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Desalentados prisioneiros alemães

Um grupo de prisioneiros de guerra alemães, capturados,
algures, ao longo da imensa linha de frente russa. Insu
ficientemente protegidos contra o frio cortante, desanimados
e desesperados, êsses prisioneiros refletem as esperanças

desvanecidas de uma vitória germânica.
(Foto de British News Ser vice, para O ESTADO).

Escritório de contabilidade
Serviços avulsos de contadoria e de escrituração mercantil

Organização de escritas, sistema econômico,
controle perfeito.

Organização Comercial Catarinense
Rua João Pinto n.!8 - Fone 1.467

"Um baile no Reich··
Rio, 30 (D. N. P. A.) - Ouvida a respeito da passeata dos

estudantes de quatro de julho, a acadêmica Maria Helena
Martins declarou à reportagem que as alunas da Escola Na
cional de Música apoiam irrestritamente o movimento e con

tribuirão com um carro alegórico representando as principais
figuras do "eixo", intitulado "Um Baile no Reich". Acrescen-
tou que grande número de moças participarão do desfile.

qaiata.RIO, 30 (D. N. P. A�) -- EM ARTIGO DE FUNDO, O "DIÁRIO CARIOCA", ACENTU·ANDO A
NECESSIDADE DE SE AGIR SEM SENTIMENTALISMOi ESCREVE: "OS PIORES QUINTA-CO

LOUNISTAS SÃO OS BRASILEIROS ADMIRADORES DO FASCISMO E DO NAZISMO, QUE SE
. EIXARAM CORROMPER PELO GERME DA DOUTRINA TOTALITARIA. O NOSSO POVO DE
VE REPRI�IR DE FÓRMA INTRÉPIDA E VALOROSA A PERTINAZ BOATARIA E MENTIRALHA
DESENFR�ADA DOS QUINTA-COLUNISTAS, QUE SÃO O CANCRO QUE PROCU RA DES

TRUIR O ORGANISMO DA PATRIA".
História do Brasil em

verSOS_latinos I
Rio, �o (C. P.) - O profes-jSOl' Batista da Luz, há tempos,vem escre_vendo um poema épico em latim, de dez mil versos

denominado "Brasiliada", qu�será a História do Brasil versi-.

ficada na língua do Lácio. O
professor, falando à reporta
gem de "A Noite", declarou
que pretende fazer uma obra
didática, de acôrdo com o en
sino programado pelo ministro
da Educação. Já estão prontos
os dois cantos iniciais, perfa
zendo um total de 1.800 ver
sos. O autor espera terminar
no próximo ano o terceiro can

to, quando ofertará ao Minis
tério da Educação.

N.857

Camisas, Gravatas, Pijames,
Meias das melhores, pelos menores

preços só na CASA MISCELANEA.
- Rua Trajano. 12.

o Brasil preparado
.

para qualquer
event·ualidade

Rio, 29 (C. P.) - Infor
mam de Belo Horizonte que
alí chegou, procedente de Ara
xá, o almirante Jorge Dods
worth Martins, comandante
em chefe das forças navais no

nordeste do país. Falando aos

jornais, o almirante Dodsworth
Martins declarou que "o Bra
sil, sob orientação do presiden
te Getúlio Vargas, se sente
"maior do que nunca e prepa
rado para qualquer eventuali
dade".

Vieram, e vão ser
trocados

io, 29 (A. N.) - Em compa
nhia de suas famílias chegaram
por via aérea, vários diploma
tas e funcionários consulares
da colônia japonêsa no Para

guai, os quais seguirão dentro
de breves dias para a colônia
portuguesa de Lourenço Mar
ques, onde serão trocados pelos
diplomatas dos países america
nos, que se encontravam ern

Tóquio.

I DOENCAS DA PELE
E SIFILlS

Espinhas. eczemas. manchas
da pele. narasítcses. furúnculos,

úlceras.
Tratamento das afecções do

couro cabeludo.

Dr. TOLENTINO
DE CAR.VALHO

IConsultas: Das 14 às 1'l horas.
Rua Vitor Meirelles 18-1" andar.

Estão todos bem
(no outro mundo •••)
Istambul, 29 (Reuters) _- As

grande perdas sofridas pelas
tropas rumaicas, que estão
combatendo na frente orien
tal, suscitaram tantos pedidos
de informações por parte dos
respectivos parentes e amigos,
que as autoridades rumenas

adotaram, agora, o hábito de
enviar aos interessados uma

resposta-circular mimeografa
da, que diz apenas o seguinte:
"Seu marido (ou pai, ou ir
mão, etc.), está vivo e em per
feita saúde, mas impossibili
tado de escrever" ...

o Instituto A. P. dos Comerciários
AVISA aos Srs. Comerciantes que a Tesouraria desta

Delegacia, sita à Rua Felipe Schmidt, 31, estará aberta no

dia 29, das 9 às 12 horas, e no dia 30, das 12 às 18 ho
as, para recebimento SEM MULTA, das contribuições
rdo mês de maio último.

Florianópolis, 28 de junho de 1942
FRANK DE BARROS MONTEIRO, Delegado

�E SÓ_LIDA PARA U�A
EXISTENCIA SADIA

o nazismo é antí-religiosoLondres, 30 - O ministro das Informações, sr. Brandan
Bracken, anunciou na Câmara dos Comuns que se faz todo o

possível para chamar a atenção do mundo católico dos EE.
UU., do Erre e demais países do mundo, sôbre as contínuas
próvas de que os sacerdotes alemães continuam sendo brutal
mente tratados, bem como sôbre a campanha anti-religiosa
que se processa no Reich e nos países ocupados pelo Eixo.

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

Cburchill assistiu a importantes luanobrasWashington, 30 (A. P.) ---I
Profetizou o dia em que o

Divulga-se agora que, antes de exército norte-americano e bri
regressar a Londres, o primeiro tânico marcharão sôbre os pa í
ministro Churchill assistiu a

I
ses oprimidos, não como inva

espetacular demonstração do sores, mas, sim, como liberta
poderio militar norte-america-· dores, que o auxiliarão a ali
no, no maior centro de treina- jar o "jugo bárbaro do crime" .

mento de infantaria. ------------------------------------

Os paraquedistas caíam dos •••••••••••••••••••••••••
céus às centenas, ao mesm i • t

•
tempo que se ouvia o troar dos • SANGTJENOL •grandes canhões de campo. Tu-•. .1..do foi estudado de perto por •Churchill, para verificar a vi-

• Contém oito elementos tônicos ••bração dos combatentes e a pre-
cisão dos disparos. • •
Cumprimentando as tropas. Fósforo, Cálcio, Vanadato, •declarou o primeiro ministro: • Arsenialo, etc. •"Eu sei que todos vós estais • ••esperando e desejando ardente- • Os Pálidos, Depauperados, •mente o dia em que estes pre- • Esgotados. Anêmicos, •I

paratívos se transformarão em Magros, Mães Que Criam,
poderoso esforço para afirmar • Crianças Raquíticas reco. •
que o direito e a justiça preva- • berão a tonificação geral •lecerão nomundo.. do organismo com o • �
Mais tarde, quando era en- •trevistado pelos jornalistas, •

Churchill disse que ficara pro- • •
fundamente impressionado com'• • -

'.

•as manobras, •••••••••••••••••• 9a•••••

Submarino do
«eixo» atingidoDe um porto da costa sudéste

dos Estados Unidos, 30 (Asso
ciated Press) - O capitão de
um navio mercante declarou
qüe os artilheiros navais, que
se encontravam a bordo do seu

navio atingiram e quase certa
mente afundaram um submari
no do Eixo ao largo da costa
de Cuba. O submarino, colhíd i
de surpresa, não teve tempo
para disparar torpedos e nem

para pôr em ação os canhões
do convés. Cerca de 30 balas de
suas metralhadoras alcança
ram o navio sem causar dano s
O segundo tiro disparado pelo
navio mercante atingiu o sub
maríno na linha dágua em fren
te à torre. O primeiro piloto
informa que "houve uma ex

plosão e o submarino pendeu
para um lado". E acrescentou:
"Não tenho dúvidas de que (,

pilhamos. Tudo não durou mais
de três minutos".

Os guerrilheiros do
gral. Mihailovitch

têm aviação

CASA MISCELANEA, distribui
dora dos Rádios R. C. A. Victor,
Vávulas e Discos. - Rua Traja-

o general Mihailovitch, ministro
da Guerra jugoslavo

Angora, 30. - Os guerrilhei-
ros iugoslavos do graI. Mihai-

B INilO DO BRASIL lovitch surpreenderam as forças
11 \J italianas de ocupação quando as

A gerência da agência do atacaram com aviões. Os fas-
Banco do Brasil, desta capital, cistas de Roma tiveram necessi
dignou-se enviar-nos gentil con- dade de enviar força aérea para
vite para visitarmos hoje, às 20 I

os enfrentar. Os jugoslavos ti
horas, as instalações de sua

I
nham escondido os aviões desde

nova séde, recentemente cons- a ocupação de seu país e só
truida à praça Quinze, esquina esperavam obter gasolina, - o

da rua Tiradentes. Gratos. I que agora conseguiram.

no, 12.

Precisa-se - mecânico de rádio
Procurar o Operador encarregado do Dep. de Comu

nicações, Panaír do Brasil, S.A. Para mais informações
Rua Saldanha Marinho, 23. 7 v. - 1

Faz 45 aviões per mês!
Da Fronteira Alemã, 30 (Reuters) -- A média atual

de produção alemã de aviões é calculada em Vichí em
2.500 aparelhos mensalmente.

A Itália, entretanto, faz vir à luz, em cada 30 dias,
apenas 45 aviões, devido à deficiência de suprimentos de
matéria prima, que é importada da Alemanha.

,

SO

•.. _ � .. _-
.. _ ... _ - .. _.

Lisboa, 30 (A s s o c i a te d
Press) - Um grande comboio
britânico chegou ao Tejo de
pois de uma viagem sem inci
dentes desde a Inglaterra. Cír
culos marítimos dizem que nos

últimos quatro meses os com

boios aliados chegam a Lisboa
sem serem atacados.
_.-----------------------

Destruiu o submarino
japonês

Londres, 30 (A. P.) - O Al
mirantado informou que o na
vio mercante "Ttongariro" de
8.769 toneladas destruiu um
submarino japonês, com o qual
se encontrou quando a cami
nho da Grã-Bretanha, com

carregamento de lã e carnes
australianas.

Caspa 1 LOÇÃO MARAVI.
LHOSA!

FESTIVIDADE DO S. CORAÇÃO
DE JESOS

Dias 4 e 5 do mês próximo terão
lugar, no distrito vizinho de Saco
dos Limões, as festividades do
Sagrado Coração de Jesús.
Dia 4, à noite, haverá novena,

seguida de barraquinhas, leilão de
prendas e fogos de artifício. Do
mingo, 5, às 7.30 horas, da manhã,
será rezada missa, com comunhão
geral do Apostolado. Às 10 horas,
haverá iuissa solene, com a presença
das internas do Asilo de Orfãs. Às
3 horas sairá a procissão, percor
rendo o itinerário de costume.
Abrilhantará essa festividade a

S. M. "Amor à Arte", desta capital.

Machado & Ge,
Agências e

Representações
C.lx. poll.1 - 37

Ru. João Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS
Sub-.gent.. no. princip.h
muncípiol do Ed.do.

17P.:

MÉDICO DA ESCOLA
INDUSTRIAL

Pelo presidente da República,
foi aprovada a Exposição de
Motivos n. 949, do Departa.
mento Administrativo do Serviço
Público, admitindo o dr. Lauro
Daura na função de médico da
Escola Industrial de Florianópolis.

J:t:.IMINA"f FORTALECE''"".
.

�. f �. '" , •

Caspa 1 LOÇÃO MARAVI.
LHOSA %

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR' MEDICO

Doenças dos ouvidos, nariz e garganta, e

I
dôres de cabeças reb e Ides

I Ass;s,e!?!: pr�!o��àS.Y;��'t!e�?�spedQ.
!!- , , � lista do Departamento de Sa.úde do Estado.

I
Consultas das 14 às 16 horas, diariamente

Dr. Remigio Rua João Pinto - 7 (sobrado)

CLINICA -MEDICA
--------------- Abono

M I
.

i t d D LAURO DAUR.4. MEDICINA e Manáos, 29 (Meridional) - O funcionalismo se rejubilao estias n ernas, e r . � CIRURGIASenhoras e Crianças em pelo abono que acaba de ser decretado. De julho em diante, o

Geral

I
Ex-íntemo da cadeira de Clínica Cirúrgica da Faculdade govêrno favorecerá aos aposentados e reformados com o ven-

CONSULTORIO : de Medicina. Ex-estagiário do serviço de Proctologia cimento de um mês. Todas essas medidas são resultantes do

Rua Felipe Schmidt-Edifl- do Hospital Humberto I, de São Paulo. agravamento do custo da vida.

cio Amélia Nelo-.Fone 1599 Especialista em doenças de senhoras e doenças ano-retais. Tratamento
9 as 12 e 14 ás 17 noras. sem operação e sem d6r. de Varizes e HEMORROIDES. Método moderno do

P d t CATEDRALtratamento da GONORRÉIA CRONICA. no homem e na mulher. por prece- ro u OSRESIDENCIA' sos elétricos. Eletricidade médica - Diatermia - Diatermo - Coag_ulação e Infra
Av Hercilio Luz, 186 Vermelho. Pêlos supérUuos. Sondagem duodenal. Transfusao de sangue. á venda na FARMACIA ESPERANÇA- Phone: 1392 - CONSULTAS: Das 10 às 12 e das 3 às 5.

CONSULTÓRIO: Rua Vitor Meireles. 18.• TeL 1663. Rua Conselheiro Mofra, 4 e 5 - FONE 1.6 ..2
HBSIDINCIA: Rua João Plato. 9•• TeL 160i. .

(Defronte à casa Heepcke)

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO.
CLINICO

Dr. Oj.lma Mczllmenn
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíça)
Com prAtica nos hospitais europeua
Clfnlca médica em geral, pediatria,
doença. do elstema nervoso, apare-

lho geníte-ueínarto do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clínica com o
dr. Manoel de Abreu Campaoarlo
São Paulo). Especializado em HI
giene e Saúde Pública, pela Unlver
•idade do Rio d.. Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia cllnlca

Metabolismo basat
Sondagem Duodenal
Gabinete de fisloteranla

Laboratório de microscopia e

análise clínica

Rua Fernando Machado, I
Telefone 1.195

PlORTANOPOLIS

Dr. Z. DE LINS
NEVES

Ex-assistente da Clínica
Ginecológica da. Facul
dade Nacional de Medi
cina e do Hospital Psi-
quiátrico do Rio de

Janeiro.
CONSULTÓRIO: R. Tra-

I
jano 33. Das 13. às 15 hs.

RESIDÊNCIA:
Rua Trajano, õ5.

DR.RICARDO
GOTTSMANN
Ex-chefe de clínica
do Hospital de
Nuernberg

(Profs L. Burkbardt e
E. Kreuter)

'Especialista em Cirurgia
Geral

Alta cirurgia, gynecolo
gia (doenças de seuho
ras) e partos. Cirurgia
do sistema nervoso e

operações de plastlca.
Consultório à rua Trajano,
n , 18 (das 10 às I:?, e das

15 às 16,30)
Telefone - 1285

Residencia à rua Esteves

I Junior 20. Telefone 1.131.

Dr. BEZERRA LEITE
CLÍNICA

�IÉDICA
CONSULTÓRIO:

Rua Trajano, 33
Sobrado

Consultas das 5
em deante.

I
RESIDENClA:

Rua Blumenau, 28

--.-...;

I Dr. Antônio Moniz
ge Aragão .

MÉDICO
Cirurgia e Ortopedia.
Clínica e Cirurgia do
torax. Partos e doenças

de senhoras.
CONSULTÓRIO:
Rua Trajano, 33.

.Díarlamente das 15 às
17 horas.

llESID�NCIA:
Almirante Alvim, 36
Telefone D. 751.

bOfas

Attende a chamados
14

,

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE
SAO SEBASTIÃO

Situada em lugar aprazível. t,ranquilo e saudàvel

Corpo clínico: Drs. Djalma Moellmann, Ricardo Gotts
mann e Aurélio RotoIo

Não se pôde Irallalbar
tom os 1ànd doente» !

Raios X, Raios ultra-violetas e infra-vermelhos, On
das curtas, Cistoscopia, Uretroscopía, Corrente galvânica

e Farádica,
Cozinha dietética.

Laboratório de análisês clínicas

Apartamentos de luxo e Quartos de 18, 28 e 38 classe .

Diárias de 10$000 a 40$000

Secção de Maternidade, com parteira residente. Par
tos a preço fixo: permanência de 10 dias, com toãas as des
pesas pagas, compreendida a da parteira - 350$000.

E' permitido aos clientes terem médicos estranhos ao corpo
clínico da casa.

• Que martírio! Dôres n�s

costa), nas juntas, reumatismo,
P(s inchados, urin« turu« e escul
dente - cuidado com estes
sintomas. Tudo isto póde ser

sinal de uricernia, eliminação
insuficiente de ácido úrico, que
está envenenando seu sangue.
Tome Pílulas de Foster e com

bata êste mal.

Pílula. de I'OSTER
Para es Rins e I Bexiga.
Preferidas porque sio:

• Diuréticas e balsâmicu.
• Desinfetam e ativam OI rins.
• Fáceis de tomar.
• Indicadas para urice:mi." uretrites,

pieliees c cistites.
Apl,udo ,.Ia D.N.S. lO. N.' 231 •• 15-4-CZ

, }

Especialtsta. assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

C I Pela manhã, das la às 12

honsu ta!: A' tarde, das 3 às 6 A açào dos :guerril eiros

I Consultório: Rua Vítor Meireles, 24. - Fone 1447 Moscou, 29 (A. P.) - A rádio emissora local, relatando as

atividades dos guerrilheiros soviéticos atrás das linhas alemãs,
diz que acima de 600 alemães e húngaros foram mortos por

, bandos armados poderosamente orga.nizados e que expulsaram
em os invasores de dez cidades. "Os destacamentos de guerrilhei

ros de Briansque são poderosos corpos armados capazes não
apenas de oferecer resistência ao inimigo, mas também de des
fechar severos e súbitos ataques contra as tropas alemãs e con

tra suas importantes linhas de comunicação. Alguns dêsses
destacamentos estão armados com tanques, canhões, mortei
ros de trincheira, metralhadoras, fuzis automáticos e fuzís co

muns". Em muitos setores da retaguarda os alemães entrega-
ram às tropas de guerrilheiros as áreas ocupadas.

Dr. MADEIRA NEVES - médico especialista

Fios AY!10RE�

r

------...,...----(
"SELEÇÕES DO READER'S J

DIGEST"
Do representante exclusivo para

o Brasil, Sr. Fernando Chinaglia,
estabelecido á Rua elo Rosár-io,
55 A-2° Andar. - Rio de Janei
ro, recebemos o último número de
"SELEÇõES DO REAbEH'S Dl
GEST", correspondente ao mês de
Junho.
Como de costume "Seleções do

Header's Digest" apresenta
o

farIa e
valiosa colaborarão dos maiores
gênios da pena, �irtigos de inte
resse permanente e selecionados
de mais de 500 jornais e revistas
de todo o mundo.
Neste número, a já famosa "Se

leções do Readers Digest", nos
brinda com os seguintes artigos:

"A História do Header's Di
gest e de Seleções" - "Monstros
de Aço no Deserto" escrito por
Alan Moerehead - "Um detetive
à mesa do Jôgo" por Michael Mac
Dougall - "Como Educaria Meus
Filhos" por Will Durant - "0
Semblante de Judas". por Bonme
Chamherlin - "Wakc Defende-se"
por Donald Wilhelm - "Tire Pro
veito da Solidão" por Mary ElIen
Chase - "Vulgo, Andy Hardv "
por Frederick Van Hyn - "O Au
tômato da Destruição" por Donald
Wilhelm - "Prelúdio à Grande
Traição" por Mark J. Gayn -

"Benjamin Franklin Propõe Casa
mento" e mais o condensado mara
vilhoso de: "Minha Vida Entre
Loucos" que William Seabrook es
creveu e sua edição de 2.000.0IJO
de exemplares exgotou-se em um
mês.

Cabelos brancos �
MARAVILHOSA !

LOÇAQ

DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prâtíca no Rio de Janeiro

Consultas diariamente peLa ta�d��h:�sd1� \� 1� l�o�aO:as
Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1467

Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

Representantes:
MACHADO & Cia,

Josephina S(hweidson
MEDICA

Doenças de senhoras e crianças.
CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1ft às 11 horas

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

Dra.
«Dois Cachorros» e «Pescador»

(Torcido e Destorcido)

Armazem Kotzias
C�INICA ESP�CIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS 42 _ Rua Conselheiro Mafra - 42

OnYI��-�WM'�fgt��ate�Rie�coço Mut��!n��2F�J�i!�) il_ �,!�� ,,��P!e!��!!��!��
ma que um submarino alemão deteve, na costa noroeste de
Cuba, um iate de passeio, de cujos tripulantes aprisionou qua
tro mulheres, na qualidade de reféns, sómente libertando-as
depois que os seus maridos adquiriram apreciavel quantidade
de provisões para abastecer o submersível.

(Assistente do prof. ôanson)
I ACOMODAÇOES PARA DESCANÇO DOS OPERADOS

I
Consultas 20$000 - Operações i combinar

Consultório: Rua João Pinto, 7-Tel. 1461.-Residência 145ó

Dr. SAVAS LACERDA
Oculista do Centro da Saúde e do Hospital de Caridade

Ausente durante o corrente mês,
Em ação a polícia de Natal

Rio, 29 (D. N. P. A.) - Informam de Natal que, de acôrdo
com a determinação do interventor, foi nomeada uma comis
são especial para fiscalizar o comércio dos materiais de cons

trução. A comissão entrará em entendimentos com a chefia
de polícia, para punir os responsáveis pelos abusos que se vêm
verificando ultimamente no Estado.Dr. MARIO WENDHAUSEN - ��g���a��o �:��

de Medicina da Universidade do Brasil)
Ex-ioterno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira

médico do Departamento de Saúde

CLINICA MÉDICA' N t'· d
'

It· hMoléstias internas de adultos e crianças. O leia e U Ima ora
Consultório: Rua Felipe Scbmidt n. 38 - Tel. 1426 I .. .

Residencia: Rua Visconde de Ouro Preto n, 70 Tel. 1523 ..
Dentro de_pou�os dias será inaugurado em Floríanó

ATENDE CHAMADOS À NOITE. _ FLORIANOPOLIS. pons à Rua Joao Pinto n. 13. (sobr.). ,
.

, O CLUBE AEROMODELISTA, patroclnado pelo Aér er
------------,----------- Clube CivlI Catarinense, sob a presidência do sr. capltãr

Asterótde Arantes e fiscalizado pelo snr. Franklin Gsnzn
Diretor-Proprietário: Otomar Bõhm, Inscrição desde

o dia 25 de Maio de 1942.
Matricula: t 5$000. - Mensalidade: 15$000.
Rádio-telegrafia: 20$000 por mês. - Aulas noturnas

v.-27

Dr. AUGUSTO DE PAULA Dj�etO�a��a��SP�:1Florianopolis
Residência e Consultório: Rua Visconde de Ouro Preto 51

(próximo ao Teatro).
Cirurgia geral e Doenças de Senhoras.

Fisioterapia: Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Violeta.
CONSULTAS: Díartarnentes às 11.30 e das 16 às 18 horas

Fone 1.644 o borborismo hítleríno
Estocolmo, 29 (U. P.) - A rádio de Moscou informou que

as perseverantes atividades hostís dos patriotas jugoslavos in
duziram os alemães a aplicar a pena de espancamento em pú
blico em várias localidades, sendo em geral as mulheres as ví
timas dêste castigo. Segundo a citada fonte informativa, o che
fe da polícia alemã de uma localidade sérvia, ao formular
ameaçadoras advertências aos habitantes, declarou: "Sei que
vossos ouvidos estão em Londres e vossos corações em Moscou,
porém não esqueçai que vossas costas estão na Sérvia" .

funcionalismo do Amazonasao

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Salvo se um soldado lhe der um· tiro de fuzil •••
LONDRES, 29 (REUTERS) --- "A DERROTA DA ALEMANHA NAZISTA SERÁ REALIZADA AINDA ÊSTE ANO" ESCREVE ALEX

TOLSTOI NA REVISTA "SOVIETS WAR NEWS". "A AVENTURA DE HITLER FRACASSOU. EM BREVE TERÁ DE CURVAR-SE ANTE UM JUIZ
IMPIEDOSO, SALVO SE, ANTES DISSO� UM SOLDADO LHE DISPARAR UM TIRO DE FUZIL".

ME�\�l� COMBATA INCONTINENTI

o empobrecimento do sangue que é con

dição muito séria. As poderosas vitaminas
e o cálcio da EMULSÃO DE SCOTT - do
mais puro óleo de fígado de bacalhau -

revitalizam o organismo e enrriquecem o sangue 1
Em qualquer época, não há substitutos para a

ENU lSÃO� S�01J

---

Uma fortuna para os pobres de saude I

�orno para Padaria \ UVende-se um forno de ter- mro dup:o, marca Gebrueder
Oberle, de Baden, para pa
daria ou fàbrica de biscoutos,
ou outra indústria qualquer.
Acompanha-o planta, para
nova montagem. Cada chapa
de ferro tem um metro e ses
senta e seis centímetros d s

largura e tres metros cinco
enta de comprimento. For
nalha, independente do inte
rior do forno. Caldeira para
água, grossura 40 centíme
tros, comprimento dois e me
ío metros. Forno aquecido
com lenha.Dois gruduador es
de calor. Informa ções na

gerência do ESTADO. 15vp -11

ALUGA-SE
Para família de tratamento

aluga. se. á Avenida Mauro
Ramos n-, 156, um prédio de
2 Pavimentos, com garage,
tntormações pelo telephone
no. 1658

Vende-se ou aluga-se
A casa sita à rua Frei Ca
neca ri." 70. Tratar no Ban
co de Crédito Popular e

Agrícola de Sta. Catarina.
Rua Trajano, 16. V-43

GRATIFICA-S�
a quem achou e entregar à rua

Fernando Machado-38, um es

toio de couro com 8 ou 10
chaves. 5 v.·3

Oculos Perdeu·s � um
par de óculos

na rua Boaicúva. Gratifica
se a pessoa que o encontrou
e entregar nesta redação.

5vs 4

TOSSES
nocturnas

Atalham-se promptamente friccio
nando o pescoço e o peito com este

agradavel unguento vaporizante.
Uma applícação de VapoRub á hora
de deitar evita, quasi sempre, um

accesso nocturno.

P
,

d- Vende- se o pré
re IOdio sito à rua Join

ville, n° ')7. Tratar à rua Je
rônimo Coelho, 36. 7vs-4

VEHDE�E OU ALUGA�E
Uma casa de moradia, nova,

construida de material de lei, à
rua Nestor (Vila Mariano), em

João Pessoa (Estreito). Informa
ções à rua Vidal Ramos, 65.

7vs- 8

«Bungalow»ALUGA.SE um "bungalow"
com todo o conforto. V e r e

tratar à rua Joinvlle, n>. ]0.
10V8.- 3

Piano
Aluga-se um piaoo Pleyer,

em ótimo estado. Ver e tra

tar à rua Conselbeiro Mafra I

7' A, 5vs·5

feitollromântico na Líbia
êxito das suas operações nesta

Cairo (B. N. S.) - Coman- ofensiva, tanto que sobre ela
dados pelo General Koenig, - jogou o peso de suas forças na

brilhante estrategista que já esperança de arrazar, logo nos

havia dado provas de seu he- primeiros embates, o mais sé
roismo e de sua capacidade rio embaraço que lhe ameaça
nas refregas da Noruega e nas va o flanco e os suprimentos.
operações de Eritréa - os Essa esperança falhou por
"Franceses Livres" assinala- que mais forte do que o ímpeto
ram, com um feito romantico, do ataque era a têmpera dos
a atual campanha da Líbia: a atacantes. E a melhora, que
resistência de Bir-el-Bachaim. devia ser fulminante, trans-
Durante 16 dias enfrenta- formou-se numa batalha de 16

ram, naquela desprotegida po- dias, durante os quais a resis

síção do deserto, sucessivos tência da divisão francesa,
ataques das tropas italianas e apoiada pelos esforços britâni
germânicas, que investiam fu- cos, desmantelou o plano tra
riosamente com suas divisões çado pelo Quartel General ger
de tanques e por fim combina- mânico para a conquista total
ram a ação aérea dos "stukas" do deserto líbico.
com o apóio terrestre da arti-I Compreende-se, à vista dês
lharia de longo alcance =-. se fato, a razão das palavras
portada da costa. proferidas há pouco pelo Gene-
Cinco vezes o inimigo ofe-

'

ral de Gaulle, na sua incisiva
receu a vantagem da capitula- alocução dirigida aos france
ção, e cinco vezes foi recusada ses:

a oferta com a energia da altí- "A nação francesa estreme
vez gaulesa, porque os compa- ce de orgulho ao saber dos fei
nheiros de Koenig eram, como tos de seus filhos em Bir-el-Ha
o seu comandante, autênticos chaim. Êsses bravos e legíti
soldados da França. empenha- mos filhos da França acabam
dos na luta de extermínio do de escrever com o seu sangue
nazismo e do facismo. uma das mais belas páginas de
Rommel concentrou contra glória".

Bir-el-Hachairn desproporcio- Para levar a efeito tão im
nal massa de ataque e, não portante proeza essa guarni
obstante, gastou mais de duas ção - tão merecidamente Iou
semanas em contínuo bombar- vada pelo chefe dos "France
deio, antes que os defensores ses Livres" - tinha realizado
do posto o abandonassem cum- outro feito quase tão notável,
prindo a ordem de retirada ex- qual a travessia, com todo seu

pedida pelo General Ritchie. equipamento de. guerra, sob o

A obstinação do comando sól causticante e em meio a

alemão, desde o primeiro dia mil dificuldades, do imenso de
da campanha, em dominar a serto, de sul a norte, partindo
praça, revela que Rommel con- da região de Tchad, para vir
siderava Bír-el-Hachairn como juntar-se às forças britânicas
a posição mais perigosa para o na Líbia.

Molesfias da Bexiga
CClda dia de descuido

tlIugmenta 05 pa�ieciment051
A irritação íntoleraseí,

os ardores produzidos pe
los disturbios da bexiga,
devem ser combatidos
desde o seu inicio.
A bexiga é a porta de

sahida das substaneias
toxicas e impurezas, que
os rins separam do san
gue. Quando esse delicado orgão está inflammado,
soffre devido ao contacto coa.' essas substancias
toxicas. O exaggerado d\esejo ele alliviar a bexiga,
os ardores e as irritações das vias urinarias devem
ser combatidos pelo emprego das Pílulas De Witt
para os Rins e a Bexiga.
Sua acção calmante e aiDtiseptica.,faz-se sentir Ga

bexiga, nos rins e em rodais as vias urinarias.
As Pílulas DeWitt para. os Rins e-a Bexiga gozam

de reputação universal. �;ão realmente merecedoras
de sua confiança, pois não co.ntêm·drogas que possam
prejudicar o organismo.

.

PILULAS rDE WITT
PARA OS RIhIS E A .IEXIGA

indicadas para Rheumatismo, SC:iatiCSI, Oôres na Cintura, DisturbiOl
Renaes, Molestias da Bexiga e, 1:I!1l geraI, todas enfermidades

produzidas por ellllCeSSO de acido urico.

_____l!!!!!!!!!!!!!!!!���- 1i�

AgradecimentoAo distinto e humanitário
médico, SDr. dr. Sáulo Ramos,
que com tanta perícia pro
cedeu a mílindrosa interven
ção cirúrgica na pessoa de
minha esposa, Albertina

I Krummel Maciel, proporcio
nando-lhe extraordinário me
lhoramento do seu precário
estado de saúde, venho, por
meio destas linhas, documen
tar a nossa perpétua grati
dão. Agradecemos, também,
a todo o distinto pessoal da
Casa de Saúde São Sebasti
ão o dedicado e bondoso
tratamento, com que sem
pre cercaram a enferma. Pe
dimos a Deus que recom

pense a todos.
São José, 24 Junho 1942.

José hssôa Maciel e Família

QUANDO TOMAR ERGEPAU-TAU-B�--
-

,,�
I_ �� )
�/

o ADVOGADO ACACIO MO-
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Deodóro» na 23.
(das 9 às 12 e das 2 às 5)

Residência: "La Porta Hotél"
apartamento 112.

Caixa-Postal] lO-Fone: 1277

PILULAS DE
BRISTOL,
que asseguramuma
suave e perfeita lim
peza do estomago e

intestinos, é o mes
mo que renovar es
tes orgãos, e isto
importa em um optí
mo funccionamento.

�1!!Jl!!.II!!!!!��'�$:

FÁBRICA de MOVEIS
GOMES

Aceita encomendas a preços
sem competidores.

Móveis perfeitos e mo·
dernos de imbúia com
pensada, de canela,

de pinho, etc.
Rua João Pinto, 34

Dr. ALDO AVILA
DA LUZ
ADVOGADO
Vidal Ramos, n°,

30v·30

A Traição
Premeditada
do Japão!Um ex-redator de agencias de informações do

govêrno japonês, revela os preparativos secretos

que Tóquio há 20 anos vinha levando a efeito
contra os Estados
Unidos da América.

Como Devemos
Educar Nossos

Filhoso Semblante
de Judas

o notável pensador Will
Durant oferece-nos al
gumas regras práticas
para completar a educa
ção da juventude, que
poderá, assim, alcançar
plena felicidade.

A comovente história
do monge-pintor que
envelheceu na procura
de um modêlo para o

rosto de Judas e que,
ao encontrá-lo ao fim
de muitos anos, sofreu
uma terrível e eh o
cantíssima surpresa.

Quanto Proveito Podemos
Tirar de 1/2 Hora de Solidão

o meio seguro e simples de alcançar a paz de es

pírito e uma visão mais nítida da existência. As
vantagens de um "t ête-a-tête" consigo mesmo.

Trapaceiros
Com a Bôca
na B�tiia!

Um detetive revela
os incríveis truques
usados pelos trapa
ceiros profissionais
no jôgo de cartas.

APRESENTANDO AINDA:
Seis meses num asilo de psicopatas! Um paciente
descreve a aue experiência como interno em uma modelar caaa de saúde.

«Dois por um tostão». Uma pãgina extraida da famosa
obra _Vinha. da Ira>, de autoria do notável autor John Steinbeck.

Um «efese-up» de Mickey Rooney. A história do genial
travesso que � a atração número um da bilheteria dos cinemas.

����=V' ��
Seleções do Reader's Digest

apresenta, também, em seu nú�
mero de JUNHO, inúmeros ou

tros contos e artigos de grande
interêsse. Se o Srtr, quizesse
comprar todos os livros e revis
tas que contribuiram para êste
número de JUNHO de Seleções
teria que dispender mais de

300$ ..• mas Seleções
custa apenas2$

/larlJ esslneíures áirigi'''5e unicamente 4105 lJgenfes alM/xo:
Agentes em Florianôpclis : PEDRO XAVIER & CIA. - Rua Felipe Sehmidt, 8

Repr. Geral DO Brasil : FERNANDO CHIé'lAGLIA - R. Rosário, 55-A 2.oaod._ Rio

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO 30 ue Junho de 1942

�� �i�rlm � (lU! a ! � rU(lU�, [�m uma IIrao � � � �ir
RIO, 30 (D. N. P. A.) --- o "DIÁRIO DA NOITE" FOI INFORMADO DE QUE OS ALEMÃES FESTEJARAM A QUEDA DE TOBRUQUE EM U�

RESTAURANTE GERMÂNICO DA RUA MIGUEL COUTO, COM GRANDE BEBEDEIRA'j ENTOANDO CÂNTICOS' PATRIóTICOS. OS MORADORES D
VIZINHANÇA PROTESTARAM E LEVARAM O CASO AO CONHECIMENTO DOS JORNAIS. I

IVida Social I
Fazem anos boje:
A gentil senhorita Salvatina

Espindola, filha do sr. Vítor
Espindola, proprietário da aca

tada casa «Electra»;
o sr. Rodolto Pedro Coelho;
o sr. Marçal Grumiché;
o sr. Nelson Caminha,
a sta. Olga Costa Sousa;
o jovem Braz Silva.

Homenagens:
Sábado último, na pensão

"Elite", os srs. sargentos da
Força Polícial Lourenço Ribeiro'
e Otávio Spalding ofereceram aos

srs, professores Deobaldino An
drade, e Luiz Coutinho de Aze
vedo um almoço, decorrendo ês
se ato tão significativo em arn

tiente da mais franca cordiali
dade.

Os distintos homenageados es

tiveram em nossa 'redação, pe
dindo-nos transmitissemos aos

srs. Sgtos. Lourenço Ribeiro e

Otávio Spalding seus sinceros
agradecimentos.

..:ao---
_ _,_JII.',___..,.--..-� _........_-o.:;r

DESPERTE A DILaS
DO SEU FIGADO
Sem Calomelanos-E Saltará da Cama

Disposto Para Tudo
Seu figado deve derramar. diariamente.

ao estomago, um litro de bilis. Se a b í lls não
corre livremente. os alime.rtoa não são
digeridos e apodr-ecem, Os gazes incham o

estomago, Sobrevém a prisão de ventre.
Você sen(...e-se abatido e como que envene

nado. Tudo é amargo e a vida é 11m martyrio ..

Uma simples evacuação não tocará a

causa. Nada ha como as famosas PUlulas
CARTERS para o F'igado, para uma acção
eerta. Fazem correr livremente esse litro
de bílis, e você sente-se disposto para tudo.
Não causam damno; são suaves e contudo
Ião maravilhosas para fazer a bilie correr

livremente. Peça as Pillulas CARTERS
para o Figado. Não acceíte iiniLaÇÕ«r
'P.� 3$000

o 5a. colunista venceu
Londres, 30 -- (Associated

Press) - O candidato indepen
dente Tom Driberg, que, segun
do o "Daily Express" , é "quin
ta colunista", venceu o candi
dato do govêrno, sr. J. Hunt.
Nacional Conservador, com
cerca de 60.000 votos nas elei
ções efetuadas em Maldon, na

Municipalidade de Essex. É es

ta a quarta derrota do governo
nas eleições que se realizam
desde Março.

Salão no centro
ALUGA-SE um ótimo salão,
próprio pi escritório ou casa

comercial, sito à Rua João
Pinto, n° 9. Tratar à Rua Fe-
lippe Schmidt, 19. (Casa
Doura). 1 Svs-!

Os submarinos dão nisso... C���a SÃé��OCi�1�ô:o I Fo�o'os Adi-ia I] i II O��Nova Iorque, 30 (Assocíated Press) - O "Herald Tribu- Especialista em moléstias de
senhoras - Partos.

ne" diz que os submarinos têm servido muito bem a Hitler, ALTA CIlWRGIA ABDOMINAl":

es'l
tõmago, vesícula, útero, ovários,

mas estão-lhe criando embaraços, bem como outros atos apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA
PI"ASTICA DO PERíNEO - Hérnias,

agressores, fazendo pender, desfavoravelmente, a balança pa- Iudrocele, varicocele. Tl'ata!nento se,!,
. dor- e operação de Hemorvotdes e varr-

ra o Reich. Diz o jornal que, aos prejuízos que a campanha I zes _ Fracturas: aparelhos <le gêsso.
Opéra nos Hspitais de Florianópolis.

submarina tem dado à Alemanha, não compensa o peso

I
Praça Pereira e onveíra, 10 -

Ida tonelagem mercante por ela destruida. E acrescenta: Fone, 1009

"OS submarinos nazistas atiraram o México na guerra, for- Horário: Das 14 às 16 horas, díar ia-
mente.

çando-o a abrir luta contra a Alemanha, isto é, consolidando__
a frente norte-americana e aumentando as hostilidades con

tra o hitlerismo e suas obras".

� IDADE

SI deseja apresen
tar um sorriso jo

vem e attrahente,
limpe seus dentes com
Kolynos todos os dias.
conserva jovens os sorrisos, re

movendo a camada escura e as

manchas que tornam os dentes
feios, parecendo velhos.
E a deliciosa sensacão de fres

e
ô

r que sentirá a p
ó

s usar

Kolynos, fará com que se sinta
mais jovem.
Experimente Kolynos - e veja quão

jovem seu sorriso pode ser.

Morreu um sobrinho
de Gcering

Londres, 30 - (Associated)
Press) - Morreu em combate
aéreo com os aviões da RAF
o tenente Walter Goering, de
21 anos 'de idade e sobrinho do
ministro do Ar e vice-Fuehrer
alemão, marechal Goering . .A
notícia foi divulgada através do
rádio pelo DNB e ouvida em

Londres.

Cachorro «FOX)
Da rua Tiradentes, n° 35,

dasup c.recau um cachorinho
«Fox», tipo fino, de pelo
vermelho, com coleira ta
cheada ao redor, e o qual
atende pelo nome de "Rex".
Gratifica-se a quam o levar
à dita casa. 5vs-1

811

Os «navios misteriosos» do JapãoWashington, 30 (De Harrí- Não obstante, a existência do
son Salisbury, corresponden - "Kaswiarai" e do "Isumo" de
te da United Press) - Soube- monstra que a fôrça de porta
se, hoje, da existência de dois aviões nipônica não foi privad-x
navios misteriosos japoneses, de seu poderio. De acôrdo coro
Os navios Kaswiaraí" e "Isu- as últimas informações, o Ja
mo" não foram afundados até pão possue, agora, os seguintes
agora e deve-se supôr que f'a- porta-aviões: "Kaswiarai",
zem importante parte das f'ôr- "Isumo", Yawata" e "Nitta",
ças navais nipônicas. Conside- de 18 mil toneladas, da classe
ram-se "navios de mistério" do "Yamata", navios mercan
porque essas formidáveis uni- tes convertidos em porta .. ;t
dacles de 27.000 tonelades ja- viões, assim como uns poucos
mais foram completadas com) porta-aviões de 7 a 8 mil tone ..

navios de passageiros. Sua COIl - ladas. Talvez o Japão tenh a
versão em porta-aviões reali- construido, secretamente, en.
zou-se mesmo antes de seu lan- tretanto, um. ou dois porta-a
çamento ao mar, pelo que pó- viões de vulto.
dem ser considerados como tão
eficientes como qualquer navio
desenhado ou completado como

porta-aviões. Trata-se de na

vios mais poderosos que os na

vios mercantes ordinários, con
vertidos apressadamente em

unidades navais. Sua velocida
de é de mai s de 24 nós horários
e possuem 216 metros de qui
lha, 26,44 de velocidade e 13,OS
de pontal. São impulsionado.,
por turbinas de 45 mil HP, sen
do que cada um deles póde con
duzir 55 aviões.

O Japão iniciou a guerra com
onze porta-aviões, conhecidos,
e vários navios mercantes con ..

vertidos em porta-aviões. Dez
de tais unidades foram afunda
das ou avariadas. Parecia, pois,
que o Império Nipônico havia
perdido todos seus porta-aviões.

Comprai na CP SA MISCE
LÂNEA é saber economizar'

Demonstração contra o «eixo»
em Barbacena

Rio, 30 (D. N. P. A.) - A·
nuncia-se que os estudantes de
Barbacena, com. o apoio do pre· I
feito e dos diretores dos esta
belecimentos escolares locais,
realizarão, alí, a cinco de ju
lho, grande demonstração antí
eixista. Estudantes de ambos
as sexos desfilarão conduzindu
cartazes de exaltação civica,
devendo discussar, entre ou

tros, o professor Honório Frei
tas.

''r!

,;'Peitoral de Anacahuita

I Xarope balsa
mico, de sa

bôr milito
agradavele
de eflelto

Para as festas Joaninas de Santo Antônio,
São Pedro e Santona
ALEGRIA DA PETISADA

VíTOR ESPINDOLA e

FAMíLIA
participam a seus parentes e
amigos e contrato de casa-

I
menta de sua filha Soalda com
o sr. Natail Pinto Mesquita.
OCXXXXX'lOoooaoaooooorx.oooCXXXClOOOOCJOOOCX)O

I
LUIZ T. MESQUITA e

SENHORA
.nartlcínem aos seus parentes
e amigas o noivado de seu
filho Natai! com a sríta, Soalda

Espindola.

SOALDA e NATAIL
apresentam-se noivos.

Fpolis., 28-6-9lJ2

seguro
nas tosses,
catharros e

allecções
bronchicas.

Encontra-se à venda no

Ar:mazelll Kolzias
42 .- Rua Conselheiro Mafra •• 42

--------------------------_.------------------------�

Aviões para· transportar' cargas
Washington,

.

30 (Associated
Press) - O general de briga
da Harold George, chefe do ser

viço de operações e transportes
do exército norte-americano,
declarou que carros armados e Máqui na de escrev
pequenos tratores já foram �ONTINENTAtransportados em avião para Estado de nova.longas d,is�âncias e qdue, em. !u- diréto com Albertoturo proxuno, gran es avioes

para o transporte de carga se-I . v--.;.
rão utilizados pelo exército dos
Estados Unidos. Acrescentou
o gal. George que a indústria de
avioes está produzindo em

grande escala aviões quadrimo
tores para o transporte de car

ga. Algumas pessôas (afirmou)
podem dizer que os aeroplanos
de carga são dispendiosos; mas
em tempo de guerra não se de- Cabelos brancos 1 LOÇ
ve olhar a despesas, pois custa MARAVILHOSA I

menos o transporte de sup
mentos para lugares seguros
que correr o risco que êles
iam em poder do inimigo.

Cartazes do
QQCIDCIQDODOOIXXlOO��IXIOOt'IDOoDClDOOCDOO"XIIXJOod��CInOaXIOOOOOO�DOODOOaQOIIDDfmaDOQDCIOIXlIIX1C1OCX:1OOOO0t'000000OOOOIIDOO""IOOOOOQIO
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CINE REX CINE ODEON IMPERII\L
- FONE 1581 - - FONE 1602 - FONE 1581 -

A's 7,30 horas

dia
A's S,30 e 7,30 horas

Preços: 1$500 e 1$100
Im p. até 10 aDOS

5 v.-1
Vão tomar parte
Londres, 30 (A. P.) - Re

vela-se autorizaclamente que as

unidades dos corpos aéreos do
exército norte-americano que
se encontram nas 'ilhas britâ
nicas estão dando os passos
preliminares para a sua parti
cipação nas incursões em mas
sa da RAF contra a Alemanha.

A's 7,30 horas
Clínica de Olhos, Ouvidos, Nariz

e Garganta do
DR. TULIO RAIUOS

;�ssist�mte efetivo do Serviço de 01h08
Gabriel de Andra<le" na Poltclíntca
Geral do Rio de -Ianetro com curso
de espe�ialização e Pl'áti'ca de ouvi
dos, nariz. e garganta no Serviço doProf, DaVId Sauson, na Policlínica de

Botafogo - Rio de Janeiro
Praça Pereira e Oliveira 10-

Fone, 1009
'

Diariamente, das 9 às 12 horas _

Segundas, quartas e sextas das 17
às 19 horas

24 horas de sonbo Noites de rumba G E R O N I :M O
Com Dulcina, Odilon e Conchita

de Morais Com Virgina Dale, Phil Reagan, Com Preston Foster, Ellen
e Tommy Dorsel com o seu Drew e Andy Devine

"Band-Leader"
Complemento Nacional (D.F.B.) Complemento Nacional (DF.B.)

Cine juro bras. 2x87 Complemento Nacional (D.F.B.) Atualidades N° 35
O mordomo (Des. Cal.) de

Walt Disney

Preços: 2$500 e 1$500
Livre de Censura

Cine Jornal brasileiros 2x59
Moinhos de açucar
(Desenho Colorido)

Preços: 2$000, 1 $Soo e 1$000
Livre: de Censura

Seleções de letra e música
(short)

TOMEM

�nho Creosotado
"SILVEIRA"

Grande Tónico

o Sabão
'"

Rádio: Telegrafia. Electricidade
AULAS NOTURNAS, Início dia
2 de Junho-Rua João Pinto,

13, Sobrado.

recommenda-se para hospitaes,

�ecas �enuinas FOR
Só com os concessionários:

Tuffi Amin &: Irmão
Cons. Mafra, 54-Caixa postal, 111-Fone 16

ULTIMA HORA
Foi ontem oficialmente anunciado que uma gra

de formação aérea norte-americana, partida de Hav
bombardeou violentamente as ilhas Wake, as quais
ram ocupadas, há meses, pelos japoneses, após heroi
resistência de pequeno destacamento de fuzileiros nav

norte-americanos. Êsse ataque, verificado em a noite
sábado. causou grandes estragos ao aeródromo e às i
talações militares. A 27 de junho, Wake sofrera o 2° bo
badeio. As ilhas Wake ficam a 2.000 milhas de Havai
a 1.200 de Midway.

Apesar de os alemães terem feito avanços e

alguns pontos da frente de Sebastopol, noutros pont
tiveram de afastar a sua artilharia grossa, recuan

também, várias colunas de tanques. Navios da esquad
russa de quando em vez penetram na baía, retiran
feridos, mulheres e criançás. A resistência continua.

capturados,

Aviões do «eixo» lançaram tar para a Polônia todos
poucas bombas sôbre Alexan-: jovens da Alsácia e Lore
dria (Egito); causando leves I

que não quiserem servir
estragos. li tarmen te ao Re ích '

* �
O governo alemão anunci

que todos os chécos que seach
ao lado dos ingleses e rus

são considerados traidores

Até ontem, segundo í.nfo r
mação de N. Iorque, haviam
sido torpedeados 323 navios
na costa léste dos EE. Uni
dos.

*

caso sejam
fuzilados.

o sr. Francisco Aguilar,
embaixador do México em Os japoneses ameaçaram ar

Vichi, foi chamado pelo go- z�r a cidade ?e Sebu, n�s ,F
vêrno do seu país que pmas, se continuar a resistên

não deu explicações a �espei-I pública à dominação nipônica.
to. Não será �ubstituido. Esquadrões da RAF atacar

o norte da França ocupada.O presidente da Colômbia, •

sr. Lopez, visitará, em ju lho ] Desapareceram últimamente
próximo, os EE. Unidos. a Bélgica 58 soldados alemães.
convite do preso Roosevelt. desertaram, ou foram mor

*

pelos patriotas belgas.
Explodiram 2 bombas nas *

usinas .Skoda", em Pilsen
(Checoslováquia), causando
grandes estragos.

:(.

Dizem de Vichi terem os
l alemães ameaçado depor-

Continúa a sabotagem
França ocupada. Perto de V
salhes incendiou-se um depós
de borracha, e em Fontai
bleau foi dinamitado um tr
de mercadorias.

DIA "IDA
& CIA.--..Joinville
collegios etc., pela sua qualidade

II

(Marcel registrada

desinfectante
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


