":'_�

, tícia semelhante agora chega de Angóra sôbre ,0 :mbalxado.r notícia elo "Daily Sketches",
h .. - -.- _. _ ••_- __10 'h ••• or. - ov-;

__ ••

-:
'_9h. - _40.h - ar............�,

alemão naquela cap�tal, Franz, von �papper:'. Te�'la ele um mi-: portanto, talvez. l�rojet� luz Para acabar ligeiro a guerra
Ihão de libras esterlmas depos�tad�..> �a Ar�ent�:-a, ....

Mas, ao I sobre a nova e sinistra arma Washington, 27 (U. P.) _ O Secretário da Guerra dos Es
contrário d?s 0l!tro:, nã� destmana. �sse dm,h,en o l��:� ��� I s�:l�e:: � _ �l: _ ?_o.e��.:�s.. .:__n tados Unidos, falando pelo rádio sôbre sll:a �ecent� �sita aos

pessoal e sim, a formaçao dum par�Ido Católico A u ....h .... h .........
campos de batalha advertiu contra o otímtsmo rácíl dos que

mo se sabe, Pappen nã� é dOSAmais ardentes adeptos. do Compra; na CASA M.ISCE já esperam uma vitória automática, "Muita gente fala numa
Fuehrer, sendo, mesmo, CItado t?d�s as vezes qll:e se fala em �..�.!:�..!.!�:;.....;.�z�..e:z_a�..;,.... vitória rápida pelo desmoronamento do exército alemão", dis ..

sondagens de pa�_��?_a�"!�-d_OS_�l��:d-e�::.�������_••b............._.. Esquadrilha de se o sr, Stímsori: ".m,as.nossos homen? da linha de frente, q�e

·O-
...

c-o··
..

I-..-a
......

·p-·
..

s-�o·-��d-�a--·.._I.,.--r-e·'"0- te orientallig�<ãO ini - ���e�g�����d�S�;�iI��i����a�á ���o�a�e��!������
I tr Rl�, � �A. ,NJ - c:n�ViS� o r�pi�o fim da guerra: é convencer o i�imigo, de n:t�neira i�-

.
"

,

10 a eronau ca, e,
_
sofismável, de que com todos os seus esforços e sacrífícíos, nao

LOND,RES, 27 (U, P.) - "�)s ú�tlmo� .ac.�l1teclm�ntos. n� ao �hefe do �stado ,MaIOr, �.�_ f conseguirá m�üs igual�r o pode�'io.militar ali��o. Quando êle
Alema,nha" jun.tal1l:n.�e com ,a 8\t�laç�2 :�tI���osca�i�n��:s PI�r;, ����� i�;U!�l�lh�n��aL��ã� compreender ISSO, entao sua propna força carra por terra".
"l'ovavelmente Ievarào ao cola} o

Ob
-

f ti ---- ••• -----.----.-.-.--.---------------.-.-.-- •• - ....

�rent'" oriental" _ declara um relatório do ge,neral Bor .. co�, e s�rvaçao, . com o e e lVO oF_:
__

._.r��.r�-.-.-.;.or�.-_-�or---------.or�ov---�-'""..v.or.
mall1'cl-ante-chefe do exército clandesttno pO,lones ao governo i matenalAconfsta,ndte de qUda�lrhos Nao por patriotismo·, ma's, por medo!,-

ít 1 O e mo relatório confirma o' anexos, re en a esqy.a ri a

polonês exilado nesta capi a ' In S � ",' '_ 'ficará subordinada à primeira Londres, 27 (U. P.) - Por dos grandas dos tanques brítâ-
suicídio de von Buseh, comandarLte do .16 E�:�lt� alemao'"tO divisão da Fôrça Exped;cioná- nicos e medo de olhos invisíveis que nos vigiam: os olhos da

qnal, ('omo verdadeiro t�st�n�ento, en�lOu a ,lt e1 um�l���a� I ria Brasileira, devendo
•

partir "Gestapo". Assim falou um prisioneiro �lervã� na fren�e de

t01egráj'jea expondo a s,ltuaçao que desesperada da
para o Exterior quando for fi- Caen, ao ser pe�gunta?o por 9�e combatiam tao encarmç�d::--

ilha".
..........,._..........,.J"�- -..- --..-_ - -..w xado,

. mente, quan�o ele� propn?s dIZIam que o mor::l nas suas flleI-
�-��

5 O kUlS em 4 semanas!!! .--,_w.......�.__._._._..._._..__ ���nt��� c���:ab���fel��ss��:Aân����o��st����bi�rin����n�
.

, .Recuaram? (UOP) 11_ Fo�'tes contingentes rusSOs conti- Caiu Narva te. intensific�da ent!e os soldados do fronte. Os espiões de
Moscou, 2

". :1 V'stul" em dois pontos depois da rá- Hlmmler estao por toda parte e os soldados sabem que, ao me-
nuam a atravessaI o 1 o I "" "

.

d" d f'
-

f 'I d J' f te·t
, d' R k vski que assegurou às suas vanguar- 1\1 ,)(' (r ]» \.

nor m lCIO e raqueJarem, serao UZI a os, a na ren 1 a�
pIda manobra e �O osso

J.a' u'ela im ortal1te barreira fluvial, ,�,. ��r{�u:," : ."
•

- � S
liana o método é outro. Também alí, alguns paraquedistas ,.

das duas testas-de-ponte n q
"

p
, "d _

fOIÇ.lí' 111�SIlS, sol) () ('omIllHlo prisioneiros perO"untados ....ual O motivo da sua resistência 'de-
, 'ara VarSOVIa submdo a margem OCI en

1 (' . , r C I r i t'l 'm °
'b '1 ,

as qual� convergel? p
tras coluna� marcham de Siedlce rumo � � '��"OJtO', � II II ,; • �a

o 1
clararam estar informados de que os britânicos estavam ago-

tal do no, enqut :llnt..0Uou movimento c.oordenado para desferir �n�(�� 1I!�. e 11,0,]\ () eiS ()ll1.1�tn {/ e I
ra fuzilando todos os prisioneiros em represália pelos ataques

a mesma capI a, n m -

" 'ores
_,an,l•• ,.1 OH elll (e (u., .1ue das bombas voadoras a Inglaterra E assim os soldados de Hi-'

um duplo assalto contra os naZIstas, essie� .mesmots ,I��a� c� '_ t':qH:ldiu �,l pl'()p()�ito, Stalin Síl- tlel' continuam' lutando não por 'pàtriotis�o ou mesmo por,'A d
'

;l'noS levaram a m sena e o ellOl a i:l.
l' t 'v .' , i' ,

'

que na cerca e cmco '
.

" t 1 t' do
leu ou {[ne j;,nJ UI nH, mpor� simples cumprimento do dever' mas por medo

pital polonesa, Há 48 horas, que � pOlom,a cen,ra es a senus_ tante hnlunrte ,alemão e1'g'llido ".

açoitada pelas chuvas, mas ISSO nao tem Impedld? qute o�'tr UH rota da Estonia.

Ataque alema-o em grande escalasos prosseguissem avançando com o mesmo fulmll?-a? � .u mo, --.-.---- " - -- - -

N
Esfôrço maior é o dos alemães para escaparem ao mlml��,.�ue Va-O a Petrópoll·são lhes dá a menol' tréO"ua. Em suas desabaladas canenas, Com as, fôrças norte':'ameri- ofensiva norte-americana as

�s alemães recuaram mais de 500 k�s, ,er.n quatro ,s.em�nas, Rio, 26 (A. N.) - A Segun- canas, 27 (U. P.) - As colu- fôrças britânicas do setor· de
recorde jamais atingido em toda a hIstona do mlhtansmo da Conferência Penitenciária nas blindadas do general Brad- Caen diminuil'a.m o vigor de
alemão.

, ,&_,�

Brasileira realizou ontem di- ley ocuparam hoje Marigny e seus golpes cOllitra o inimigo.
_ - -..__�.....................-

-1
� - - - - - versas reuniões de suas comis- Os alemães, em Caen, estão

O"'esTI�grna de Musso ini ��Sd!�ng�t1���O v����t;;;:té�f� �!i�}�l�!l:ft���r;g��zeé k��:'l� ��,n���-:���I��Si������a�:�
"2 U l? � No discurso que fez ao tomar posse de grande ínterêsse, Atenden- I

sudeste de Saint-Lo, encon- contra taRoma., 6 (
" .

�

. � E t riores o "prenüer" Evanoe Bonomi do o convite formulado pelo il1� ,I trando-se entre ambas a loca·· ções e�� aa�e:sc�:�l�oro���':;:d� pasia das Rel�ço�:o :'�l'e' Mussolini. Qualificou BOl1omi o terventor Amaral Peixoto, os lidade de Sainrt-Gilles. As posi-
disse a ,�un:a,� pa ��l�e� ue conquistou a Itália pela fôrça, delegados da Segunda Confe- ções hoje ocupadas pelos 1101'- parte, os ataques aéreos la.n

antfgo duce de
à ft �

l'a e\s italianos Abandonou a estrada rência visitarão a cidade de Pe- te-americanos ,encontram-se çados pelos alemães 110 setor
rou Jtou.,e slact�deou It' l�aI à vitória preferindo colocar�se noU- tl'opolis, onde o govêrno flumi-' na estrada trolnco de Saint-Lô britânico foram os maiores-
que ena eva o a aI,

d h' Ih t'" 1 C t C til: t � .. ' , .

tra que conduziu os italianos à maior catástrofe e sua IS ... nense es pres ara vanas lO� a
.

ou �nces'd n 'as an�lo COdUl �ue lah'Le agora Il'eahzaram n�
tÓr1a", menfl,gens., () nnpe o ca. a, vez :l11a�or a ..,ata, .R da :N.Qnuâ,ndi'a,

o MAJ� .\�TIOO lHÁRIO OE SANTA CATARINA'

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES
,----------------------

O
A atitude da

Argentina
expediu

Washington. 27 (U. P.) -- O Departamento de Estado
-,

declaração sõbre él atitude dos Estados Unidos

ante a Argentina.
tem cumprido os

Diz a nota que o govêrno Farrel não

tendo a política continental americana. O govêrno Farrei

tem permitido a utilização, por eixistas, de materiais im

Portados das Nações Unidas. Diz ainda que durante os

do regime' Ferrel , até que êle tenha

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o E S T A DO)8uerra pSicológica
Diário Vespertino I Londres, 26 (BNS) - Na

-

l'
Normândia, pequenos grupos

Redação e Oficinas à de formações inimigas, na
rua João Pinto n.? 13 maioria composta de nacionais

Tel. 1022 - ex. postal 139 dos países ocupados, contí
nuam a infiltrar-se através das
linhas aliadas, para se rende
rem. Algumas vezes, êsses ele
mentos trazem os pequenos
ifolhetos atirados do espaço
pelos aviões aliados, que con

sideram como uma espécie de
passaporte. Com a queda do
arsenal de Cherburgo, capitu
laram 1300 homens ao serem

aconselhados por baterias na

vais de alto-falantes maneja
dos por um grupo de Departa
mento de Guerra Psicológica.
Isso mostra plenamente o que
póde ser conseguido com êsses
métodos - informa o corres

pondente do "Times". na. fren
te de Caen.

5 DE DEZEMBRO DE
na Séde da

1944, ÁS 14 HORAS
Companhia

I Grande Concurso-
Cia. de Produtos

sapoNácEO RADlUM
Químicos Fábrica Delem

_..",.".......,�.-

guerra para a paz

E""'S'rmee:_

TENHA JUIZO

ASSINATURAS
Utilíssimos e valiosos premros, desde 1 jôgo de copos de vidros, modelo «Petrópolis ",
no valor de 500 cruzeiros, até 1 sala de jantar, modelo «Arizona», toda de imbúia e

cedro, no valor de 8,000 cruzeiros, além de 5.500 outros prêmios menores.

2U envólucros (papel prateado) do SAPONÁCEO RADIUM ou 20 tampinhas do mesmo

SAP_ON AC EO (em pó) dão direito a um "coupon" numerado para o sorteio a realizar-se a

TEM SíFILIS OU REU.

05 «iou po.ne», paro serem trocados por «envóluc ro s> ou "tampinhas"
até o dia 20 de novembro, encontram-se com o sr.

Vil�gílio ..José Gàrcia
Rua Tiradentes, 35

Capital:
Cr$
c-s
Cr$
Cr$

avulso Cr$
No Interior:

Cr$ 80,00
Cr$ 45,00

i Trimestre Cr$ 25,00

I \
,.

di á

I
." uuucros me Jante contr to.

'Os nriginaís. mesmo não publi-
caslos, não serão devolvidos.

Na
An@

Semestre
Trimexf re
M.ês

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

Ano

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE O PO·

Númer-o

Semestre

I
Me W'

('ulxa de Esmolas nos Indíaen •.

"
• -

dgentes tle F]Ori�1Il(1)oHs I vloes e1)(' o1'<le111 do SI'. Presldentc. en·11 I
munic» qiu-, cru vista de ser nillda

.

diminuto o número de pCSSO<lS que I LONDR.ElS, 25 (U. P.) - Segundo escreve um observador

au!<;r!zu,l:am a �1l:J inscrição Cl)J:no iR' rouáut k-a. muitos aviões, que atualmente tomam parte no
contribuiutcs dc;la Caixa, ficu, adia-! gl'ande assalto aéreo aliado centra objetivos militares alemães
da p<JI'H j" de Setembro a data de ., "" . ,_ . ,.'. . "

-

, . ,- ,,',-,

qur- truta a Circular recentemente na 1:..1110])a, serao. convertídos e111 avioes que levarão provisoes

expedida. Outrusxim, solicito às urgentes a toda classe de países assolados pelos estragos da

P_l'SSíH1S que r"ccbcr�!1n a, referida guerra quando esta terminar. Altos tuncíonárros, com os quais
Cncular e

_ a�nd:� nuo <luü?f1z.aram o comentarista falou consideram que parle transcorrer várí us
a sua ll1SCl'lçao ('OlIlU contribuíntes,

.

'
. _ .-

'o favor dp remetê-la ou entregá-la anos antes que a tabrícação de av lOCS se possa adaptar ela sna

i a qualquer d�s �.ellS sin�tú�ios, com atual finalic!ade bélica exaustiva às exigências do tráfego 1101'-

'1
a marur lJI'gelH.'W possivet. mal comercial.
Florianópolis, 25 de julho de 194·1. _

I Heitor Blum

I
10 Secretário

A Estatística Mnh�ar. destinada ,

facilitar a preparação rápida, e tá.,
das da Nação. exige que todos o'

I perfeita quanto possível, do apan
lhamento material das fôrças arma

brasileiros lhe prestem cooperaçi<;
Subtrair-lhe apôio é trabalhar COD

tra e Brull .m nert'L (D. E_ M_)

�••••••••••••••••••••D•••••••••••••••••••••••••••••
'l'RE LONnON & LANGASIDRE INSURANCE

SEGUROS
THE LONDON ASSURANCE

COMI)ANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"
COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"

Aceitamos enca.rgos pa.I·O Q venda' de im óveis nesta .capital Representànte: L. ALMEIDA
Coqueiros e Estreito. Trabalho honesto, rápido e eficiente, ni.ediant� I Rua Vidal Ramos 19
módica comiisêio, Ofertqll pQ.Tq. A. :r.,., Alvu, R1.IQ Dillodorp, 35, ItI!l•••�•••••• i!I•••••••••e••i••

PULAR PREPARADO

-

I

)

Tipógrafo
Para trabalhnr em Blumenau.

numa grande firma, precisa-se de
bom tip6gl'ofo que conheça, in
clusive, serviço de obras. Trotar no
CASA 43. livraria e papelaria, ruo

São Paulo (Por Mário de Mi- com êxito. Outra defesa como
João Pinto, 9-A. l5v.-1O '

randa Valverde). - A ilusão de a atual, ainda que bem suce- I'ASA. Vende s� uma. ns

que sómente por uma ditadura dida, talvez deixasse muito '" • rua Fe lipe Sch
irresponsável poderia ser des- pouco da civilização ou, final- midt, 184 Tr .tar na me srn e

pertada -a fôrça integral das mente, da própria democracia.

nações modernas, foi destruida
I A�prova. �e�initiva da liberd.ade Registradorapara sempre. I nao residirá em sua capacída- ' .

. .

A fumaça que se ergue dos de de vencer guerras mas em Vende se uma máquma reglstra

incêndios ateados no Japão, os sua capacidade de 'evitá-las. I dora «National>:<, mod�lo 726,' no
.., �

t 'd \ C d"
.

va. Tratar no Bar Onente», na

pnsioneiros que sao raziuos : amo lZ o ditado, uma frota rua Vítor Meireles, 11. 30\1.4

para a Inglaterra através do: poderosa pode controlar os

Canal, o orgulhoso exército ale-]mares sem uma batalha. No
mão na Itália, deixando para i futuro, uma armada aérea, po
trás em sua fuga os destróços! derosa poderá fazer o mesmo.

das suas outróra conquistado-! O que todos devemos esperar e

res divisões" panzer", tudo isso

I'
pedir, é que a verdadeira demo

constitue um indício que não cracia possa sobreviver, espa
póde enganar. Esses êxitos alia- lhal'-se e realizar a conquista Vende-se u�oa�::;
dos não teriam sido possíveis pacífica de toda a humanida·- ondulação permanente e um
sem um estrito contrôle econô- de, sem carnifícina.

'

estabilizador de 1 KW, com
mico e sem a conscrição mili- Ainda está para ser formula-

pouco USt(l e em perfeito estado
taro Mas o contrôle econômico da uma constituicão mundial. ".

e a conscrição repousam intei-INada que seja menos que isso,
Tratar na Praça 15, n. 10V. 7!

ramente sôbre um democráti- I constituirá homenagem ade- -'--._-- �����������������.���������':'..��������������������������..
co e revogável consentimen- quada à memória dos homens I" dto. Em última análise, não fo- bravos que estão morrendo én ",asa ven e ....se
l'am impostos do alto, mas fo- muitos campos de batalha, nes
ram aplicados a pedido do ta cruzada de alcance mundial.

povo. (U. J. B.)
Por outro lado, o Eixo er

gueu-se e floreceu sôbre a ilu- -------

são de que as denlocl'acias esta
vam corrompidas, ineficientes
e decadentes, e que eram enfim
uma forma absoluta de socie�
dade humana.

Se as Nações Unidas nâo di
minuirem seus atuais esforços,
a vitória é tão certa quanto o

nascer do sól amanhã. Nin-,
guém afirmará, no entanto,
que seja uma vitória tão com

pleta quanto o seria a preven-,
ção desta guerra. Esta não é

apenas uma batalha de máqui
nas. É uma batalha de carne e CHACARAS
de sangue. A certeza do resul- Barreiros
tado não compensa o custo em TERRENOS
preciosas vidas humanas, em

homens tornados inválidos, em
dôres, em dispêndio de recursos

ins'ubstituiveis .. A democracia
está sendo aprovada - mas a

um preço terrível.
Não é bastante saber que,

quando surgir a necessidade, a
democracia pod�rá d�fender-se

A direção não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos 'nos

artigos assinados

I=4! fJI:.#l r;,
r � Sl!<'ILIS ATACA "vuu O OtiGAN1SMO
� Fl!tado, O Baço, o Cor�çilü, o Estômago, \)fl
f ulmões, fi Pele. Produz Dores de Cabeça, Dôres
DOS Ossos, Reumatismo, Cegueira. Queda do Ca-

belo, Anemia {-\ Abôrtos.
Inofensivo ao orgunísmo. Agradaveí

como um liCÔ1'
O ELIXIR 914 està aprova, o pe lo D.N.S.P. como
auxiliar no tratamento da Sífilis e Reumatismo

da mesma origem
.

Fi\LAM CELEBRlDADP:S MÉDICAS
f'(,bre o prep"rl1rj., ELIXIR A Ci rupoetção e o sabor a.
.914. devo dizer-lhes, sempr- gradftvel do ELiXIR .Y14> re

que o tenho emp�egado, em comenda.m-no como arma de
08 casos de indicaçllo apNI- fael! manejo para o públleo
prlada (8ifills �m varias de .,no combate á slUli!!, quallda
BUliS m�nHe�taçoe�) OR resul- de. que frequentemp.nte a
tados tem SIdo slilll5fatorlos, nroveito no Ambulatorio da
pois silo rapldos e dutaveis. Maternidade de Santa Maria,

Dr. Washinglon Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy.

\..

Comprar na CASA MISCE·
r...ANEA é saber economizar.

leííiíiiiiliiiiiiiíiiiiiiiii�\-�tS-OUl-�.9J'iiiiíiiiiiiiiii-R-u-a-JO-ã-·-o--P-j-n-t-oiiiiiiiiiii,-;--.-2-5�� �., �_ (Em frente ao Tesouro do Estado)

I
� .� § Florianópolis

.

RnÁTorfo PÃToLDGICns: Telefone 1448
SANTA CATARINA

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

Ex�me� Anátoma-patológicos.
Diagr..óstico precoce dQ gravidez.
Sôro.diaqnóstico5
Hema.tologia
Coproloqíe ,

Bacteriologia
Aut.ovacinas.
Ultramicrolicopia.
Química sanguínea.
Análisea de urina.

Serviço de transfusão de sangue, Vacinação anti-diftérica
(CRUPE) com pr6va da Schick.

Análian q.uímicQs de: Farinhas, bebidas, café, mel, águas; potá
veia e paro. uso induatriaia (facurarias, cervejarias).

A PROVa DA LIBERDADE

GARAGE ���Q:�
rua Álves de Brito. Tr�tu:r
na casa n. 70, da mesmo

rua. 15 v.-9

na rua Almirante Lamego'
17. Trqtor na rua Felipp
Schmidt, 34. lSv.-2

Co:mpras
CASAS

e Vendas
Vende-se: Ruo. Bocolul7(l

Praça do. Bandeira
Ruo. Fernando Machado
Rua Frei Caneca
Rua. Almirante All/im
Rua Major Costa
Rua General BitenoQurt
RUQ )/isconde de Ouro
Avenida Rio Branco
Coqueiros
Coqueiros
Estreito

70.000,00
60000,00
25.000,00
16.000,00
25.000.00
45.000,00
35.000.00
22.000,00
48.000,00
12.000,00
15,000,00
7.000,00

Preto

30.000,00

Balneário
Rua Frei C<lneca
Rua Camboríu

2.000,00
8.000,00

24.000,00
20.000,00
11.000.00
15.000,00
10.000,00

» »

Rua Almirante Alvim
Avenida Trompowliki
Estreito

·_···_··--f-ARMACIA-ESPERA-NÇA-
do Farmacêutico NILO LA lJS
HoJe e amaabi ser' a SUA preterIda

&1'011".....cJo.aà • twtrallKe1r... - Homeopatl_ - l'erhl>lat1.u
A.rtt&"o. de borracha..

u......._ • OIxat" obseM'Anm.a ao N>Cettlllirl.. ...6171.....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Lira Tênis Clube
••_ 11°
IVida Social Ii
.......� .

ANI\'ERSAmos
Transcorre hoje o cm iveracirío do

nosso eminente confrade sr. dr.
Herbert Meses, presidente da As

sociaçêio Brasileira de Imprensa,

Faz anos hoje a sra. Júlio Car
doso Câmara, espôsa do nosso

distinto confrade sr. Lourival Câ
mara, diretor do D.E·E.

Hoje d ecorre o natalício do s r.

desembargador Alfredo 'I'rornpows
k

í

, da C A.

F".,,,,,, ItnlHiI hoJt':
s ro.. Maria Cruz, espôsa do apr.,·

ciado musicista s r , Manuel Cruz,
funcionário do Tesouro;
s r i tas. Mouro Vital i .

Schneider e Jandira Pires;
srs. João Alves, Artur Pereira e

Telmo dos Reis Vieira;
menino: Alcino, filha do s r , te

nente Norberto Simão Bct elho,

Newton VareU� I

.�

,

Acácio Z, da Silva
e

Elvira Faria da Silva
participam a seus parentes
e pessoas de suas relações o

nascimento de seu filho
LUIZ--FERNANDO
Fpol. 21 - 7 - 1944.

3v-Z

Temporada DO

«Municipal»
Nova Iorque, 26 (U. P.) -

Três artistas destacados do Me

tropolitan Opera Company
partiram ontem à tarde para
o Rio de Janeiro, afim-de par
ticipar da temporada lírica de

agosto a seten1bro do Teatro

Municipal da capital brasilei
ra. São êles: barítono Warren,
tenor Charles Hullmann e o

meio-soprano Jennie Tomll.
Mais tarde, seguirá também,
com o mesmo destino, o sopra
no Milanoff.

-- Sábado, dia . 29: Grande Soirée. Início às 21,30. horas.
santo do dia I

Nasceu Rodolfo aos 2 de outu
bro de 1550 em Atri (Itália) corno

filho d,p duque de Atri. Com pou
co mais de 17 anos entrou para
a Companhia de Jesús, tendo co·

mo co-noviços st. Estanislau Kost·
ka e o futuro geral da ordem,
Cláu :iio Aquaviva. Ainda não ti
nha concluido os estudos teológi- I
cos quando recebeu ordem de em- I
barcar para as Indias Orientais.
Durante a viagem, em Lisboa. foi
ordenado sacerdote. Ao chegar em

O j overn Ne r ê u Ramos Filho faz Goa foi nomeado profossor de fi
anos hoje. Josofia. Mas, já no ano e"guinte

viajou para a côrte do Grâo Mo
gol Acbar que pedira que viessem

para seu império alguns jesuítas

Iaíim·de instruir a ,He e l!6U povo
no. religião cristã Mas. o orgulho!'Vanda e a sensualidade impediram a

conversão do monarca que admi Irava a doutrina catQlica. achava,
porém l.ncômoda a moral. Em vis· I
ta disto, Rodolfo voltou paro Goa.
Foi nomeado superior da missã.o
na penínsuIu dêi Solse te. A bruta
lidade com. que Portugal tratara

os pagãos daquela região, fez com I

que êsies se revoltassem. Restabe- I
lecida a paz, Rodolfo resolveu {a

I zer- urna visita a sua rn issfío afim
/J. dvo cac.a em geral Ide estudar as necessidaaes mais

Q d DISTRUINDO A ARMADA INIMIGA -' A f6to mostra um transporte japonês em cha-

durgenldte�, Cuanl' o afProxim�ul .see mas nas proximidades da Nova Guiné. onde foi atacado pelos aviões americanos. Esse navio fazia part.e
Escritório: rua Vida! Ramos,30 a a ela ocu rrn , oram e e

.. d
,. .

� h
.

t
A dr e

de urn combala de crnco harcos, que foram afundados. quan o tentavam levar reforços ao exêrcrte nl-

Residência: rua Deodoro. 35. seus compan erres, res pa es
A • d dl-Ih O li d 'lh d b' à f A

. 0'-
um irmão leigo, atacados pelos ponico 1s,01a o I'ldque

a 1 ;'-' b _ataque 0.10 � . c�uso� rru ares e

ab,?,as tS °drçobs )abPonde�as, t' aAvl�OO'_______.________ _ R d lf dí �lvar se que se ve atacan o em voo o ixo o nano rrurmqo , e um pequeno 1 me ar e om ar ele, lpO -"'.

pagaas. o o o. po la s� -

(F' d I A
.

)
Monumento pela fuga. Entretanto. ficou ao.

_

ate a nter- meucana.

a Bol.'var
I lado de seus comandados e rece-ID viCIO à ,O sr. Roosevelt e o Dr. MUsoI de Resende
beu com êles o golpe fatal. Foi no e

México, 26 (U. P.) -- o pre- dia 15 de julhe;> de 1583
..
Sua f:sta I desorganizacão . go-vêrno da Franca Rio 27 (A. N.)- Via aérea, re-

I I b
. d 27 d t gressou aos Estados Unido.. e dr.

sidente Avila Camacho co ocou ceAe ra se, porem, no la es e, Londres, 26 (SIH) -- Se-
I Argel, 25 (SIF) - Durante Nilson de Resende. profes.er da

a pedra fundamental da está- mes. I gundo despacho de Nova 101'- a entrevista coletiva à ímpren- Universidade de Saint.Louill. nu.
tua de Bolivar, na entrada da!'

�..................,..,......_.-••_...........� .

que, o delegado do Comité da. sa, na qual anunciou que aceí- queJe país amigo, e que se enccn-

Parque Chapultepec, em pre- Cruz Vermelha Holandesa, com I tava o C. F. L. N., como auto- trava no Brasil em visita à sua

senca de quasi todo corpo di- GRATIS'. peça este livro séde em Londres, informou ridade de fato para a adminis- família e pessoas amigas. O ilu,g-
- tre cientista patrício, que teve a

plomático, altas autoridades e que, devido à desorganização tração civíl da França, espe- oportunidade de realizar uma sê-

personalidades de destaque. I dos transportes e das comuni- rando que o povo francês es- rie de conferências nesta capital,
Por ocasião do ato o chanceler cações postais, na Europa, não colhesse livremente seu govêr- em Sêio Paulo e Rio Grande do

Padilha pronunciou um díscur- será mais possível construir o no, o Presidente Roosevelt Iri- Sul, foi recentemente nomeado,
f

pelo presidente da Republica, para
so no qual expressou re erin- serviço de remessas de alimen- zou que Eisenhower conserva- representante do Brasil junto c o

do-se ao Libertador o seguin- I tos e encomendas para a Ho- ria uma autoridade bem defi- Conselho Nacional de Pesquiso"
te: "Sua figura se elevará, pa- landa ocupada, via Lisboa. nida para adotar tôdas as me- em Washington.
ra recordar o sonhador visio- Não obstante os serviços con- didas julgadas necessárias ao

.

( nário, apoiado pela fé numa tínuam para 'os prisioneiros de progresso das operações mili-

J. grande pátria americana", guerra e para os cidadãos não tares. Isso, acrescentou o Pre

combatentes internados em sidente, quer dizer que Eise-
Bárbara acusa campos de �oncentracão. nhower determinará onde a

a seumarido
.

administração civil poderá ser

Hollywood, 26 (U. PJ __�. _ O PRECEITO DO DIA estabelecida nas zonas que são
Bárbara Hutton acabou por O indivíduo que se caso sem atualmente consideradas "zo-

perder a paciência. Um dia dês- ENVIE UH CRUZEIRO EM SÊlOS PARA o PDRTE POSTAL
estar curado do sifilis, fatalmente nas militares". O Presidente

t
.

t t UZINAS CHIMICAS BRASILEIRAS LTDA contaminará a espôsa e esta, por estabeleceu a dístincão entrees surgIU peran e uma au 0-
sua vez, tra.nsmitirá a doença n os • C

ridade e acusou seu marido, poml.74 JABOTICAeAL m.S.PAULO
filhos. SNES, zona libertada e zona militar, onsoante ao disposto no. art.

881, do Código de Processo Civil,
Kurt Haugwítz von Reven- e acrescentou que algumas li- para p lene conhecimento da. par'
tlow, de exercer influência ·_..w__.._.. _ ··_ _,._. ..........".,,_ nhas de comunicacões e rea- tes in�eressadaf, dá-se publicidade,

hipnótica sôbre ela, de manei-I'CARTAZES �O DIA
bastecimento deveriam ser pro- no Diário "Ofícial do Estado", de

ra a entrar na posse de parte U.f.li.'. I tegidas. Repetiu que Eisenho- que, na sessão da Câmara Civil,
1 foram assinados os venerando.

da sua fortuna. Ate' agora, Mrs, wer terá autoridade bastante acórdãos cuja conclusão é do teor
von Reventlow ha�ia da�o _ao HOJE 5e.feira HOJE para determinar a zona civil. seguinte: Apelaça� cívil n , 2.507,
conde "apenas" tres milhões do. comarca de Florianópolis, ape.

de dólares; mas ignora-se qual
CIHE O

Pen'icilina Iante Alcides da Silva Lino e opa-
.

.

DEON norte ..amer."cana �ade Joaquim Graciliano da Silva.:
O destino dado ao díuheíro, « ):1. .

<etomar ccnhecimento da apelação
muito embora acreditem al-

.

RlO, 25 �A, N.) - De Was-, e. negar-lhe provimento para eon-

guris que o mesmo deve ter si- A's 4,30 e 7,30 horas
'

hmgton mformam que o firmar. como confirmam, por .euIJ
do utilizado para atender as Outro sucesso de Cecil B. de Mille!-Joel Me Cr ea, Barb s r a Depto. do Comércio tornou pú- próprios fundament�8, a .entença

despesas de, Reventlow. Stanwick, Robert Preston, Akím Tamirotf e Brian Donley blico que têm sido feitas remes-
que �8.CNltOU o d!squlte de Joaquim

. . . , Graclhano da Slb,a e de .UQ mu.

n um hino.ao progresso e à fôrça de vontade dos homens que sas de Penlclhna norte-ame_n- lher Alcides da Silva Lino, nos

lutar pelo plazer de lutar:' cana para uso das populaçoes termos do art. 317 n: I do Código

A I d
civÍs brasileiras, acrescentan- Civil, Custas na- lorma da 1ei&.

ianca e a co Ido-se que o Depto. de Saúde se Apelação de .des.qui;e :,. 383, da
1, h d'

. . comarca de Florlonopoh., opelon-
COMPLEMENTO NACIONAL :Naturall a� a encan�ega o da .dlstnbUl- te o dr. Juizds Direito e, apejados

çao do preclOso medicamento, Carlos Prerri e Dalilo Pierri,A VOZ DO MUNDO (AtualidRde) que entrou no Brasil livre de __....--....._..............._-....-_

Preços�r�3.00. 2.00 e 1.00. Imp. 14 anos direitos alfandegários. Curso de C6r.e

Beatos Rodolfo
Aquaviva

e Companheiros,
Mártires

Pensão s. José
Aluga quartos, com e

sern periaõo. Ruo Vítor
Meireles, 42.

EDITAL N. 'ISO

(lHE «IMPERIAL»
Ensino-se em auias
diurnas e noturna•.
Largo Benjamin
Constant, 6,A's 7.30 horas;

Programa Colosso
Victor Mac Lag!en e Edmudd Lowe em:

Fuzileiros da fuzarca

\

A Holanda
e o Haiti
Londres. 25 (SIH) - Infor

ma de Willemstad que o pre
sidente de Haiti, sr. Elie Les
cot, recebeu mensagem da
rainha Guilhermina, dando
lhe as boas vindas a Curaçáo
e declarando que sua visita era

indício de amizade existente
entre a Holanda e o Haiti. A

. mensagem foi lida pelo gover
nador Pieter Kasteel, de Cura
çáo, durante o almôço em hon
ra do presidente Lescot. Pela
manhã, monsenhor Varriet,
bispo de Curaçáo, deu as boas
vindas ao presidente, pronun
ciando belo discurso em fran
cês, na Catedral.

"
,.

CASA MISCELANEA. distri.
buidora dos Rádios R. C� A
Victor, Vávulas e D51eoll, ""'"

Rq� :rraj�no, 12.

Dr. Artur Pereira Ie Oliveira
Clínica Geral de Adulto.

Doencas das crianças
Laboratório de Análises

Consultas· diariàmente. dG.
3·6 da tarde, na rua Nunas
Machado, 7 (Ed.S. Francisco)
Res. : rua Viàc. Ouro Preto, 7

Franchot Tone e Carol Bruce, em:

Esta mulher me pertence
COMFLEMENTO l\TACIONAL (Natura!)
Preços Cr$ 2,00 e 2,50. "Imp. 10 anos".

----�--- -----

Domingo simu1taneamente no Odeoo e Imperial. Bttty Huton,
Eddie Bracken. Dick Powell e Mary Martin no filme em tec

nicólor. considerado por todos como a comédia mais bonita.
agradávf'1 e gostosa:

Çaçadora de maridos

I
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-

Aprov.Uem OS preços· de Julho
da mui conhecida e barateira

(om o fim de diminuir o stock, liquidamos tudo
compras, antes de verificar o s nos sos artigos.
" Lj,(lfl

\
PERFUMARIAS

12;0(1 II Pasta Kolvn os .. , ........................•

0.00 Paslu Coluat«. pequeno .

7,50 Pasta Colg<l,ll', gnl,nde .

(i.()o Pasta Le vcr . . .

7.00 Pas!;) Euculol ..

7.0D Sfl.ü,;nl'lc Carna val caixa .

7,()o ��al_){)n('tc J)OI'J�' . _ _...............

"

tO.ou [�'1bolll.:te I�llcalll1 .

1 L(){) Snhoriet e (,('SSI ........•...•.... o o •••••••••

4;J.oo I Silhoncle Cat ivo ern bola .

4(1.no Sahoncte Vale Quanlu Pesa .

5r),()() Sahiln .\ri,[njinc) .

7,00 Pó Ladi .. o o. • • • • • • •• ••••••••• • ••••••••••

7,5(1 PÓ Coti pequello . . o ••••••••

Pó Cot i grande o ••• o ••••• o •••••••

Pó Suspiro de Granada graDe(e' .

1'al('o Malvn peqllPIlO .•.. o •• o ••••••••• o •••

Talco Malva graurie ..

'Ldco Eucalol tuédi» .
.

'l'alco Ellcalol grande .

Tale'J Hos,; lIli'dio , .

'la lco Hos: grande .

Talco Crl.'SS: grande .

Talco Püln nlive , ,., , , .

Hougc Ten 'trtio .

Hr'llgf' Cid , o ••••

Houge noia Br iar , o ••••••••

baton T(:n'a�'üo , . . .. . .

B�lton Lalr JUC ••••••..••••.•.•..•••.•••.•••

Creme Huç o! . . "

Creme Co' i
. ...• . , .. 1. o •••• : ••••••••••

Creme ele Alface .. , ,.................

, ..

Creme Pi nds , .

Fixbr il .. , , .

óleo Do 'Jy e Frank l.ov.l , .

Óleo Cr cy ! •••••••••••••••

óleo t�lIcalol , .

(lleo Ftoval Briar , o ••• "0 ••••• , ••••••••••

t Quina-Petruleo Sand�tr pequeno
"

Qui'll;;:Petl'uJeo Sandar grande .

(luina-Petl'óleo Oriental , .

L�)ção Bl'ilha,nte , .

Leite rk Colônia "

,

3.'10
2.20
Lj .oo
:l.:io
:3,20
4,20
tl,!)o
ü.oo
(i,no
:i.50
4,50
4.:-)0
1.80
(j:oo

"

Eco.nomize O seu dinheiro, cemp-sndc na case que mais barato vende.
a preços que são realmente 05 menores da praça. Não faça suas

TECIDOS I Brim Sebastopol .

Chitas .......................•.............. mt. 3,00 Brim Caroá . o ••• o •••••

Voil estampado o. .. . . .

" 4,00 Chilão, artigo supertor o .

VoiI estampadn o •••••••••••••••••• " • 4,50 Crepon para, quiruouo o" •••••••••••••••• ,

Voil estampado a escolher 5,00 Peluda lisa, reclame o ••••

Peterpaus (reclame) o o • • H,ou Pelúcia estampada, com listas .

Voll suíço o • • • • • • • • • • • • 7,00 Peluda estampada Ivone o •••••

Voil suíço (artigo super-ior) S.oo Peluda com bonecos .

Voil romain , ,................ 9.00 Cachá, artigo horn 0 •• '.' ••••••••••••••••••

Linho liso. todas as cores o . . . . . . . 5,00 Cachá, artigo superior' . o ••••

Linho estampado o' • • • • • • • • •• • • • • • • • • ;),0-1) Casemira para caSilC'flS, reclame ...•. o ••••••

Lmho estampado com 80 de largo 7,f>o Cusernira para casaco" aproveitem 0 ••••••••

Linho Hcdie o • 10,.50 Casemua pacra caSHCOS. art. ex tra o •••••

FlIsUi.O estampado .. o o " . o . . . . . . . 9,00 ::I.e.scla,. artigo bom , .

Fustâ» estampado (artigo sup.) '10,00 BrIm hakl .. o ••••••• " ••••••••••••••

Pelerpan (Uil·tigo superior) 12,00
','ecido listado o . . . . .. . . 7,00 CAMA E MESA
Tobralco listado 0 ••••••••••••• o •• ,..... •••• 10.00 Colcha branca para solteiro. art igo bom .... 30.00

'L�ee!do Beli��rallte o • • • • • .. • • • • • •

" 10,50 I
Colcha para casal, arllgo bom . . o" • :�5,()()

lendo c/aviões , , ,.... 8,00 Colcha p<J,ra casal, artigo sunerinr o. . .. 4.'í.()(l
Tecido amor icano moderno � 0.......

" 12,00 Cobertor cinza. Iii de hóde lI,.)!)
Tohralco estampado o o' 7,00 Cobertor para soJicil'o . . . . .. .. . . . 24,00
'l'obralco (artigo superior) o •••• _... •• 10,00 Cobertor paf'a solte iro :IG�Of)
Tohralco estampado C/COI'3!çÕeS o •••• o • •

" 12,00 Cobertor pari.l wlteiJ'n . . . . . . . . . . . . . . . . .

,. ::!t;,oo
Tecido com barra (reclame) 10,00 Coberto]' para solteiro. tlPt' exí ra ,. �5,l)o
Tecido com barra (novidade) 0....... 12.00 Cobertor para casnl . JO.on
Tecido estampado c /Iaços 0................. 14;00

.

Cobertor para rasul :12,00
Opala lisa, todas <lS cores ,.......... 5,00 Cobertor para casal, tipo superior . . . . . . . . . 4iJ,oo
Opala francesa .,. o •••••••••••.••••••••• ,.. 6,00 Algodão l.óro-Lér-o (peça) o" •• o.. 32.00
Opa/Ia inglesa .. _ �

H 7,00 Algodão :\iinho ., �U,ou
Opala helga , o 8,00 Algodão Domo o • • • •• • o ••••• _ • • • • :j(J,oo
Opala suissa Matarazzo ............•....... o

" 13,.)0 Algodão Argentina . _ " o . . . . . .55,00
Cambràia- branca, 1 mt. largura � . . .

" 16,50 Alve,iau<j Desafia, peça de 10 mts 4 _ • • • • • • • :=12,00
Opala estampada _ � 4" •••_" 7,00 Alvejado P·olar, largo 1,50 peça 170�oo
Opala estampada . � ,. , .. . .. . . ." 8,00 Alvejado Po]a1r, larg. 2,00 peça ,............ :lOO,oo
Opala estampada (art. superior) ,......., 9,00 Algodão "C C" largo 2,00 peça ,..... :: 155,00
Opala! estampada Ivette 0....... 12,00 Cretone Lençol 1\/4, branco int. 12,00
Zef'ir, artigo bom o o. . . .. .. . . . . . . . .. 6.00 Cretone Lençol 7/4, branco mt. 13.bo
Percal para camisas ......................." 5,00 Crefone Lençol 8/4, branco mt, 4.

"
14,(l(1

Tricoline, artigo superior o . o . . . . . . . . . . . 10,00 Cretone 1 mpérío (i/4, em cores rnt. n,oo
:r:r�co]�nr_, tipo ext.r� 4 ••• ' ••

�..
" 12,00 ,Cretone Alnigo 9/4, enl cores, largo 2 111tS. •.• .22,o(J

.Incolme. com salplcos , .. o. . . . .

" 12,50 Cretone Amigo 10/4, em eores, largo 2,20 mts. . 2-1.00
-Tricoline, para pijan1as , ,. � . . . . .

" 12,00 Cretone Carioca, })/40 largo 2 nlts. hr., lnt. 20100
Tl'icoline branca. lavrada ,............. 13.00 Cretone Cf.lrioca 1(1/4, branco, largo 2,20 mts. . 24.,00
Br'ün patrdo colegial " 5,00 Cretone Para,izo 10/4, bra,nco, larg. 2,20 DltS. . �{1-,oo
Brim pa.rdo colegial, superior .. , ............" H,oo Cretone Curió 9/4. branco, largo 2 mtso . o.... :W,00 DIVERSOS
'Brim azul mal'Ínho, art. bom 0 •• ,... 6,00 Cretone Curió 1014. branco, largo 2.20 mts. .. !l0,00 Tua.lha Bom Dia , 0' •••••• , n,no
Brim fantasia ., o . . . . . . . . ." 5,00 Cretone :\'llpcial 9/4. branco, largo 2 mls. " .3óJ,00 Calças feitas para homens ,. o .. . . . . . . 22,00
Brim colossail . o 0.' 0...........

" 65o C1'etol1e i'iupeial 10/4, hranco, largo 2,20 mts.. " 40.00 Cami;;l1s de T,'icolinc> desde )lO,()')
Brim, artigo bom o o o . ." 7:00 Riscado Colossal para coJehi'ío, reclame 5,50 :']c>ias para homens desde o. o o o . . . .

"

�.r:C\.
Brji11 Singapura " � �...

�t 8,00 Biscado enfestado pa,ra. colchão .,. 4'" •••••

,� 10,00 :\Ieias Pr)jullstas para lnoças �......... .

"
!).,)O

Brim SUiP'erior , '... 10,00 Riscado enfestado para colchão, art. sup. 12,00 Casacos de ITHllllU'S p:lrn ('j'ianças 10,no
Brim EstalingTado 0 0.............

" 12,00 Atoalhado branco e em cores, enfestado....
" 12,00 BluS8S <1(:' illl'i;l para criança. al't. inverno... 12,00

Sooas lisas e estampadas e uma infinidade de artigos que deixámos de mencionar, como: r�nda8,
.

"

fitas, m'eias, pijamas, cuecas, camisas, etc& ,

Comprar barato1 só na Casa Yolanda (filial), a casa que mais barato vende.
. RUA FELIPE SCHMIDT ·N. 2

/

..�--- -�----_. ._ --------------

FARMACIA ESPE.RANÇA
A SUA FARMACIA

R.a Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642

E.trel' • domicili.
.g.�,?!!?�nt!..��.roll

Matriz: Florianópolis
Rua João Pinto. n. 5
Caixa Postal, 37
Filial: Cresciúrna

Rua Floriano Peixoto, s/n (Edif
Próprio). Telegramas: "PRIMUS"
Agentell no. principais município.

do Estado

H.dO
\),00
:\.:20
,1,.10
·1,CJI)
5.00
,1,00
!)\I)O
fi,o!)
!i.()O
1,iío

;),00
1 ..),)
.) -

.... )0

�,:io
7,()0
s.oo
S,;jo
8.5Q
:�,5o
2,00
3.0f)
4,50
11,00
16,00
15,00
lO.:io
S,oo

Crédito Mútuo Predial
Propr etários -- J. Moreira & (ia.

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

PRÊMIO MoA IOR CR $ 6.250,00

Muitas boniLcac;õas e médico gralis
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

Vendem-se a preços baratíssimos,
IIem competência, e dirEltamenh

da Fábrica!

Sapataria Barreiros
Rua Cons. Mafra, 41

GIIplta.1 • re.teJ'TU •••....•••• o ..........• o , ..•. o . .. crI
Clfru do balauOO de nu:

Respon_bWdao.� ...•..•. o •••••••••••••• o. 0 ••••• crI t.999.-i77.1I00,1l8
Receita .... .. o ••••••••••••••• , •••• , ••• , crI 70.681.048,20
Ativo "... . .. o ' ; crI 106.961.917..70
Slntsu'os pagos nos OlUmoll 10 anos ..........•..... Cr' 64.986.957,20
ResponsabUidades .... •...• . o • • ••••••••••• , ••••• Crf 78.736.401.306,20
Bens de raiz (prédios e terrenos) ......•• o • • • • • • • • • Cr' 23.742.657.44

DIRETORES: - Dr. PalllfUo d ·Ultr. Freire de CarTlllbo, Dr. Francisco
de Sã fi AnISIo Massorra.

Agênc1lls e> BIllHigênclaa em todo o terrtt6ll10 nacional. - Sucurrlllll 00
UruguAI. Reguladores de a-rar1llll nas principais cldada da Amérloa, Europa
• .Ltrlca.

.

71.Me.18t,Jo

AGENTE EM FLORIANóPOLIS
C AMP () S L O B O & C I A. - Rua Felipe Schmldt, n. 39
Cal�a Postal D. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA"
SUB-AGENCI�S 'E.M LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME·

NAU• .BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

------'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'Como lalou o
sr, Henriques
Rio, 25 (A. N.) - A reporta

gem poude ouvir hoje o sr.

Henriques, antigo deputado
fluminense, de quem os jor
nais se ocuparam a propósito
de um telegrama que dirigiu ao

presidente da República, por.
ocasião do desembarque das

fôrças expedicionárias brasilei

ras, dizendo sentir-se orgulhoso
por ter vinte e um descenden
tes mobilizados nas três armas,
dentre os quais o capelão Pery.
Trata-se dum' septuagenário,

Serviços de Clínica Infantil da Asstsr êncta Municipal e Hospital que na-o pôde refrear seu en-de Caridade

CUNICA M.tDlCA DE CRIANÇAS E ADULTOS tusiasmo patriótico ao ver seus

('O:\'St:I:I'últlO: I{ua .:\'llll"S -':l.achado, • (E<liI'ído S. }"ranci�('o). fone 1.444 descendentes prontos, todos,
Consultas das 10 às 1:: e das H as 15 uoras para desatrontar a honra da

In�S[J)!';_:-':C1A: flua Mal'Pcll:tJ (;llillll'I'IIIt', 5. hl!H' 71C; pátria. Em sua residência, re-
CLi;\ICA DE OLHOS - OUVIDOS - �ARIZ - GARG.\�TA

..
.

.

. vivendo passagens de sua vida,
disse que, em 1930, colocou-se
ao lado dos que se batiam por
um novo Brasil. "Quando pas
sei o telegrama ao chefe do go
vêrno - disse - fí-Io num mo

mento de grande satisfação cí
vica ao saber que os brasileiros

I já ha v�am pass�?o a terra� �s-
Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. _:\au'iz - Garganta. itrangelras, no firme propósito
j�ipl()�ll,a ,d� IHlbililllf:1Cl do, Conselb<; Nacional de, Oftajnw.logia. _ ,'de desafrontar o ultraje de ar
C()NStLfoHJU - I'e]lpe Sd1l11Hlt, tL Das H as !ti h orns. 1-ollC i2�!1.,mas recebido Tendo como te
HESlf)I,:-';CL\ - Conselheiro Mafra, 77. Inho meus d�scende�tes mobí-
_--

--DR. ROLDÂÓ-CONSONI-------·--- lizados nas três armas, deseja-
ria muito que a guerra acabas-IcmUI:G1A GER.H, - lH/l'.'! CUtURGf.'\ . �IOL(';S'l'IAS 1)1;} SK\'.IHJlUS - l'fl.U'l'OS se 10Q'o,' mas teria imensa satís-

FMll1:.ldo pela Faculdade de Medicinu da Urriverslda de ele São Paulo, anele foi �

Assblen'Le pOI' vários anos do Serviço Cuúrg ico do Pror. Al ip io Conda �eto. fação em viver até lá para ver
Ci rut-g la do estúlnago e vias bil iares. intestinos detgado e gros ..su, tiróide, rins

próst.a tu, l.Jexi,g<1, útero, ovários e trompas. Varicoceje, hídrocete. var-izes e hé1'llia: nossos soldados regressar por-
COI'SUL'l'AS: •

das 2 às 5 horas. à Rua Felipe Sc hrn.íd:.. 21 (altos da Casa Para íso) , Tel. 1.5D8. tadores da vitoria, honrando,
HESlDÉ",CIA: Roua ES'te\'cs Júnior, 179; 'rei. lIlí6'l como sempre, o Brasil e seu po-

vo". Depois dessa declaração
aos jornalistas, o sr. Porfirio
Henriques externou sua admi
ração pessoal pelo presidente
Getúlio Vargas e sua confiança
na ação do estadista que está
à frente dos destinos do Brasil.

.......................0.

Olscórdia entre
jugoesl;.vos

'Ir1lTa-!_ ., Ortopedia. CU.. I",. ti Clrll1'&1a i Nova I-orque, 26 (U. P.)
do toras., Partos oe doençaa de ",lIhora._ Uma transmisão da agência
:::ONSULTÓRIO: R. João Pinto 1 Diá· 'noticiosa "Jugoeslavia Demo
lamente das. 15 às 17 horas. RESTDIlN 'crática", captada nesta cidade,I A; Almlrtn" AJ'rlm. 86. Fone 7111.

I dl'z qu d f'
,

·t
... __"'_

. e, segun a- elra a nOI e,

DR REM IG IO no Comitê Geral, "o general
M d P••· IMihailovitch manifestou queé ico - Cirurgião - arteU'o

R A lOS X ('UNICA M:€DICA Idesconhece o novo govêl'no de
I-Moléstias internas. de SenhoraJ! ti 1...'1"1· Ivan Subasl'c, l'esel·�.rando-se a.M()clf'I'O� e possante in�ta açao

de 200 MA. tJlças em Geral. CONSULTóRIO: Rua liberdade de ação". Acrescen-
I "eltp" s.c-ttrnldt - Edl!lclo Amélia Neto

íJillgnó�tiro precoce da tubercu ose
"on� l!i-92. 9 b 12 e H às 17 bor8.8. RE- tau que o govêrno de Subásic,

pullllonar. úlceras gástrica!! e. duo- f d d
denais, câncer do estômago, afe- SID1I:N'CIA: J Larr;o Benjamin arma o por 01' em do rei Pe-

ções Lili!! vias biliares, rins, etc. Constante, 3 dro, não póde cumprir as tare-
Aplica o Pneumo-torax artificial O N t diA -.

fas de seu cargo, com o que
para o tratamento da Tuberc.ulose r. ew on VI a tende a aumentar a confusão
Pulmonar - Tratamentos moder- Operações'· Vias Urinarias'- Doen- OU n1elhor, a discórdia entre o� �u!m son�gar Informações à Rs- ,Camisas, Gravatas, Pijames

nos e efic'lZcs desta moléstia ça. dos intestinos, réto e anue • tatlstl�a Mihtar, tra�alha em pró)

l'
Meiasdas melhores pelo me-

Completo gabinete de Eletricidade -- Hemorroidas. Tratamento da cIrculas responsáveis jugoesla- de p8.1S lll11nlgO. E, nesse caoo, ..'
li

médica: Ondas curtas e ultra-eur· colite amebiana. vos. ierá julgado, militarmente, com.. Dores preços SO na CASA MIS-
hs,R�sI���mclh�e�M fu����--fuh·"�cl�, • �.'.".im���o���o�B;r�a;s;"�(�D�.�R�M;.;)�.__��C�I�L�A�N�E�A�-�R�u�a�.T�r:a�ia=n:o;,�1�2Ultra Violeta. Infr'azon-Terapia Consult: Vitor Meireles, 28. I
Consultório: Rua Deodoro, 1) Atende diariamente à.iI 11.30 hs. e,

esquina Felipe Schroidt à tarde, das 16 hs. em diante
Das \J h 12 hrs., e da� 14 às 17 brs Resid: Vidal Ramos, 66,

Telefone 1.47!\ Fone 1067.

····s·ãpãiospãiã···seüiiõrãs
..��

os preços vantajosos!
modernos modelos!
vai o!ém de Cr$ 50.001

Sapaalria Barreiros
Rua Cona. Mafra, 41

IN D ICAD.OR MÉDICO
----,--------------

WENDHAUSENMARIO
(DipluHludo pela Faculdade Nac. de MeaicLna da Universidade do BrasU)

lCx.int"rno üU Serviço de Cl1nica Médica do Professor Osvaldo Olíveíra, médico do
Departamento de Saúde

CIJIN Il�A MI'i:DJCA - Moléstias tnten...s de adultos e crlançaa. CONSUL'l'ólUO
• KJj;I:lIHJil}(CIA: Hua Felipe Sclullict n. 38 - 'l'el. 812. COl\SUL'l'AS - DaH 16 às Ui.

ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

DR.

f<:l!pecialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.
CONSULTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - Á tarde, das 3 tu ti.

Rua Vitor Meireles. 24. cone 1447
-----------------------

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
D08

DR. BIASE FARACO
Meclico - chef'e elo Servlco de SUi]ii.s do Cen tro de Saúde

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS ._- AFECÇÕES CHU-CEN1TA1S OE
Al\llHlS os SEXOS -' BAroS INFHA·VEHMELH()S E ULTIL\·YlOLETAS

CONSULTAS: das 3 às 6 h. - 11. Felipe Schm idt, ,16
HES.: H. Joinvile, ·l7 -- FONE 16,18

DR. SAVAS LACERDA

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso � Aperfeteoamento e Longa Prática no RIo de Janeiro
c.JONIOlIl!l'AS - Pela manhã: dtarlamellt('! daiO lO.3Càs 12 hr , à tarde excepto 005

,JÁblld .... da8 111,:10 As 18 hora" - CONStJL1'ÓHJO: Rua JoAn I'toto •. 1. so.... · ..do -

Irh",,: IAII1 _ lte8ld4'onclll: Rua Peesrdente (.;olltlnllo, 'li.

Dr. LAUHO DAURAiNSTITUTO DE DIAGNÓSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

Especialista em OoÜoça8 de Seu no

ras - Vias Urinârias.

Curso de especial ízação de Gtneco

iogta (doenças de Senhoras) coro o

Professor Morae s de Barros, da F'a
curda-te de J\íeüj('in8 de São l?auJo.

Tratamento espec.aüzado, médico e

"ormado pela Universidade de Genebra

Com pr-ática n08 nospttats eurepeus
r ',mica médtcs em geral. pedíatr'Ia, doen

I)IlB do sistema nervoso, aparelho geníto
urinário do homem e da mulher

AMI.te. Técnico: DR. PAULO TAVARIilI'l

Curso de Radíolog ía Cllntea com o dI'

Manoel de Abreu Campanarlo (811.0 Pau,

10'). ERpec!allzado em HigIene e Sallde

Pública. pela Universidade do Rio de Ja

neiro. - Gabinete de Ralo X - Electra

cardiografia clínica - Metabol1sm.o ba

aa] - Sondagem Duodenal - Gabinetp

de fisioterapIa - Laboratór!o de micros

ropla " análise clInlca. - Rua Fernand<l

Haehado. 8, Fone 1.t95. - FlorlanópollJ;

cirúrx.co. d3S afeu;ôes do

genital fem[nmo l Utero,

a pa rê'l ho

ovários.
t.n}111 pas, etc.).
Cura radir-a l ca s InfJ;Hu:H;ôes dos

anexos (Ovárto s. [I'OII1P:'IS), sem ope

ração). Tr'a u.mr-ni o de todu!' os d i s

túrbíos da menstruação e da ._'st(�I'ili�
dade.
Tratamento moderno da blcIlOl'ra

gia aguda e crônica, em ambos os

sexos, por processos modernos sop
contrôle endoscópico - U .."tl'oscopia
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIAtEIL'\UA
- INFnA-VEH�1ELHO

CONSULTAS: - Das W.JO às 12

f)R. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

DR. SAULO RAMOS
horas e das 2 às 5.

iJllpeclaJl"ta em moléstlu 4e \lenho".. -

Parto..

AUI'A CIRURGIA ABDOMINAL, NtO·

marco, yetllcula, útero, ovários, apêndice.
trunorfl8, ",t,,_ - CIRURGIA PLAS'l'IC.'\·
')0 PIilIU:")CO - Hérnlu, Wdrocele, y.,.

rtoocele. '!'ratamento ..em dOI' e 4.peraçAc
de aemo!'rold"" e v&I'I"".. - Fracturas:

apa,n,lt...,. ;te lI'êHfOo. Opéra noe Howpltal.
de Florlan6poli••

f'ra� Per"l!'a e 01lyelra, III, Pone, 1.00'.
HoráJ'1o; H•• I ... 111 bor.. , dJarlamente.

Consultório - Rua Tiradentes 14•.

Fone: 1.663.
Residência

(Sobrado).
Rua Tiradente.. 7

DR. AUR1�LIO ROTOLO

Aproveitem
Os mais
Tudo nõo

' 0 ...
�·_"�i'(J·:; lr· ';i',�>"".lI: it � .

Interessa somente
aos srs. Advogados
e aos srs, EStudaR
� tes de. Direito
A
REVISTA DE DIREITO
Mensário de grande circula
ção, editado pela Emprêsa

"A Noite"

- entre um Destroier e um Submarino!
Uma testemunha de vista descreve a piolenta batalha
de uma hora, que só terminou ao afundarem os dois
navios. No novo número de SELEÇOES. E, mais:

Trabalhar Todos os Dias Não é Escravidão!
Como o trabalho se pode tornar um privilégio, para
os que sigam um simples princípio cristão... Pago 61.

Não Viva pela Metade! Este artigo lhe oferece
uma seleção de conselhos sensatos sôbre dieta; exer
cício e descanso, que
podem ajudá-lo a sen

tir-se mais saudável,
a dormir melhor e a

desfrutar mais a vi
da!.. . Pág. 10.

I
I

Sob a direção do Juiz Dr. Gui
lherme Estellha. redator. chefe

I·
tIará os srs. advogados e os srs.

estudantes de Direito ao par de
tôda a legislação. doutrina e juris.
prudência dos tribunais brasileiros

Ag<:;ltes autorizados:
MAROUES -- Publicidade

Rua Trajano, 33 • Sobrado - Fpolis

.

- ut«
A última batalha .do �oTle • • •

Pa� A�ericat'l
Toma asas a ColombUl . • •

�or Bruce Bartot'l

Não v!vapela me�deiclxrigo�o;Eric Bramley-Moore
PrUSSUlnlSmo ... eis o

. viver ..,

podemoS ensinar os menUlOS a

s�rv�y Graphic
Plasma para todos Liberty
Mágica em. Massava. . . . . .

'H T Rich 29

Como viver alem dos Sbeuts ,rheacursos
. :a�;d- Tel�gram 33

d campo de a a, .. 35O a eus no
. _ r Ah Wóng MademoiselIe ,.i'Não consegUlIUOS con'lerte

r F.C. Painton 40 .

poderão mostrar o rosto
de novo . po 43

Campeonato de mentuas.. .

H'eraId Tribune 45
.

Navio de tropas .
.

. , .'

. Time "9

A religião ruasa volta da�iI:2.�:����ca· : Air Fact. 52

Eles bombardearam Ber
World.Telegram 55

Anúncios perfumados. .

'.
.'

Fortune 57

G
- Bretanha invadida pelos Ianques - .

F d' k 61ra
'Ih por Harry E. os te

Cubra a segunda mi a

B�tter Home. /li' Gardens 63

Ver para aprender. Nature 67

Astucioso coiote! . .

'/ M·· parker C. Hardin 7G I
Carta da linha de fogo. pe o aJor

. . • 74 i

Retiilhos do drama cotldt�no S � d:lY' Ev�nini Post 71 I
A peor via férrea do mun � . a ur

Common Sense 81
.

t" de John L LewIS .
.

._. 8,';O mIS ena '.
d canibais por EricSevarel" _ '.

De paraquedas no meio os -

51:0 "Escute aquí., soldado Hargrov�"H g,uve 9'
�lJi.I,.t._...--..... . . . . por Matlon

ar

114<

TOdos �

25 . estes
artigOsa Condensa' ,?'lois

ClIh I·
ç'ao de

'''ro digrande' e

p .lnteresseOr SOlhente
'

COMPRE AGORA
o seu exemplar, na
sua banca de jornais.
300.000 leitores
brasileiros consideram
Seleções a mais
agradável das leituras.

J. W. T.

Agente. em Florianópolis: I'EDRO XAVlEIl &: CIA. - Hill. }<'elípe Schmidt. 8
Repr. GNul nu Brasil: FER:'IiANUO CIll�AGI.IA - R. Hosário. 55- . .\. 2° nud. _ Rio

A "CASA SANTA ROSA" comunico aos seus distintos clientes e amigos
que as suas Secções de Sedo s, Lãs e Casemiras fo"'ram transferidos da
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Hitler. o satânico, e Himmler. o facinora!
BERNA, 27 (u. P.) ••. INFORMAÇõES DE BERLIM ADIANTAM QUE HIMMLER ANUNCIOU O INíCIO DA MOBILIZAÇÃO
FINAL tE TOTAL PARA A DEFESA DA "úLTIMA TRINCHEIRA" DO SOLO ALEMÃO. AS MESMAS INFORMAÇõES DEI.
XAM PERCEBER QUE HITLER. PELO. SEU "ALTER EGO" TUAL, QUE É O FACINOROSO HIMMLER, ESTÁ DISPOSTO A REU
NIR SEUS "CRENTES" E FUNDIR-SE COM ÊLES �UM INCÊNDIO DE DESTRUIÇÃO, EM QUE NADA SE SALVARÁ, SE O
NAZISMO NÃO SOBREVIVER 'À HECATOMBE QUE SE APROXIMA A PASSOS LARGOS E AMEAÇADORAMENTE.
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Para Florença"
. Usinas Elétricas do GovêrnoF.mna, 26 (U. P.) - Os alia- .

dos lançaram a esperada oten- RIO, �7 (A. N.) - Tendo o presidente da República aprn-
lsíva geral contra Florença, e 'vado a sugestão do Conselho (le Comércio Exterior, no sentido
os nazist�s estão, �m, retir�da.l de ser e�tlldado o plall;_o ele �s�a.bel('('.im�nto de USill�S :l(:·triC3,s
Quem da a_ n�tlCla e precIsa-I cc propriedade do governo, EOI (·()nstJ.tl:l(�a uma conussao, �0�11-mente a agencia alema Tran- posto de quatro representantes da Dívísão de Aguas do Mí n is-

NA. dí socean. Segundo o comunicado I t.uio da Ag,ric'ultur3, e quatro representantes do Conselho NR

orm.an la aliado, as fôrças de Alexander,l(
anal de Águas e Energia Elétl'ica. e presidida pelo diretor do

realizaram apreciáveis avan- Departamento NaéÍonal ele Proc1uc:ão Xl iueral.

tinLuo��re�i��a �"�er��ibvam���� ! ����ao��d��iSef��o��a:::b�it'��av�� ���;��rr��d�s�,���tfp��.:����
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di O lt co- que lutam na Normândia: po- rença, on e os e emen os avan
.a na orrnan la.,. a o

," A',. çados se aproximam de San ruo, 26 (A. N.) - ° conhecido crítico Elói Pontos, l'OS-mando l�o�te-ameIlcanO,t, em� I�e�! �ssI�ala�nd que lOS ex�\o� Casciano, a apenas 13 kms. de j.ondendo à "0IHluête" do "O Globo" sóbre a formação dum

borat' notícíe que ��as Iop.as1mlClalSt·c.ança oSdPe OSnItl"!-ctoe Florenca. Os alemães,

inclusi-j.tl'i.bUnal
de críticos para ,il.llgar a ob-ra atribuída a Huuibert ocon muam � amp 13:_r s�us. ga- ses con muam �en o ma .1 s.

ve paraquedistas veteranos àe de Campos e psicogratada por Chico Xavier. obra essa erl itad a

nt�os de terre�o, nao md�c�u
L dr 2M (U P) N ti Cassino, constestam cada po- pela Federação Espírita, afirmou o seguinte: "As obras sãoa: e o momen o com Pl.recIsao .

onrI �S', I
'.'

- I o 1-
legada de terreno; mas são for- . de Chico Xavi er e constituem uma tráude. Os juizes devem Lero ponto em. que se rea IZOU, o

I cllas 9 ICla!tS _ anunCl�m qtue dOaS cados a reéuar íncessantemen- rr-cursos, dentro da lei, para faze)' r-essar- essa rráude. O estiloataque Ainda uma vez e a 'a emaes es ao movimen an t" T bé dé t de Arez-Lé díf
.
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lt, f' blí d d .
e. am em a nor es e e rez- e 1 ercnre, c 1810 c e es rses e mcougruencras. Mesmo que 1'11a ema que nos ornece

I ropas
e orcas m a as, pa- f' id t l' h d f
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m luta na zona
zo OI rompi a ou ra in a e esse 8Sp11'1 a, nao a 1'1 tuna jamais a um erto de Camposm icaçoes mais precIsas:.

I
a a ç - a e

defesa alemã. u: i.s obras".
ela que os norte-amencanos de Caumont. <

tentaram irromper através das c *

Éª�5���f�;,i![�d:� 'ªt�:��i�t�:!1i:]�E.� "I'IIlHaIIR sues E DEMAIS

�ª!�;lS��!���:l�à�t;f��;4i��)�iª IIIRI [Ti,: ��aiIR ;::R�CC�::LU::
DNB. Insistindo sempr� no I blindadas, f�ram assinala.dÇ)s
insucesso dos ataques aliados, 'durante o dia. Nossos êxitos B b dei 2·2 afundados Para compen�arinforma ela que os soldados de iniciais foram mantidos e ago- om ar elOS I. II a)
Montgomery conseguiram for- ra se luta na zona de May-Sur- F.�oma, 27 (D. P.) - Segun� a� despe�amar uma saliente de três kms, Orne. Périers e Tilly-La-Cam- Londres, 26 (U. �.) - Nova- .do foi anunciado oficialmente, &J . Jlt S
e meio de profundidade, entre Ipagne, Pequ�nas form�ções de mente os b0:ffibardelI�os pesadO.� I�ma flotilha no�te-ameri.car:os, A Bogot�, 27 ru. P.) _. O go
Saint-André e Bourgens. Ao aparell;-os. aliados ��on�muaram i�.a ,R:AF estI�eram sobre o te�

_

integrada ele ull;dades Iígetra, ve�no baixou decreto-,- desapro
sul de May-Sur-Orne e a nor- a dar intimo apoio as nossas rttorío do.Reích dur�nte a �OI afundou 22 naVIaS do eDW nas priando ps bens alemães na Co-
déste da costa 80, os britâní- tropas terrestres. t�. A emissora }lazIs�a adver- rotas dos comboios germání- lômbia, afim-de compensar não .

cos avançam rapidamente, en- ----�---- tíu que formações alla,das es- COS, entre Gênova e Spezia, no só os danos causadas pelo
frentando pesada resistência a FRACOS e tava:r;.t sobrevoando o oeste e.o decorrer dos meses de maio e Reich a bens colombianos, co-

_. cada passo, - acrescenta a ANtMICOS sudoeste da Alemanha � hOJ� junho,' últimos. mo as despesas com que a belí-
agência nazista. TOMEM revel?u�se que. S�uttegalt fOl -............-.-----.-......- .....-� gerância, imposta ao país pelo

* o, �rmcIpal objetivo. Desnec�s- Ora. JOSEfiNA S(HWEIDSON nazismo, sobrecarregou o Te-
Londres, 27 (U. PJ -- O Su- Vin�3 Creesotado sano acrescentar que tambem de regresso de sua via- souro Nacional.

premo Comando Aliado anun- "SILVEIR_J\" �el'lim !'ecebeu. as bom?�s dos gero I reassumiu sua Bogotá, 27 (U. P.)_ - Infor-
ciou oficialmente que os norte- MOSqUItOS, PO}S essa VISIta Ja clínico. ma-se que o governo colombia-
americanos continuam exten- Gr.n(. Tónko se tornou f�nomeno .n0rm�l A7esj;tê"Ci�---"""·""""'_ no desapropriou tôdas as pro-
dendo o raio de sua ofensiva, C-..-onêiU"i1'ude-vo p�ra os �erlmens�s. HOJe a ra- priedades de alemães residen-
não obstante a forte resistên-

. _ _.

dIa alema adver�lU da. pre?en-I e smore�!- .

tes na Colômbia, o que signifi-
cia da linha defensiva alemã. aVia0 H.,olto ç� de bom?ard�lros .

ImmIgos
. Mosco�\ 21 (U. P.) - NO�l- ca que as patentes germânicas

F'oram localizados alguns tan- Londres, 26 CU. P.) - Com s?bre a, �aIxa Austna, Cann-' c�a-s.e oflcIaln_2-ente q�e 3:_ 1'eSIS- ou marcas comerciais serão
ques transformados em casa- a idade de 68 anos, faleceu Ja- tia e Stma. I tencI� .

aIema, na dIreçao de aproveitadas pelos nacionais.
m_atas. O Supremo

. Corpando n:e� C. Gars. O extint� ?bteve -

_ _ I

VarsovIa, e s t á �escrecendo I o jl"esirlenle ela Comiss:1o ;ie Ah;�(c�:i-
nao forneceu a locallzaçao das varIaS recordes mundIaIS de M�scou, 26 (U� P.) C? co

lace!-ltuadamente,
nao se tendo; melllo �o lMado ele

8<111.('.1 Cal",.ina,
fôrças norte-americanas em aviação e foi o piloto que COrl- mumcado das forças aereas regIstado na luta <;1esta ma-,

no W;o de suas atl'ihui,õqs.
�, • '.

ação duziu o avião de Hil'oito no russas informa que "a nossa drugada qualquer sma1 de que Artigo línicÇl - A parti,· (i!J�·f?�� r;;iC,H
"

* primeiro vôo feito pelo impera- aviação atacou concentracão 10 inimigo estivesse na iminên- ���:�e1n;\'ee" at,c1"13'ledc;ecag,·ol"1'l·,l,ol_ de �n411' 1;0-., < • • {":::-.:-, I ,� lcrpalS (e LO"

L011dI'eS 27' (U· P) Notí- dor ]·aponês. de trens militares germânicos, cia de contra-atacar. d?o :'·I;slado •. matança diária cI� ·])O\·inos,
, ....,.-

.; . . _ ,par::l a l.3:-:leC-llllellto da populaçao.depOSItas de n1unIçoes e en- Pnl'ágl'a[O únic'o - o nümel'o de ca-

trancamentos ferroviários de MarCl'nel'rOS bec:as a serem ab,)tidas �láo poderú ('xC'e-
•

.

•.

c!el
.

o qUl'. e111 111cclla. YrgOl'avH aJ1t{:!� do
Lemberg SIedlce e TllsIt". "eg'll1� ele racionamenlo imposto p<,la

I '2 U ) ]J(),·.t�,·,.a 1:_ :J
.. ele );6 ele junho de 10·1·1.Moscou, 6 ( . P. - Quan- Precisa-se de 10 marcineiros J'I01"<J110j)OJIS, 2" de julho de JfJH.

do do ataque contra Tilsit ha- f b d P
(As,.) X<:,r(\u J:a1l10H, [J"csirll'l1IC.

para a ricação e móveis. iS- ---- -----

via muitos trens na estação. O
ga-se bom salário. Tratar no 15�S) Se precisar de um

bombardeio causou explosões L
- .

tía"çe, automovel. chame
e incêndios. Os maiores incên- « ar dos Moveis», na rua Tra� o dêsse número, pelo fône
dias produziram�se na. zona. ';ano, 15. 1600,
central e noroéste do entron- _ � ;------ --�;;::����=="
camento". Nossos observadores FI(aram Indignados SE.NHORITA

Z>

�ot!3;r�;1 9ue um� ponte. fer- Londres, 27 (U. 'P.) _ Os Casa comercial distinta pre�
I?VlanéL sobr� O NI�n;.ell tmh� porta-vozes oficiais do eixo cisa de uma empregada queSIdo .destru�d� POl ,Impactos. ainda não se dão por vencidos. conheça contabilidade e decti-

� Em .Sle?lc� lnom�eram gra�- Segundo um despacho da DNB, lografia. Escrever, dando refe ..

t-OU'·dre'� e o govêrno polonês exilado eles mcendlOS. FOI�m destrUI- um funcionário do Ministério rêndas, a: - A. E. Caixa Posoa) dos n�meroso,s �agoes de mer-Idas Informações, em Tóquio, tal 139. Florianópolis.

n�ec��n:rg���ê��O(Up'ora'�ê-;n� ���f���s�,����!cfg�t������n������ Ctl�edcohrOIasS'be,claI'Crolse,7ados de ape� I desmentiu, com indignação, as ê;p·-;êti-;ã-;;-
...• _._ --------

como govêrno da Polônia - declarou na Câmara dos Comuns V'-"_- w...._.-..:- - .J"......,.�
noticias de que o Japão e a Ale- não IIc;nciada

Ed d f
.

f·t 'ntel'pelaca-o so'bre qual a posicão Val-·se repartir manha tentaram obter a paz R' 2o sr. en, quan o 01 eI aaI. " ". por intermédio do Vaticano. 10, 6 (A. N.) - Comuni-
da Grã-Bretanha em face da fOrl1;lação do Comitê Polonês de O pelroleo ca 11 AN "O C h_ . . �. . Essas notícias (disse) são es-

- os a : onsel o de
Libertaçao NacIOnal, mstalado num ponto da Poloma lIbertada. Washington 26 (U P) -

Ih d 1 l' d d Fiscalizacão das Expedi".o-es. ,

, ,... pa a as pe os a la os, que u- .,.'" . ,. .,.

o, t 'b d S b
ImClal�m:se os tIa?alhos da:vidam da própria vitória. Não l\lt�st.lCas e CIentIflcas no Bra�

a aque a ase e a ang
ConferencIa d� Petn?l�o,. te�do-Ihaverá paz, antes que a Alema- .SI� mforma �ue a expe�ição ao
se as dele�açoes brIta�Icas e nha e o Japão tenham canse-I R�o das MOltes, partida do

, . ,.

norte-amencana reumdo no guido a vitória. 'jRlO a 22 do corrente, chefiada
_Londres, 26 (U. P.) - A radIO de Toqmo revelou que, na Departamento do Estado sob a . pelo engenheiro Osvaldo Gou-

manhã de 25 de julho, 20 aviões inimigos com base em belona- presidência do sr. Cordell Hull. MENOR de 16 anos, comple- veia, nâo está licenciada 11a
ves voaram sôbre Sabang (Sumatra), enquanto certo número O principal assunto a seI' tra- mentarista,_e dacti1ógl'�\fo. f1fe- forma da lei, e que foram to�
de vasos de guerra, inclusive cruzadores, destróieres e subma� tado i1a conferência é a ..distri- rece-se pa<nl trabalh:u em es� mad_as providências para ím
Tinos se aproximavam do porto de Subang, paxa canhonear de� buição equitativa das reservas critório OH casa comercifl1, lT.·· pedir seu indevido prosseg'ui ...
terminada l?IolilEt .in�ula:ç. _-'"

I

mung.,iílis de _petróleo. form;:tções em nossa. Qe�;f!Ucia. 1llento", ._. ��--"

Florianópolis, 2 j lJe J12lho de 1944
--------------
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