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Lutam de·dia e não os deixam repODSH��:à�':�8OJteCAIRO, 13 (ASSOCIATED PRESS) -- PRISIONEIROS CHEGADOS DO "FRONT" DO DESERTO DIZEM QUE o MAIOR MAL QUE AS TROPAS DO

EIXO ESTÃO SOFRENDO NO EGITO É CAUSADO PELOS ATAQUES QUE OS ALIADOS REALIZAM DURANTE A NOITE, UMA VEZ QUE OS ALE·

MÃES ESTÃO ACOSTUMADOS A DORMIR LONGAMENTE PARA REFAZEREM SUAS FORÇAS PERDIDAS NOS COMBATES DIURNOS.

«Clube
Vitória)}

P. Alegre, 13 (C. P.) - Acaba
ele ser fundado na cidade de Pelo

tas, por iniciativa das senhoritas
Elza Agruinaga e Maria Virginia
de Oliveira,'o "Clube Vitória", or

ganização social feminina que s:
destina a contribuir .para o aperfei
coamento do exército brasileiro.
Um dos pontos mais importantes
dêsse movimento é fazer com que
nada falte, em matéria de vesti
mentas, ao equipamento do solda
do. Entretanto, como tal iniciati
va esteja fadada a tomar caráter
nacional, pretende-se criar um

novo nucleo nesta capital, onde já
se encontram aquelas distintas re

presentantes da sociedade peloten
se. Já entraram as mesmas em en

tendimento com as altas autorida
des, buscando apôio para êsse al
truístico movimento. O emblema
do "Clube da Vitória" é uma mão
com dois dedos em forma de V
de metal.
Tivemos oportunidade de ano

tar a impressão consignada pelo
chefe de polícia do Estado, no li
vro de ouro dessa nóvel entidade:
"O excepcional momento de

transição por que passa a humani
dade obriga a mulher a estender
sua ação bemfazeja para fóra dos
lares, com um transbordamento

• afetivo, afim de colaborar, pela ca

ridade e pelo pensamento, na gran
de obra de renascimento da huma
nidade".

O "Clube da Vitória" está obten
do as mais francas adesões dada
a alta finalidade a que se destina.

o da

CASA MISCELANEA, distribui
dora dos Rádios R. C. A. Victor,
Vávulas e Discos. - Rua Traja
no. 12.
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ANO XXVIII

Wilkie visitará os

campos de bat.alha

Nova Iorque, 13 (A. P.) - O
sr. Wendell WilIkie, candidato
do Partido Republicano ao plei
to presidencial de 1940, anun
ciou que solicitará licença ofi
cial para visitar os campos de
batalha da Austrália, China,
Rússia e outras Nações Unidas.
Foi dado a conhecer que o sr'
WilIkie deseja inteirar-se, em

primeira mão, das condições
reinantes nas áreas de belige
rância.

Da Irmandade do Senhor Je
sus dos Passos e Hospital de
Caridade recebemos circular co

municando a posse de sua nova

Diretoria, assim constituida: Pro
vedor, des. Antero Francisco de
Assis; vice-dito, Cantidio Alves

I de Sousa; secretario, Julio Pe
N. 8585 reira Vieira; adjto. do secretario,

--!!!!!!!!'''''''''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ..........,.,'''''''''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,,.,,,;!!!!!!!!!!'''''''',,,...''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''!!!!!!!!!!''''''''''''''''''''''''''''''''',,,,,,..,'''''''''''''"''=--'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�=''''!!!!!!!!!!'''''''',...,,,='===!!!!!!!!!!''''''''''''''''�!!!!!!!!!!.....
. José Tolentino de Sousa; tesou-

OS MENINOS DE MaiS DE DEZ INOS'
reiro, Rogerio G. Costa Pereira;
procurador geral, Alvaro Tolen
tino de Sousa; mordomo do culto,
Eugênio Luiz Beirão; mordomo

recrutados para trabalharem na Alemanha ��;vei��ã:, m�;��;::o ���r::po��
3 (A

.

t d tos, Arí Cabral. Gratos.
Nova Iorque, 1 SSOCla e

I
Como supremo esfôrço para com- balhadores nas granjas, serão man- *

Press) Todos os meninos de mais bater a paralisação nos campos tidos a expensas do proprietária Pelo sr. ministro da Agricul-
de dez anos de idade serão re- agrícolas da Alemanha, o dirigen- da mesma como membro ele sua tura, foi autorizado Antonio La
crutados durante o atual verão e o te nazista especializado em ques- própria família. Os que não traba- cerda Braga a pesquizar rnan
outono seguinte, na Alemanha, tões agrícolas, Fritz Sauckel, ape- lham em caráter efetivo nas gran- ganês, no município de Brusque,
para trabalhar nos campos agrí- lou para êsse sistema: de trabalho jas, e que apenas cooperarem em

I
neste Estado.

colas. infantil. seus trabalhos alguns dias ou ho-
Com os meninos recrutados em Segundo declarou o dirigente da ras, terão direito a um aumento ex- As cotas de �asolina [para, os .

i grande número nas cidades, serão Juventude Nazista,Artur Axmann, tra em suas cadernetas de raciona- carros de aluguel e camionetes,
formados pelotões da juventude projeta-se enviar cerca ele oito mi- menta, que lhes permita adquirir a partir de hoje, 13 do corrente,
nazista que serão levados para as lhões de meninos, devidamente alimentos suplementares. serão de 40 e 20 litros respecti-
granjas e campos de trabalho para uniformizados, para. os campos O jornal "Voelkischer Beobschs- vamente,
trabalharem nas condições dos afim de se encarregarem das co- ter's", ao noticiar êsse projeto de-
trabalhadores-contratados. lheitas nos referidos campos. Esta clara que os meninos compreendi-

espécie de trabalho que terá que dos neste plano gozam' um día 'se
ser levado a efeito pelos meninos, manal de descanço e que não esta

UM CATARINENSE ESQUECIDO longe de seus lares, recebe, na vam obrigados a caminhar mais de

I Alemanha, o nome de "trabalho três quilômetros e meio, desde o
Hoje, 13 de julho, faz 30 anos h 'f" ,onori ICO para a guerra '. seu alojamento até a granja onde

que na Capital Federal faleceu O
.

s menmos, alojados como tra- prestam seus serviços.
o professor Augusto José Ri-
beiro.
Quem era êle? Um cégo, que,

com a idade de dez anos, se

guiu para o Rio de Janeiro
a-fim-de ser matriculado no

Imperial Instituto de Meninos

Cégos, hoje Instituto Benja
mim Constant, do qual foi por
muitos anos diretor o eminen
te cataríuense dr. Cláudio Luiz
da Costa, sogro de Benjamim
Constant,

Naquele estabelecimento, os

altos dotes intelectuais de Au-
gusto Ribeiro deram-lhe lugar
de destaque entre os cégos edu
cados naquele estabelecimento,
como ex.ím ío professor. Reve
lou-se também orador e bom
poeta, apenas conhecido pelos
seus nntimos, pois, excessiva
mente modesto, furtava-se a

dar pubhcldade às suas produ
ções.
Eis um nome que Iembrai-ia

mos à nossa Diretoria de Ensí
no para um dos futuros Gru
I)OS Escolares a serem ínaugu
rados, nome êsse que estaria
bem a par dos dr-s, Cristóvão
José dos Santos e de Rodri
gues Pereira, fundadores da
Faculdade de Medicina do Rio
de Janeiro, cujos nomes são
lembrados, quando se festeja
o aniversário de sua fundação
do Marechal Carlos da Luz e

dr. Henrique Batista, recente
mente falecido, que deixou no

meada como professor da Fa
culdade de Medicina, e Diretor
da Maternidade.

AVISO ESP�C��liS���� d�e�ça���!!��õesde olhos-ouvidos-nariz e garganta, avisa aos seus clientes
que reiniciou DEFINITIVAMENTE sua clínica.

Rua Vítor Meireles, 24 - Fone 1447
DE MANHÃ: 10 às 12 hs. - À TARDE: 3 às 6 hs.

o fim será em 42 ou 43
Washington, 13 (A. P.) - O representante l\lay, democra

ta (lo Kentucky, presidente da Comissão l\lilitar (la Câmara,
predisse, em entrevista, que a guerra terminará "provavel
mente em 194:2 e inquestionavelmente em 1943". May declarou
que os informes em que se baseava eram "segTedo militar"
e fôra obtido desde os recentes e aparentes reveses russos. May
afirmou que não haverá necessidade de recrutar forcas entre
homens casados com filhos ou entre jovens de men�os de 20
anos, declarando que o exército norteamerfeano de cinco mi
lhões de homens será suflcíqnte,

Segunda-feira. 13

------------------------------------------------- I

8rauschitsch e outros voltaram ILondres, 13 (Associated Press) - O "Daily Mail", infor
ma que Hitler, ante a insistência do Alto Comando, chamou no
vamente ao se.rviço o mar_:çhal von Brauschítsch, por êle há
tempos despedido das funçoes de comandante geral do exército
para dar lugar ao comando pessoal do Fuehrer. A notícia veio
de Estocolmo, através de fontes neutras, mas até a manhã de
hoje não teve confirmação.

Nova Iorque, 13 (Associated Press) - Correm boatos de
que Hitler, sentindo-se incapaz de continuar na direção pes
soal das operações militares, não somente teria chamado von
Brauschítsch, como também outros antigos chefes por êle des
tituidos para "pelo menos consultá-los".

HENRIQUE BOITEUX, Almi
rante reformado

�E SÓLIDA PARA UMA
EXISTÊNCIA SADiA

de Julho de 1942

Hoje, às 19 horas na sala de
ensaios da Banda Musical, Amor
à Arte, serão inaugurados os

retratos dos musicas Fernando
Alves e Alcides Barreto da Sil
va, recentemente falecidos. A
respeito, publicamos um convite
em outra página desta edição.

Para dar as boas vindas aos libertadores
Londres, 13 (U. P.) - li. "British Broadcasting Corporation", numa transmissão dirigida

à França, afim de que aquele pais se prepare para o futuro desembarque aliado, disse: "Cada
francês, quando chegar o momento, estará pronto a manejar o fuzil que lhe for entregue" _ O
locutor tambem pediu que todos os franceses, que possam, deverão permanecer perto da costa,
para dar as boas-vindas aos libertadores. No entanto, os círculos bem informados desta capital
dizem que os alemães fecharam novas zonas da costa belga, pelo receio de uma invasão. A zona

de operação foi estendida até a cidade de Bruxelas.

Irmandade do Senhor Bom Jesus
dos Passos e Hospital de Cari

dade de Florianopolis
Em comemoração ao nosso 5°
aniversário presen tearemos

Integralmente, o nosso lucro
comercial

à nossa distintíssima freguesia
Todas as mercadorias do
nosso variado "stock"

PELO CUSTO REAL
de 8 de Julho a 8 de Agosto

na A MODELAR

"VI·SO .Assunros referentes
11 à Irmandade do Se-
nhor Jesus dos Passos e Hos�
pital de Caridade. serão dta
riamente tratados exclustva
mente no Escritorio dessa
Instituição, das 10 às li 1/2
horas. com o Irmã') Procura-

. dor Geral Alvaro Tolentino
Sousa, à Praça 15 de Novem
bro. 16 (Pavimento terreo)

,

Florianópolis, 6 de Julho
de 1942
,JULIO PEREIRA VIEIRA, Se·
cretario Sv- 5

A VIDA AMOROSA DE MUSSOLINI
r

DA PRóXIMA QUARTA-FEIRA (DIA 15) EM DIANT'E
PUBLICAREMOS, EllI FOLHETUI, CURIOSA CORRESPON

I DÊNCIA SOBRE OS All'IORES DO CHEFE DO FASCíSMO.
, SUAS AMANTES. SUAS AVENTURAS E DESVENTURAS. A
JlIAIS PALPITAN'l'E HISTóRIA DA VIDA íNTIMA. DO

I"DUCE".

Recrudesce o movimento ann
fascista na Itália

DOENCAS DA PELE
E SIFILlS

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

úlceras.
Tratamento das afecções do

couro cabeludo.
Dr. TOLENTINO
DE CAR.VALHO

Consultas: Das 1ft às 11 horas. IRUà Vitor Meirelles 18-1" andar.

Londres, 13 (R:) - O aumento do movimento anti-fascista
na Itália pode ser verificado pelas avarias produzidas em duas
belonaves que se encontram no porto de Nápoles, pela parali
sação dos trabalhos numa fábrica de máquinas ocasionada em
virtude de haver sido danificado o cabo condutor de energia
elétrica, e pela redução de um quarto, da produção das usinas
Fiat, devido a atos de sabotagem.

.

Levemente ferido o
almirante Nimitz
Washington, 13 (A. P') - A

Marinha anunciou que o almi
rante Chester Nimitz, coman
dante em chefe da esquadra
americana do Pacífico, recen
temente "escapou de um sério

. ferimento" em virtude da qué
da do avião em que viajava so
bre a costa ocidental, o que
custou a vida do piloto. A ma
rinha diz que os ferimentos de
Nimítz são leves.
Vários outros passageiros fi"

caram também ligeiramente
feridos.

Possante bomba

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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precisa do ENO

porque a agitação cansa,
a atividade gasta ... ENO
constitui a melhor ajuda
para a "preguiça intestinal".
Mas insista no único e verda
deiro "Sal de Fructa": - ENO 1

- Dê-me o melhor que tiver para res

friado.
- O melhor é Melhorai, meu senhor.
Tome, ao deitar, mais dois comprimidos
com urna chícara de chá- bem quente.

Saída de uma reunião de negócios. Frio,
chuva, vento ....João começa a espirrar
e sente o corpo alquebrado.
- Estás bastante gripado. Acho que
deves tomar algum remédio.

END 'Sairkfrui&"PREVIDENTE:SEJA
Tenha sempre
Q mão alguns
comprimidos de

G. I ::i���.i����a�tei��'�!��� à:' !mh��S.�"ã�r!�::u,a-, dos, na sala de ensaios da Banda Musical "Arnôr à Arte", os re

tratos dos músicos Fernando Alvese Alcides Barreto da Silva,
recentemente falecidos.
A Diretoria convida as Iamilias+dos citados rnúsicos , os socios

da Sociedade e os amigos dos homenageados, para assistirem
às solenidades. O� SECRETARIO

I Dr. elerno
Galletti
ADVOGADO

Praça 15 de Novembro, 23
t o andar (Altos do Café
Bubi). - Fons l.l168.

para combater suas dores de cabeça,
resfriados e ontras inâtspostções se

melhantes. Melhorai corta a dõr e

baixa a febre.
No dia seguinte: - Pensava que não
virias trabalhar hoje. Estavas tão indis
posto ontem à noite ...
- Sim, mas tomei Melhoral, que me cor

tou logo o resfriado e o mal-estar. Contra
dores e resfriados MelhoraI é melhor,

lSSASSINATOS iS.�i��l1����s odp�e�i���!���ns!�M��!�!
E· , . 1 j Paris, ao regressar de uma visita ao porto do Havre, declaroula aquI maIs o guns no-, .

r ta 5000 f d tr id
mes de homens assassina- aos Jor�a 18 8 q1ue. cas�s ora�A �s fllldas ou graveimen-d 1, , .' te avarladas pe os bombardeios brltãnícos, urante as ncur-
os pe os naZlS nos poasec -

d RAF b la cíd d doí 'lt' Aoprimidos: i soes a 80_ re aqdue a CI ta �'dnos OIHs u Imosba�os. cre�-
NORUEGA. Thor Salversen

I c�ntou que estao sen o cons r�I os no avre a rigos
. ant!

e Khristian Aubert, dois aereos gtgantescos, _?om. capacidade para proteger considerá

atletas de fama mundial,' vel parte da população CiVIl.
foram torturados até mar I

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

rerem, na cadeia, em Victo
da Terrace. Oslo. Ambos se

'

tinham distinguido na luto

I'pala liberdade da Noruega
As famílias dos dois des- Igl"açados receberam urnas I

eontendo as cinzas e eorrtor I
de 100 marcos cada, custe' Ida cremação.
Iugoslávia. O Dr. Djurc ]

Nestorovic, médico mi:litar
que comandou uma quer·
.!'ilha no vale de Valkevo. fo'
iuzilado. Nestorovic, que foi,
durante muito, adido à le
gação da Iugoslávia em Ma·
drfd , bateu se co mo volun·
tário nas fileiras democráti
cus na guerra civil na Espa
nha.
BULGÁRIA. Georgius Ku·

pridis, de Kav'illa, foi exe

cutado por incitar o povo a

resistir às providências mili
tares do governo.
Jato Tsvetkov, de Ruet

chuk, foi enforcado por sa

botagem dos transportes

I Aluga-se uma salamg��:t;':=f��:sVranje, foi OLEOS-CERAS-CRINAS-PELES-POAIA- grande e confortável para casal,
fuzilado por ter ajudado os -FIBRAS-MAMONA-PAINAS na PENSÃO SUlCA, à rua

r d III

I
Esteves Junior, 135. V-3la la .09.

Compra-se à vista, qualquer quantidade.
Sala-o no centroI

Ofertas e� amostras para:

:.:�:H:A::N=S=P=IS::K=,::c=ai::x::a=::p::o::st::a::)::2:;0::4::l==R:=io=d::e=J::a::o::ei-:r:-::o::.=- A�UGA-SE um ótimo salão,
_... ".. proprio pi escritório ou casa

comereial, sito à Rua João
Pinto, na 9. Tratar à Rua Fe
lippe Schmidt, 19. (Casa
Doura). l5vs-6

UNIAO BENEFICENTE DOS CHAUFFEURS DE
SANTA CATARINA

Convido a todos os associados em geral desta União, a com.

parecerem na séde social à rua João Pinto n. 32,no dia 15 do correu

te, às 19 horas, afim de se realizar uma sessão de Assembléia Ge
ral Ordinária, para f;(' proceder à eleição da nova Diretoria, que

deverá reger os destinos sociais no período de 13·8·42· à 13-843.
Não havendo número suficiente na hora marcada, se convo

cará nova sessão para as 20 horas do mesmo dia, a qual se realí
zarâ com qualquer número de sõcíos,

Ploríanõpolts, 10 de jnlho de 1942.
ARA0 BONIFACIO DE SENNA, Presidente

Representantes:
MACHADO s Cia.

RELOCiIO-PUlSEIRA
Perd eu-sa um, no trajf't(l

do Co l e gio "Co ração de -Ie-
. SÚR, até a PnlçH «15". Quem
() encontrou, é fil vor entre
gar nesta red ção, país .. er

á

grati fi c" do. 5 VII- 2

SEJA SUA PRGPRIA

o ADVOGAüO 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

A Força Aérea Sul-Africana tem realizado audaciosos e

devastadores raids sobre as tropas do "eixo", no Norte da
Africa. A fotografia mostra um dos componentes do esqua
drão de bombardeio sul-africano agera estacionado em Ale
xandria. (Foto de British News Service, para O ESTADO).

Ha solnmentos que sadêlo para suas vitimas.
fazem envelhecer. E as Defenda-se contra esses soo

I Machado & Cia.
I Agências e �,�

:

� Representacões �
11
I'

'I Cal•• polt.1 - 37
!l Ru. Joio, Pinto - 5
, FLORIANÓPOLIS.j
I Sub-aStnt.. no� princlpI"-I
\ muncípiol do E.hldo.
! I7P.

Senhoras, que deles pa
decem, o sabem muito bem.
Taes são as irregularidades
no funcionamento do deli
cada organismo feminino.
corno excessos, faltas, pe
riodos dolorosos, que tornam
certas fases do mês um pe·

írímentcs, que sào evitaveis.
Use A SAUDE DA MULHER.

..

Regulador, tônico, anti-dolo-
toso, o poderoso remedia
traz no nome o resumo de
suas VIrtudes, A SAUDE DA
MULHER c uma garantia de
saude e bem-estar.

rendaAumente sua

desde jáPessoas residentes em qualquer praça deste Estado ou

do pais, sem prejuízo das 8U8S ocupações, terão SUB ren
da aumentada Imedíatament«, Dum ramo distinto, faei! e
de futuro. Escreva-nos sem compromisso, pedindo mais
detalhes: CAIXA PO�TAL 1.1'86 - S. Paulo.

MOTOCICLETA
Vende-se uma, marca «Ar'

dle», de ii 1/2 H P. Vere tra
tar na casa no 187, do Sac»
dos Limões. ô

v z Á SÁUDE DÁ �fULHER
� +� � ++� ..t..<.� �++...." � � � .,..,.. � � '!++. � +. +.......A..... t.. J � �
: ����. � � � � • � � •• � � � �� .. �. ��. � • • � � • • • � � � ••• �� •• � �� • � •• � � � � � � � •• � �. � � �T.·�+."j . - ••��. �....�

� São quatro os faulores que empolgam o inleresse público �t �
:�� e representam as causas do sucesso das liqUidações de «A Modelar»: �,i �
�t" l° �: A frf'quesia estcí certa de s6 encontrar, no estabelecimento, 3° -: O reconhecido bom gôsto dos modelos, desenhos e côr.gs, que ..+.�
�� mercadorias de pnmeiríssima ordem, e não "alcaides" de longos anos... fazem a justa fama das mercadorias do estabelecimento e que lhe tem �.l.!.- grangeada a preferencia da nosso melhor sociedade. � 1

+ �
� �
f �
�� 2° -: As liquidações não são part1 «engôdo» e, sim, obedecem. 6(1 4� -: Pela modalidade de vétlda.s, hdbitualrn.ente adotada pelo eSa ...��.!. imperativo criterioso de não desejar o estabelecimento guardar, de ano tobelecimentc (crediario) do próprio interesse do mesmo só vender ..::�
..... poro ano, mercadorias sujeitas a mudanças da m6da. MeBmo pelo custo, mercadorias de perfeita qualidQde e dê dUl'ohilidadé certa; afim de evi- ��
..�. ou abaixo dele, ainda CONVÉM liquidá.las. tal' causas ele queixas e reclamações.,. �JA � �
i· Dia 8 próximo, INICIARÁ A MODELAR A PROMETIDA Ilquida(ão, que abrangera a TOTALIDADE DO STOCK. �
..t Será, realmente, A MAIOR LIQUIDAÇÃO DE TODOS OS TEMPOS. �
..:. �
�.. Duranle a liquidaçã·o: vendelllos à visla ��� .

� . �
? �
�t�'�+("�>:+:++:":++:":">+:+!:"""""':++:++:":"�:":�":�++:":��:":++:":�:+!:�:�:++:••:..:..:+(..:.-.:.-.:++:..:..:..:..:..:..:..:..:..:++:++:..:..:++:..:..�:++:..:..:+:.-.:..:.-.:...:...:...:++:+(�.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o Semblante
De Judas

"ará repou
sente a lei
tura.

Há uma científica para
essa economia oferecida pelas
lâmpadas Edison-Mazda G. E.
Elas são dotadas de um filamen
to DUOSPlRAL, que dá até 20°/0
mais de luz pela mesma energia
consumida. Essa é apenas uma

das vantagens das lâmpadas de
qualidade G. E. Dão luz mais uni
forme e abundante e a satisfação
de uma economia permanente. A cozinha

também re

quer boa
iluminação:
no rn ln irn o
uma lâmpa
da de 100
watts.

GENERAL"EtECTRIC-----

Gabinete Dentario
Cirurgião.lIentista JOSÉ c. DE BORBA (Calô)
Ex-dentista do Patronato de Anitápolis.

Executa todo e qualquer trabalho concernente
à Odonotologia

Material de 1· qualidade
Rua Deodoro, 16

Dõres Rheumaticas
É V. S. um dos muitos rheu

maticos, condemnados a sof
frer cada ves que se produz
uma variação no tempo?
Muitas vezes os excessos, a

alimentação deficiente, os abu
sos a que submettemos o
nosso organismo, favorecem
os ataques do rheumatismo.
Nosso corpo é invadido
por impurezas e substan
cías toxicas, cuja pre
sença se manifesta
a miudo por dôres
nas juntas.
As dôres rheumaticaa

devem ser combatidas in-
ternamente por meio de . . .._

um
. medicamento� capaz de !aclht�r a eliminação das impurezas

toZlcas e dos crystaes de acido unco.

As Pilulas De Witt para os Rins e a Bexiga devem .ser experi
menbldas nesses casos. Sua acção directa sobre os nns facilita
.ma melhor eliminação das referidas impurezas.
As Pilulas DeWitt são sobejamente conhecidas em todo o. mundo.

Merecem toda a sua confiança, pois não contêm drogas nocivas que
possam prejudicar o organismo.

Pilulas DEWITT
PARA OS RINS E A BEXIGA

lDdicadu para Rheumatismo, Sciatica, Dôres na Cintura, Dis�rbiOl
Reaaea, Molestias da Bexiga e, em ger!ll, p�ra enfermidades

produzidas por excesso de acido unco.

_,__4
ee

Importadora Ava Rádios
S PAULO-RUA PRATES", 43-CX. 4063
Sintoniza as 2 Américas, Asia e Europa.
5 válvulas, 530$; 7 válvulas 593$. Peça
catálogo enviando 400 réis em sêlos.

���_���.����4F�.�'�.�__F�.�<�_'.�__���.
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2 lâmpadas
de 60 watts
no teto e
outra de 60
para a lei-

. tura propor
cionam ilu
minação sa
tisfat6ria.

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE
TIJUCAS

Edital de Praça, com o prazo de vinte
(20) dias

O Doutor Maurillo da Costa Coimbra
Juiz de Direito da Comarca de Tijucas'Estado de Santa Catarina, na forma dá
lei, etc.
Faz saber aos que o presente edital

doe praç.a, com o prazo de vinte (20)
dias, virem, ou dele conhecimento ti
verem, que no dia trinta e um (3'1) do
corren te mês, às 10 horas o Oficial de
Justiça, • servindo de porteiro dos audí
tÓrIOS deste JUIZO, no Edifício da Prefei
tura Municipal desta cidade levará em
hasta pública, por quem mais' dér e maior
lance oferecer, os bens pertencentes ao
ínventár ío de Joaquina Custódia da Sil
va, que vão à praça a requerimento do
lllventar!!lnte Manuel João Soares, porIntermédIO .de seu advogado, para pagamento de Impostos, custas e mais des
pesas do r.eferido inventário, os quaissão os seguintes: Um terreno sito no Rio
do Braço, distrito de São João Batista
com cincoenta e nove (59) metros e no:
ven ta e cinco (95) cen timetros de fren
tes, com quatrocentos (400) ditos de
fundos e área de 23.980 mq. fazendo fren
tes no Rio do Braço e fundos em terras
de José Manuel Soares, extremando a
leste com ditas de José Manuel Soares
e oeste com ditas do esp6110 no valor d�
trezentos (300$000) réis. E para que
chegue ao conhecimento de todos, man
de.i expedir o presente edital, que será
afixado no lugar do costume e publicado
pela imprensa, tudo na forma da lei
Dado e passado nesta cidade de TijucaS:aos 7 dias do mês de julho de 1942 Eu
Rodolfo Luiz Büchele, Escrivão qU� Ó
dactilografei. e subscrevo. (Ass.) Maur-íllo
da. Costa COImbra, JUlZ de Direito. Selosafmal. Estã conforme. O Escrivão 1I.Qo

-�--..,_------------------------- \ dolfo 8'\\�h�lo,
'

Orange triuufará
ge zal overwinen» (Orange triun-

LONDRES- (INTER-AME- fará).
RICANA) - Na Holanda, foram Um holandês colocou uma co

confiscados todos os bens da Ia- rôa de flores ao pê de uma es

milia real assim como tomadas tatua das que existem nas pra
represálias contra as atitudes dos ças públicas de Amsterdam. Um
holandeses. Estes receberam um agente da Gestapo que presen
bombardeio da RAF. que osdei ciou a cerimonia, não molestou
xou muito contentes. Neste o depositante, acreditando que
bombardeio, entretanto, não fo- se tratava de comemorar o na

ram arrojadas bombas, sinão ta licio de algum proeminente
um milhão de caixas de cigar- patriota holandês. Depois que o

ros cobertos por um papel cor homem partiu, acercou-se da es

de laranja, cor da familia real. tatua e notou um cartão atado
Os envolucros levavam as iniciais

I
à coroa. Nele se lia: ., Ao único

da rainha Guilhermina, e as do homem da Holanda que não re

gritô de vitória holandês: =Oran- siste aos invasores.»

Leia no novo número de Seleções
a comovente história daquele mon
ge-pintor que envelheceu a pro
curar modêlo para o retrato de

Judas, e, ao encontrá-lo ao cabo
de muitos anos, sofreu urna atroz

surpresa. E mais:
• Trapaceiros com a bôca na

botija! Um sagaz detetive revela
os incríveis truques usados no

j ôgo de cartas pelos trapaceiros
profissionais... Pág. 11.
• Quanto proveito podemos tirar
de meia hora de solidão por dia !
Um meio seguro e interessante
de alcançar a paz de espírito e

adquirir uma visão ainda mais

compreensiva e mais completa da
nossa existência... Pág. 57.
• A traição premeditada do Ja
pão. Num artigo sensacional, um
jornalista que esteve ao serviço
do govêrno japonês revela os pre

parativos secretos que há 20 anos

Tóquio vinha levando a efeito
contra os Estados Unidos e tôda
a Raça Branca. . . Pág. 85.
• O torpedo - autómato da
destruição. Dados totalmente des
conhecidos sôbre a complicada e

destrutiva arma naval, o "peixe
de aço", que pesa nada menos

de 1.500 quilos, carrega 300 kg.
de explosivo na prôa, e persegue
a sua presa a mais de 100 qui
lômetros horários. .. Pág. 75.
• "Como devemos educar nossos
filhos para serem felizes e triun
far na vida". O famoso pen
sador Will Durant oferece-nos al
gumas regras práticas e interes
santes para a educação da
juventude. . . Pago 30.
Não deixe de ler êstes e outros
notáveis artigos no número de

JUNHO de SELEÇÕES
Acaba de sair
Custa só 2$

Rua do Rosário. 55-A 2· andar - Rio

Evite cortes
e falhas,
tenda uma

lélmpadade
40watts em
cada lado
do espelho.

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE
TIJUCAS

Edital de Praça, eoin o prazo de vinte
(20) dias

O Doutor Maurillo da Costa Coimbra,
Juiz de Direito da Comarca de Tijucas,
na forma da lei, etc.
Faz saber a todos quanto êste edital,

com o prazo de vinte dias (20), virem
que o porteiro dos auditórios dêste Juizo,
ou quem suas vezes fizer, trará à público
pregão de venda e arrematação a quem.
mais der e maior lance oferecer, sôbre
a avaliação, no dia 31 do corrente, às
11 horas, na frente da Prefeitura Muni
cipal os bens seguintes: Lote n. 1. Trinta
e oito metros e meio de terras de frentes,
com mil metros de fundos, sitos em São
João Batista, no lugar Ribanceiras, fren
tes a norte no Rio Tijucas, e fundos a
sul no Ribeirão das Aguas Negras; ex
tremando com terras do espólio e com
quem de direito, com a área de 38.500
mq. avaliado por dois contos de réis.
(2:000$000). Lote n. 2. Um outro terreno
sito na margem sul do Rio Tijucas,

I
em Ribanceiras, com dezessete metros e
seis decimetros de frentes que fazem a
norte em terras de Januârío José Soares
e trezentos e trinta de fundos que fazem
ao sul no Ribeirão das Águas Negras,
com a área de 5.880 mq. avaliado por
(200$000) réis. Uma casa construida de
madeira avaliada por (400$000) réis.
Duas pequenas casas também. construi
das de madeir:a, avaliadas por (400$000).
CUJos bens vao a praça a requerÚllento
do inventariante Durval Amorim para
pagamento de impostos e custas do res
pectivo inventário. E para que chegue ao
conhecimento de todos, que os querem
arrematar, passou-se o presente edital
que será publicado na forma da lei �
afixado no lugar do costume. Dado e
passado, nesta cidade de Tijucas, em 7
de julho de 1942. Eu, Rodolfo Luiz Bü
chele, Escrivão que o dactilografei e

sul?screvo. (Ass.) Mq.urillo da Costa
Coimbra. Selos afinal. Está conforme
O Escrivão Rodolfo Luiz Biichele.

.

Médica EspiritaDra. Lourdes Galhárdo Rua Es
tacio de Sá, 142'1°. ando Telef.
22-1092- Rio de Janeiro.

COleção de selos
Vende-se uma, bem orga

nizada, a preço de ocasião.
Tratar nesta redação.

5vs-4

Piano
Aluga-se um Plano Pleyer.

em
ó

umo estado. Ver e tra
tar à rua Conselheiro Mafra
71 A. 15VSaS

V.S. J A' PENSOU NO FU·
TURO DE SU A FAMILIA ?
Vá hoje mesmo ao

MONTEPIO DOS SER
VIDORES DO ESTADO,
à Travessa das Belas
Artes n.> 15, Rio de Ja
neiro, e institua uma

PENSÃO VITALICIA
para os seus herdeiros,
assegurando· lhes o pão
de cada dia.
Corretor em Santa

Catarina; O.ABRAHAM,
rua Cons. Mafra, 9.
Diariamente, das 8 às

11 horas. Aos sábados,
das 14 às 17 horas.

I

30v. a1t.-23

PIANO
Vende-se um plano, BORD,
em ótimas coudíçõ es. Rua

Esteves Junl«r. 48.

CASAS -recísa cum

prar ou vender
Procure ( ampo
Rua Deodoro 35

30v-29

uma casa?
lino Alves.

ESTABILIZADOR
Vende-se arn

Tratar na casa
co dos Limões.

para radio.
n- 175 do S8.

6v 2

Mr. Winston Churc.hill em sua recente visita à Escossia
passou em revista os t�abalhadores do A.RP. Acompanha-o
o Lorde Preboste de Glasgow. (Foto de British News Service). �

A Gestapo contra um grande médico
Moscou, 11 (Reuters) - A emissora local irradiou uma

notícia de que foram feitas tentativas para a prisão do profes
sor Louis Pasteur Vallery Radot, neto do grande cientista
Pasteur. Os agentes da "Gestapo" fracassaram em encontrar
o dr. Pasteur. Quando o procuraram em seu apartamento, não
o acharam, nem conseguiram descobrir onde se encontrava,
apesar dos esforços.

O professor está sendo perseguido devido à sua atitude
hostil em relação aos ocupantes alemães. O dr. Pasteur é mé
dico de nomeada e decano da Faculdade de Medicina de Paris.

AVISO AO PO -o (ÂTARINENSE
• Linhe direta Porto Alegre - Florianópolis

I

Empresa Jaeger & Irmão
Saídas de Florianópolis às terças e sábados
Saídas de Porto Alegre para Florianopolis

às quartas e sábados
Saídas de Araranguá às quartas,

sáoados e domingos

I Aqente em Florianopolis: MÁRIO MOURA
PRAÇA 11) DE NOVEMBRO
:-

;"-. rJ!/df�/�
8.",', .,' . :

�
... " NAO DISPENSAM LAVOLHO

� � Lavolho refresca, ela-

� reia, alivia os olhos.

� :> ) (.
Torne seu olhar lím-
pido e atraente, fa
zendo uso diário de

I"''''':':''::':�':I''�,' ��:.' -�.� .• ., •.•.•
, "A"'"

Notícia de última hora
Dentro de poucos dias será inaugurado em Florlanó

poiis à Rua João Pinto n. 1 R (Sobr.)
O CLUBE AEROMODELISTA, patrocinado pelo Aéreo

Clube Civil Catar iuenae, srb a presidência do S1'. capitão
\sleróidf> Arantes e Iiscaliza do pe lo AIH. Franklin Ganzo

Diretor-Pro pri etárto: Otomar Bõhm. Inscrição desde
o dia 25 de Maio de 1942

Matricula: 15$000. r-r-: Mensalidade: 15$000.
Rádio-telegrafía: 20$000 por mês. - Aulas noturnas

V. 29

"Iuga Sellma CAsa para
11 - morudia, à RUh
H epcke, nO. l-C Iulcrm açõvs
à rua Conselheiro Mnfra, 42.

ov- 2

Rádio: Telegrafia. Electricidade
AU:I�JAS NOTURNAS, Início dia
2 de Junho-Rua João Pinto,

13, Sobrado.

Produtos CATEDRAL
á venda na FARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro Medra, 4 e 5 - FONE 1.6'-2

(Defronte à casa Heepckel

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO 13 de Julho de 1942

submarino "Glorieu:x" e a

go]eta "Libreville", escapa
dos de Madagáscar.

�
As forças do �ral. Auchinleck De Berna informam que os

aprisionaram, perto de Tel-Elei- alemães obtiveram o contrôle SOe
sa, no Egito, 2 mil soldados do bre todas as fabricas de arma-
"eixo". mentos, usinas e ferrovias da

'" França nêo-ocupada, sob condi-
16 comunistas, depois de ce- ção de o .gover no de Vichí tras

varem um tunel de 40 metros, Iladarese para París.
escaparam-se de um campo de •

concentração nazista da França I Aviões mexicanos atacaram
ocupada. Dois guardas, acusa-I

um subn;arino inimigo ao norte
Gerald'o Foerster, retirando- dos de negligencia, foram irne- de Tarnpico. Pelas manchas de

se, quarta·feira, desta pra- diatamente fuzilados. I oeo aparecidas à flor d'agua,
ça, onde esteve estabelecido '" acreditam tê-lo afundado.
com o Bar Mirá-Mar despe- Foram ontem abatidos \ *

de-se dos seus amigos e Ire- sobre Malta 7 aviões do "ei- O vapor sueco "Lulea".
gueses oferecendo seu novo xo". que se dirigia para a Ale-
endereço. � manha carregado de mine ..

Rio Negro, Paraná, Rua 15 Aviões aliados bombardea- rio de ferro, foi afundado
de Novembro, s/no ram o porto de Bengasi (Li- por um submarino desconhe-
.·..Florianópolis, 13/7 / 42, bia), atingiram barcos no cido.

2vs - 1 porto e importantes instala
ções.

l,

��O��E�S�:�?,�= OS VERDADEIROS CRIMES
te�a::l� �S;:l�;�n�.e�L��g��;iZ Bit- contra a economia populartencourt. Renda 7:009$200.
Botafogo 4 e S. Cristóvam 3. Juiz S. Paulo, 13 (D. N. R.) - A carestia da vida não seria tão

Mário Viana. Renda 49:093$000. responsavel pelas dificuldades do momento angustioso que
Flamengo 4 e América 3. Juiz atravessamos, se não agravassem os crimes todos os dias pra-

Sólon Ribeiro. Renda 37:'101$100. ticados contra a bolsa.do p�vo pela vora?idade dos gananciosos,
Madureira 3 e Bonsucesso 2. Juiz Demonstram-no a atírmatíva das medidas repressrvas que a

Guilherme Gomes. Renda 3:196$600'j
polícia pretende tomar, e por cuja efici,ência ficou como fiador,

* em sua entrevista à imprensa, o dr. Acacio Nogueira, secreta-
No sábado, à noite, o Fluminense i rio da Segurança Pública em nosso Estado.

'

venceu ao Canto do Rio de 4x3. O I Uma vez elaborado o tabelamento dos gêneros alimen
juiz foi o sr, Rubem Pereira Leite.. tícios, a polícia, pois o caso é bem "caso ele polícia", agira
Renda: 9:166$300. contra todos quantos soneguem "stocks" e forcem os preços,.

* ávidos de lucros e pouco sensiveis às dificuldades do povo.
Rio, 13 (E.) _ Com os resulta- �ão há dúvida 9-ue. o recrudescimento da guerra, nas aguas

dos elos jogos de sábado e de ontem americanas do Atlântico, trouxe como resultado o encareci
a tabela do campeonato ficou corno ! mento e mesmo o desaparecimento de certos gêneros e de vá-
segue por pontos perdidos' rios artigos alimentares, mas não é isso o que acontece com as

10 Fluminese (3).
.

mercadorias que, por assim dizer, são o nosso pão de cada dia.
20 Botafogo (4). Isso é coisa que o povo compreende perfeitamente. Mas coisa
30 F'lamenzo (8). que o povo não compreende é a atividade dos "altistas", (Iue
40 Vasco (�2). têm agido sem restrições, como autênticos aproveitadores.
50 S. Cristóvam (1<1). Mas, desde que o caso está entregue à polícia, esperemos.
60 Madureira (15). ,

A ela compete agir no caso. E' a sua função.

i: E:�"�;2���
(18).

1100 mil homens velhos e defeituosos100 Bonsucesso (25). I Londres, 13 (U. P.) - A emissora de Moscou, em irradia-
*

I ção de hoje, informou que as forças de ocupação existentes na
Rio, 13 (E.) - Na proxima 1'0- França, não atingem a :100.000 homens, pelo fato de o senhor

dada serão disputados os seguintes Hitler ter mandado retirar grandes quantidades de materiais
jogos: Madureira x Bangú; Canto e homens afim de atender às necessidads bélicas da frente
do Rio x América; Flamengo x Oriental. A mesma emissora anunciou, também, que as forçasBons�lcesso; S. Cr�stóvam x Vasco; alemãs que. se encontram na Bélgica são compostas por ho-
Botafogo x Flummense. I mens cheios de defeitos físicos ou de muita idade.

o,S,,=:���,�:o10:::u�e..A Argentina na bôa trilha 1
6 e Comercial 2; Portuguesa de Es- i Buenos Aires, 13 (U. P.) - O ministro do Interior, em

portes 4 e Espanha O. ' nota enviada ao diretor dos Correios e Telégrafos do país, pede
*

I
que adote as medidas necessárias para dar cumprimento à re-

EM SANTOS
I

comendação número 40, aprovada pela Conferência de Chan-
Santos, 13 (E.) - Ontem, os jo-

'

celeres do Rio de Janeiro, a qual expressa que as repúblicas
gos daqui tiveram os seguintes re- americanas devem tomar as providências necessárias imedia
sultados: Juventus 2 e Santos 1; I tas para suprimir as comunicações rádio-telefônicas e rádio
Portuguesa Santista 6 e Ipiranga 1. I telegráficas entre as repúblicas americanas e os Estados agres-

* 'I s�res e. �s .territóriosA por êles s_ubmetidos, salvo as comunica-
R)! BELO HORIZONTE çoes OfICIaIS dos governos americanos.

Dela Horizonte, 13 (E.) - O Pa-
I Além disso, deve estabelecer-se um severo "contrôle" na

lestra venceu ontem ao Aeroporto, transmissão e recepção de mensagens - qualquer que seja
por 5x2. : o sistema das mesmas - que possam pôr em perigo a seguran--------------! ça de cada Estado americano e do continente em geral.

Vida Social I-.....__.....

f'>lp -

�fi�
,

�I/� OsõoRSfKlr/ir/os"'C.

suõ tJIigfJntus_ ..

Serviços avulsos de contadoria ede escrituração mercantil
Organização de escritas, sistema econômico,

controle perfeito.

Organização Comercial üatanaense
I. Rua João Pinto n. 18 Fone 1.467

Para ali-v.-ar a sur i Esse tanque médio e' eficaz ! I ta���'::i����Ol�r!��':\dO'�:r;. -. I grande submarino alemão des-

dez cat.arral e os
Washmgton, 13 (Pelo senador Henry Cabot Lodge para a

I it d '..
"U ít d P ") C

.

h
.A.

I Líbí
c1'1 o como capaz e carregarIH e ress - om a llllll a expenencIa pessoa na 1 la, . -

f d
.

. , .
.

. avIOes a un ou um naVIO me1'-

bedo posso af'irmar que o "tank" de guerra médio norte-amerícano t b itâ
.

Atlâ tizum I s nos - conhecido sob a denominação de GENERAL GRANT _ é �aI� e 1'1 amco, no a11 ICO

uma arma eficaz. Nosso destacamento motorizado que está uti- uo' t I t
.

ouv·t-dos A A qual' e -mes re do naviollizando este tipo de "tank" no deserto já deu conta de inúme- disse que morreram três tripu-As pessôas que sofrem de surdez' ros "tanks" nazistas.
catarral e zumbidos na cabeça, se! O GENERAL GRANT possúe ótima blindagem protetora

lantes da casa das máquinas,
alegrar-iam em s�ber. que essa. tão' e oferece além disso excelentes oportunidades ao artilheiro

no momento em que ocorreu o
aborrecida afecção pode ser trata- . .'. -' . . . A' torpedeamento. Quarenta e
da, simplesmente e com êxito, com J?aI a . aplI�a� rude� golpes �o murugo. Seu desenho mecam�o oito sobreviventes deixaram o
um remédio, que, em muitos casos, e satístatórlo, porem suscetível de algumas melhoras, as quais navio em três escaleres.tem, produzido alivio. completo, já estão sendo introduzidas no novo modêlo.
p_essoas, que apenas podiam OUVIr, I Estas unidades demonstram cabalmente sua eficacia na ba-

_ Comprai na CP S L\ MJSCEtem melhorado ate ao extremo de, . . �

perceber o tic-tac de um relógio, talha em que nossos soldados particíparam, como se depreende LANEA é saber, economizar'
de bolsinho a uma distância de do- do fáto de que seus pilotos não sofreram baixas. O pessoal nor
ze a vinle centímetros do ouvido, te-americano soube manejá-los com pericia e sua pontaria foi
Se V. S,. sabe de alguém que sofra notável evidenciando um bom adestramento tático.de zumbidos nos OUVidos ou de sur- '

. _

dez catarral, córte êste aviso, leve
lh'o, e seja V. S., talvez, o meio de
salvar de surdez total a uma pes
sôa amiga. Este eficaz tratamento
é conhecido sob o nome de PAR
MINT e póde ser obtido em qual
quer farmácia. Bastam quatro co
lhéres de sopa, ao dia para comba
ter êsses males.
PARMINT não só reduz, por sua

ação tonificante, a inflamação das
trompas de Eustáquio, regulando
assim a pressão do ar no tímpano
do ouvido, mas também elimina
qualquer excesso de secreção no
interior do ouvido; e os resultados
que êste remédio produz são insu
peráveis. Todas as pessôas que so
frem de catarro deveriam experi
mentar êste medicamento.

Escritório de contabilidade

s.mversãrfurn
Fez anos sabado ultimo o nos

so prezado conterraneo sr. profv ,

Eduardo Pio da Luz, lente do
Instituto de Educação desta ca

pital e figura mui estimada.
*

Ocorreu ontem o dia natalício
do nosso estimado compatrício
sr. major Pedro Augusto Car
neiro da Cunha, diretor-gerente
do nosso confrade «Diário da
Tarde».

*

Fazem anos hoje:
• O sr. Mario Couto;
a galante menina Carmen, fi

lha do sr. Acacio J. Silva, via
jante da Casa Moellmann S.A.;

a exma. sra. d. Olga Valente
d'Acampara, viuva do nosso

saudoso conterraneo sr. Antônio
d'Acampora;

a gentil senhorita Ady Garo
falis, filha do nosso conterraneo
sr. Demetrio Garofalis, proprie
tario do conceituado Cate Glo
ria.

�--""""'--""!

Clínica médico-cirúrgica do IDU. SAULO RA:ilt:OS
Especialista em moléstias de

senhoras - Partos.
AJ,TA CUtURGIA ABDOMINAL: es
tõmago, vesícula, útero, ovários,
apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA
PLÁSTICA DO l'ERíNEO - Hérnias,
lúdrocele, vartcoceío, 'I'r-atarnerrto sem
dor e operação de Hemorroídes e vari
zes - Fracturas: aparelhos de gêsso.
Opér-a nos Hspitais de Florianópolis.
Praça Pereira e Oliveira, 10 -

IFone, 1009
Horário: Das 14 às 16 horas, d íarIa

mente.
�"W.l � -..11lD....... A_,

. ",j_ protela �::;:�>'
,",,",.

seus dentes no

Poderoso e todo metálico!

CUIlllSUS, Gravatas, Pijarnes,
\1eias das melhores, pelos menores

preços só na CASA MISCELANEA.
nua Trajano. 12.

.................... _
'011 ••••••• IA .......

.·r td__ ,JCMaM.........c.AJIII ..

Atacados por um
grande submarino

alemão

* Nada cativa tanto como um sorriso sadio. Por isso,
use o novo Creme Dental Gessy, que limpa e dá brilho
aos dentes e evita o mau hálito. Sua espuma de ação
ultra-penetrante protege de 3 modos o Ponto Vital.
a) combate as fermentações dos resíduos �
alimentares; b) destrói os germes causa- �lf!'J
dores da cárie; c) contendo leite de mag
nésia, neutraliza o excesso de acidez, alem
de evitar o tártaro (pedra). Gessy é 3 ve
zes mais concentrado. Custa menos -

....

rende

maiSE·u.ses.empy"G������ � Ilj,si,,'São Paulo I�:::· :'.S::

Seatle, 13 (U. P.) - A fábrica de aviões "Boeing" anunciou
que tiveram pleno êxito as experiências de vôo realizadas com
um novo hidro-avião bi-motor, denominado "Sea Ranger", ca
paz de perseguir e destruir os submarinos e navios inimigos.
O aparêlho póde ser entregue em quantidade à Armada. O "Sea
Ranger" foi construido após um ano de experiências secrétas,
sendo todo metálico, com amplas comodidades para uma tri
pulação de dez homens.

É tão grande como um quadrí-motor, assegurando-se que
póde transportar mais bombas e voar a maior distância do que
qualquer dos aviões que atualmente possúe a Armada dos Es
tados Unidos'

,-

Clínica de Olhos, Ouvidos, Nariz

Ie Garganta do
DR. TULIO RAMOS

Assistente efetivo do 5�rviço de Olhos
"Gabriel de Andrade" na Policlínica
Geral do Rio de Janeiro, com curso
de especialização e prá tiqa de ouvi
(los, nar-iz e garganta no 'Serviço do
Prof. David Sanson, 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

-

Caspa 7
LHOSA!

LOÇÃO MARAVI.

Cartazes do dia

Despedidas

Caspa 7
LHOSA 1

LOÇÃO MARAVI·

Greve de braços cruzados
Londres, 13 (R.) - Os alemães fizeram uso de carros blin

dados para pôr termo à greve feita pelos operários de uma

grande usina situada a cinco milhas de Líla (França), segundo
dizem informações recebidas pela Federação Internacional de
Trabalhadores em Transporte, citadas pela Reuters.

Depois dos ataques realizados pela RAF, os trabalhadores
pediram a "bonificação especial de bombardeio", e, como esta
lhe fosse recusada, entregaram-se à greve de braços cruzados.
Depois de terminada a greve, as polícias francesa e alemã
prenderam 400 trabalhadores que, ao que se acredita, foram
enviados para trabalhos forçados na Alemanha.

Pecas genuínas FORD
Só

, "

com os cencessionancs:
Tuffi Amin &: Irmão

Cons. Mafra, 54-(aixa postal, 171-Fone 1665

ULTIMA HORA
Berlim diz que uma das colunas do

apenas a 60 kms do rio Volga.
""

gral. Von Bock está
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CINE ÔDEON I -o- IMPERIAL
,- FONE 1602 - CINE REX FONE 1587

I-FONE 1587 -

A's 5,30 e 7)0 horas

Quero casar-me Sonho maravilhosocontigo

A's 7,30 horas A's 7,30 horas

Foi executado pela RAF um dos mais audazes ataques aéreos
da presente guerra. Aviões' 'Lancaster", à luz do dia, voando '8
altura sub-estratosférica, lançaram poderosas bombas contra os
estaleiros de submarinos de Dantzig e Flensburg, portos do Bal
tico. Os objetivos foram alvejados de baixa altura e enormes
os danos causados. Faltam apenas 3 aviões.

A aviação anglo-americana
bombardeou Catalnissetta, no

interior de Sicilia.

Sonja Henie
Payne

Complemento Nacional (D.F.R)
Cine jornal brasileiro 2 x 94
Fox Movietone News (Jornal

da Guerra

Preços: 1$500 e 1$100
Livre de Censura Ch�ga:ram

Até hoje, em várias cida
des da Letónia, os alemães
executaram já 42,000 peS,QQf '

Com John
Com Alan Jones e Mary

Martin

Lua de mel pa
ra Ires ,

Com Ann Sheridan e George
Brent

a Marselha o

e

Complemento Nacional (D.F.B.) Complemento Nacional (D.F.B.)
A Missão Militar Argentina

visita SABARA'
Musica Espumante (short)

Noticias do dia (Jor. da Metre

Pr.aço único: 1$500
Livre de CensuraI

A colheita do cacau no Rio Doce.
Atualidades Pathé (Jornal

RKO RADIO)

,Preços: 2$500, 1$500 e 1$000
Livre: de Censura

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


