
Aviões munidos com
•

«sereIas» ensurdecedoras
MOSCOU, 20 (R.) -- AViõES AEMÃES DOTADOS DE SEREIAS, PRODUZINDO R.UMOR TER
RíFICO, COM O FIM DE LANÇAR PÂNICO ENTRE AS TROPAS RUSSAS, FIZERAM APARiÇÃO
NA FRENTE DE VORONEZHs ESSAS SEREIAS FORAM NOTADAS PELA PRIMEIRA VEZ, NUM

GRUPO DE 85 AViÕES DE BOMBARDEIO, QUE ATACARAM UMA UNIDADESOVIÉTICA�
Manobras americanas

nas ilhas Havai

ANO XXViii je Julho de 1942 I

em Lisboa

Quartel General das Fôrças Ar
madas do Havai, 20 (U. P.) - As

tropas do exército norte-america
no, estacionadas neste arquipéla
go, em combinação com a armada,
infantaria, marinha e unidades da
defesa civil, iniciaram as maiores
manobras que regista a história
destas ilhas.

Os tanques norte-americanos no
deserto ocidental

Cairo, 20 (R.) - Os tan-
ques nor�e-an:ericanos "Ge- I Cúnal na Florida e

#;era� Le� estao sendo lança- -

oleoduto no Texasdos a açao, na batalha de AI-
Alamein. Tais máquinas de \Yashington, 20 (U. P.) - O Se
guerra são montadas com ca- I nado aprovou os projetos de lei
nhões de 75 milímetros e são relacionados com a construção de
idênticas aos tanques do tipo um canal para barcaças, através

ela Florida e a construção ele um
"General Grant", com a dife- oleoduto partindo do Texas para
rênça de que dispõem de uma o nodeste do país a-fim-ele ele ali
torre norte-americana, enquan- viar a escassês de petróleo.
to que o outro traz uma torre Trinta senadores votaram em fa-

vor e outros trinta contra os pro-de modêlo britânico. jetos de lei, porém o presidente elo
A revista "Parade", do exér- Senado, sr. Henry Agarel IVallace,

cito, em número recente, traz deu voto decisivo favorável aos

f t f' d mesmos, os quais serão enviados,o ogra las mostran o carros
agora, à Câmara elos Representan-de assalto "Valentine" e uma teso Os debates duraram dois elias,

ferrovia do deserto através 'da registrando-se uma enérgica opo
qual Auchinleck está receben- sição, que qualificava os projetos

ele ineficazes.do reforços, em quantidade ca-

da vez maior, de tanques ame-

N",lO SÃO PRECISOS CO
NHECIlUENTOS

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Como contraste elo elevado pa
drão estabelecido pelos exames fi
nais elas escolas superiores ale
mãs antes do aelvento elos nazis, o

"Kolnische Zeitung" escreve nes
tes termos a respeito das escolas
Adolfo Hitler" -Um eliploma ele
qualificações já não depende do re

sultado elo exame final do aluno,
mas sim ela sua mentalidade leal".
Com referência ao mesmo assun

to, uma ordem do Ministro da Edu
cação prescreve "que o certificado
ele saída passado nas escolas Adolf
Hitler dá aos candidatos o direito
de estuelarem em qualquer univer
sidade alemã".

Florlanôpotts - Segunda-feira. 20 N. 8591

Caspa 1
LHOSA!ricanos.

LOÇÃO lUARAVI·

As intrigas do «Iavalismo»
Londres, 20 (R.) - ° sr, Pierre Laval está procurando

criar ressentimento popular contra a Grã Bretanha e os Es
tados Unidos, fazendo veicular notícias de que um incidente
semelhante ao de Marsa-el-Kebir está na iminência de se ve
rificar em Alexandria,

Denunciando a declaração do govêrno de Washington,
de que a Grã Bretanha encontraria justificativa para destruir
os navios-de-guerra franceses que se acham naquele porto do
Mediterrâneo, se os mesmos se recusassem a seguir a esqua
dra britânica, no CalSO dos aliados serem obrigados a evacuar
a base naval, o rádio de Vichí declarou, esta noite, que "o
país sabe que o govêrno norte-americano assumiu uma res

ponsabilidade muito séria ao expor as belonaves francesas de
sarmadas em Alexandria a tragedía semelhante à de Marsa
el-Kebir" .

Escritório de contabilidade
Serviços avulsos de contadorias ede escrituração mercantil

Organização de escrita' sistema econômico,
controle perfeito.

Organização Comercial Catarinense
Rua João Pinto n. 18 Fone 1.467

Planejavam fuga em massa
Melbourne, 20 (U. P,) - Foi frustrada uma fuga em mas

sa de prisioneiros italianos e alemães, que se encontravam re
colhidos a um campo de concentração na província de Vitória.

As autoridades descobriram seis grandes túneis, um dos
quais tinha 72 metros de comprimento, com sistema de ilumi
nação elétrica e cheio de trajes civís.

Acredita-se que a fuga devia coincidir com operações ini
migas contra a Austrália. Entretanto, nenhum dos túneis ha
via chegado fora do círculo de arame farpado em que está en
cerrado o campo de concentração.

o ataque ao « Von Tirpitz»
Moscou, 20 (R.) - Novos detalhes sôbre o recente ataque

desfechado ao couraçado alemão "Von Tirpitz", foram dados
pela emissora soviética. Foram feitas três tentativas para o

ataque antes que pudessem ser lançados os torpedos, pois °
submarino russo teve de emergir à altura do periscópio mais
de 15 vezes ,até acertar impactos no famoso navio alemão.
Duas fortes explosões, principalmente, foram ouvidas a bordo
do submarino russo, que se afastou à pressa do local, para fu
gir à contra-ofensiva, julgada certa, dos destróieres, que com
boiavam o "Von Tirpitz". No entanto, essa contra-ofensiva
não se verificou, naturalmente porque o inesperado do ataque
feito pelo submarino soviético lançou confusão à escolta do
couraçado germânico.

I>

PREPARANDO A SUPREMA DEFESA Mechado & Cia.
Jl perda do Cáucas� Agências e

Representações
Angora, 20 (U. P.) - Circulam para a defesa da região, o qual

in-,
maior rapidez e Stalin ordenou

com insistência, nesta capital, no- clue as novas unidades tremadas que a cidade fosse defendida até

tíeias, segundo as quais o primeiro durante todo o inverno, além dos o extremo e que, a todo o custo,
ministro russo, .Iosé Stalin, se te- Urais. se impedisse que os alemães atra-
ria encontrado COIl1 o chefe de Es- Essas forças constituem o exér- vessern o canal Don-Volga.
tado Maior do exército russo, em cito ccntr-o-astátíco, que está sen- Os preparativos para a resístên-,
8talingrado, com o objetivo de 01'- do concentrado em posições ade- cia nessa zona vttal se encontram

ganízar a suprcmu resistência ao quartas, e nas esfél'as aliadas pr-e- sob a direção suprema do "u-íunví
tnvasor e ti-atar de fechar-lhe a II va lece a esperança de que sua in- rato da defesa",constituido por Sta

)l�ssagem parn cobíçados pontos do ter-vencão na luta conseguirá, r�- ]in,.o marechal Bori� Sapochnícov,
Cáucaso. mover essa nova ameaça gerrnam- chefe do Estado �IaJor russo, e o

Presume-se que Stalin faça modí- ca, a mais grave das registadas até marechal Simeon 'I'ímochenco. No
fieações de importância entre os a presente data. A perda do Cáu- caso de ser exata a versão a r-espeí-
altos chefes elo exército russo, ao caso constituirá, certamente, um . to do Si'. Stalín, na região do sul M ) D íd. , f I 1 I

i
I R" ia est d Lisbôa, 20 (H. T, ,

- evi o
orgumzar a ne esa ao ongo {O rtesasu-e para a causa aliada.

. ( a uSSJa, sena es a a segun a YCZ

grande canal de 80 quilômetros de Toda a artilharia, tanques e que o chefe do govêrno russo toma à onda de calor que atingiu esta

extensão, que une o rio Don ao aviões que os russos podem retirar parte pessoalmente na defesa de capital, os habitantes ele certos
Volga. Diz-se aqui que os russos' de outras frentes, estão sendo en- Stalingrado, em face de uma of'en- bairros vêm-se forçados a abando
concentraram poderoso exército víados parn Stnlingrudo, com a síva dos nazistas aparentemente nar seus aposentos e dormir ao arirresistível. .Já uma vez se conse-

guiu salvar essa cidade, em C011- livre.
dícões que pareciam desesperado- Durante a noite passada, os Iís
raso A ameaça que paira hoje sôbre boetas foram surpreendidos porStalingrudo é tão grave como a da
ocasião anterior, mas as fõrcns r-us- numerosas nuvens ele mosquitos.
sas russas, ali, são agora infinita-
mente mais poderosas. O marechal UllL\. DECJ_,ARAÇAO INFELIZ
Sapochmcov, que é tido como o
eél'ebl'O dos exércitos russos, tarn- O jornal "Deutsche Allgemeinebérn se encontrar-ia em Staltngru- Zeitung" escreve:"O campo alemão
do, segundo as referidas versões, elo trabalho na Alsácia não é um
afim de traem- planos para a defe- campo ele concentracão. Não se
sa da cidade. O marechal Sapoch- I aplicam castigos corporais aos jo
nícov é um homem retraído e grau- vens alsacianos". Por outras pa-
d� atllllit'a�lor do famoso cstrute- lavras, os nazis não negam mais
gl!<i.a alemão de outrora, o general que nos campos de concentracão
Clausewitz.

I são aplicados castigos corporais,

Creta Conversas sobreLondres, 20 (R.) - Consta que os alemães estão concen

trando grande quantidade de aviões na ilha de Creta, que está
srtuada apenas a 320 quilômetros das praias norte-america
nas. Sabe-se também que os alemães estão concentrando tro
pas nesse mesmo ponto.

Acredita-se assim que essas tropas sejam destinadas a
um assalto a Chipre ou à Síria, quando as fôrças do marechal
von Bock tiverem progredido o suficiente ao longo da estrada
para o Cáucaso, ou talvez para uma ofensiva contra a 'I'ur-
r.uía, caso essa eventualidade se recomende ao chanceler Hi-
tler como de bom alvitre,

.

Sugere-se também a possibilidade de serem êsses contin
gentes empregados para auxiliar o marechal von Rommel, ca
so uma ajuda �m maior escala se torne imprescindível.

Marcando um

sucesso formidavel
devido os BAIXOS PREÇOS,

continua a

Liquidação na
IIA MODELAR"

seria um desastre
C.IXI poltel - 37

Ru. João Pinto - 5
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�E SÓLIDA PARA UMA
EXISTÊNCIA SADiA

Córte de relacões

Ifranco-cubanas
Havana, 20 (R.) - O Depar

tamento de Estado de Cuba
recusou-se a tecer qualquer co
mentário a respeito dos insis
tentes rumores em circulação,
segundo os quais estaria imi
nente o rompimento das rela
ções diplomáticas entre Cuba
e Vichí.

CASA MISCELANEA, distribui-

possivelLondres, 20 (U. P.) - Informações colhidas em cír
culos fidedignos indicam que muito em breve serão ini
ciadas conversações para examinar novamente as pos
sibilidades de um ataque em grande escala à Europa, a
fim-de aliviar a pressão dos exércitos germânicos sobre
a União Soviética.

se

dora dos Rádios R. C. A. Víctor,
Vávulas e Discos. - Rua Traja
no, 12.

Lideres alemães
presos no Reich

Zurique, 20 (R) - O líder su

deto alemão Conrael Heinlein e o dr
Darren, ex-ministro ela Alimenta
ção do "Reich", encontram-se pre
sos na pequena cidade de Graefen
berg, na Bavária, onele se acham
sob constante vigilância ela polí
cia,

A tática germânica na Russia
Estocoln;0,.20 (R.) :- ,0 de�apontamento dos alemães pelofato de o exército germamco nao ter ainda conseguido cercar

grandes fôrças russas, a não ser nos seus comunicados trans
parece,�laramente n.as declarações agora feitas por um' porta
voz r�lllItar em Berlim, segundo o qual, a tática do comando
alemao na frente oriental "não é destruir grandes fôrcas ini
migas, e, sim, capturar territórios e centros industriais'russos
a-fim-de paralisar a máquina de guerra soviética".

'

DOENCAS DA PELE
E SIFILIS

Espinhas. eczemas. manchas
da pele. parasitoses. furúnculos.

úlceras.
Tratamento das afecções do

couro cabeludo.
Dr. TOLENTINO
DE CARVALHO

Nova Iorque, 20 (R) - Tele
gramas ele Chunquim, recebidos
nesta cidade, anunciam que os

suprimentos enviados pela Rússia,
estão chegando àquela cidade, em

grande quantidade, passando pela
nova rodovia que começou a ser
construida logo após o início da
guerra com o Japão, há cinco
anos,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR MEDICO
INSTITUTO DR DIAGNOSTICO

CLINICO

Dr. Djalma MC2l1mann
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíça)
Com prétíea nos hospitais europeus
Clínica médica em geral, pediatria,
doenças do sístema nervoso, apare-

lho genlto-urlnarlo do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clínica com o
dr. Manoel de Abreu Oamnanarto
Silo Paulo). Especializado êm Hi
giene e Saúde Públíca, pela Uníver
Ildade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia clínica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de Ilsioteranla

Laboratório de microscopia e

análise clínica

Rua Fernando Machado,'
Telefone 1.195

PlORIANOPOllS

D ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS
__r_. NARIZ, GARGANTA
Especialista, assistente do Professor Sanson Mensagem estudantina ao

do Rio de Janeiro. b -g d
r

Ed d GConsultas: pel�, ��!�'d��S3lÜàSà8612 I Dentro do p�!rall� d��<�� abnega�,�i�ccr?e intcl����mor-ações academicas da du í

a de mando.Consultório: Rua Vitor Meireles. 24. - Fone 1447 14 de julho, r-eccm-trunscorri da, () sublime hcroi smo dos nossos

relembrando a queda da Bastilha, pilotos revela bem uma sabia e in
com o a([\,e1110 dos ideais criado- decli nuvcl compr-eensão do ver da
res da democracia, as entidades es- deiro papel elos soldados dos po
íudant inas de S. Paulo, abaixo no- vos livres, que, sem falsos ou c:d
meadas onviurum o seguinte tele- culudos melindres, estão csponta
grama ao brigadeiro do Ar Eduar- ricamente de mãos dadas em pról
(lo Gomes. da causa da humanidade e ela civi-
"A elasse academica paulista, o lização.

que equivale a dizer a mocidade A alma nacional cslun de cntu
de São Paulo, está ultimando lima siasmo nesta hora em que assina
mcnsugcm de vivas congratulações Ia a sua repulsa aos regimes d itu
e solidariedade irrestrita com a toriais, repelindo os atentados 1110-

Fôrça Aérea Brasileira, pela sua niinúvcis, atestadores da mcn la li
gloriosa c brilhante atuação na sal- dade inferior e selvagem coiu all i
vaguarrla da honra e defesa da 110S- vez e decisão.
sa pátria. O Centro Academico "Xl Deus, tão pródigo com () Brasil
de Agosto", a Liga Academica de - terra da Iiberdarlc e dos impul
Defesa Nacional, a Sociccladc Aca- sos nobres, há de inspirar e Iorta
dcrnica "Amigos ele Rui Barbosa", leccr os seus filhos a serviço dessa
Associação Acarlcmica "Alvares de bandeira sagrada, que exige sacri

Azevedo", órgãos estudantinos que ficios comuns para melhor vencer

aplaudem e apoiam todas as ini- a guerra imposta por tiranos im
cial ivas patrióticas, valendo-se, cn- piedosos. -+- Oscar Augusto Bras
lretanto, <Ias f'ulgi das evocações sage, Centro Acad erni co "XI de
desla data memorável, não que- Agosto"; Aristeu Dias Leme e Ro
I'CIll perder este grato ensejo de herto de Abreu Sorh-é, Liga Acadc
poder antecipar a sua confiança c mica ele Defesa Nacional: Rubens
o seu conforto ante o exemplo ad- Serr-a Figueiredo, Sociedade Aca
miravel dos nossos aviadores, cul- dcmica Amigos de "Rui Barbosa";
minado nos notáveis feitos ocor : i- Osvaldo Dias Mor-a is, Associação
dos no norte do país, sob o seu Acadcmica "Alvares ele Azevedo".

CASA DE SAúDE E MATERNIDADE
SÃO SEBASTIÃO

Situada em lugar aprazível, tranquilo e saudàvel

------------------------�

Dr. Z. DE LINS
NEVES

Ex-assistente da Clínica
Ginecológica da. Facul
dade Nacional de Medi-

Icína e do Hospital Psi-
quiátrico do Rio de

Janeiro.
CONSULTORIO: R. Tra-

I
jano 33. Das 13 às 15 hs.

RESIDÊNCIA:
Rua Trajano, 55.

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

(Profs L. BU! khardt e
E. Kreute r)

Especialista em Cirurgia
Geral

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

operações de plástica.
Consultório à rua Trajano,
n. 18 (das 10 às 12, e das

15 às 16,30)
Telefone - 1285

Residencia à rua Esteves

I
Junior 20. Telefone 1.131.

Dr. BEZERRA LEITE

CLÍNIC�
�lEDICA

CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33

Sobrado

Consultas das 5 horas
em deante.

I
RESIDENCIA:

Rua Blumenau, 28

--�

I Dr. Antônio' Moniz Ide Aragdo
MÉDICO

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

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às
17 horas.

RESIDÊNCIA:
Almirante Alvim, 36
Telefone n. 751.I

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

- Que transtorno! Logo hoje que tenho
tanto trabalho à máquina, estou com
uma enxaqueca ...
- Se é só isto, não te preocupes, que
num instante eu te ponho boa.

- Toma, Anita. Para aliviar pronta
mente uma dôr nada há como MelhoraL
- Crês mesmo que ficarei boa dentro
em pouco?

JUIZO DE DIREITO DA COMAR
CA DE TlJUCAS

Edital de Praça, com o prazo de
vinte dias

Médica EspiritaDra. Lourdes Galhárdo Rua Es·
tacio de Sá, 142 10• ando Telef.
'22-1092- Rio de Janeiro.

MAQUINAS - MATERIAIS E ARTIGOS
MANUFATURADOS

Podemos fornecer para qualquer industria ou finalidade.
em condições vantajosas.

Consulte: CARO & Cia. .- Rua Riachuelo, Iflf .- A
RIO DE JANEIRO

RELÓGIO-PuLSEIRA
Perdeu-se um, no trajeto

do Colegio "Coração de Je
sú�, até a Praça «15». Quem

! o encontrou, é favor entre·
gar nesta redação, pois �erá
gratificado. 5vs' Q

I Dr. Remigio
CLlNICA -MEDICA
Molestias Internas, de

Senhoras e Crianças em
Geral

ICONSULTORJO :

Kua Felipe Schmidt-Edlfl
cio Amélia Neto--Fone 1692
9 :\s 12 e 14 ás 17 horas.

RESIDENCIA'
Av Hercilio 1m, 186

- t'ílOne: 1392 -

Attende a chamados
14

-

Gasogenio 5 UL LY I AIUga����!�a� sol.
A Carvão Vegetal teíros, nos altos do Café

eBubi». Tratar com o pro-Adataveis a CAMINHÕES - ONIBUS - AUTOMOVEIS' prietário do aludido esta-
e a qualquer MOTOR à EXPLOSÃO, com Economia beJecimento. 13 v.-3

de 75% sobre a gasolina.
PRODUTO DA MAIS ANTIGA FABRICA

DO BRASIL

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

comerc::ial, sito à Rua João

NOTA: - Dispomos de oficina própria, para a montagem dos I Pinto, na 9. Tratar à Rua Fe-
I lippe Schmidt, 19. (CasaAparelhos, servida" por mecânico especializado na Fábrica. , Doura). 15vs-12

�������-------------------

Ralos X, Raios ultra-violetas e intra-vermelhos, On
das curtas, Cistoscopia, Uretroscopia, Corrente galvânica.

e Farádíca,
CozInha dietética. .•

Laboratório de análisês clínicas

Apartamentos de luxo e Quartos de la, 2a e 3a classe.
Diárias de 10$000 a 40$000

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

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

Praça S. Seba·stião - Fone 1.153 - Florianópolis

Dr. MADEIRA NEVES -- médico especialista em

DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no Rlo de Janelro

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

Residência: Rua Presidente Coutinho. 23.

Dra. Josephi:1a Schweidson
MEDICA

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

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

CLlNICA ESPECIAL!ZADA DAS MOLESTIAS DOS

Ouvidos-Nariz-Garganta-Vabeça-Pescoço
Dr. ARM IN lO TAVARES

(Assistente do prof. ôauson)
I ACOMODAÇÕES PARA DESCANÇO DOS OPERADOS

I
Consultas 20$000 - Operações a combinar

.

Consultório: Rua João Pinto, 7 -Te!. 1461-Re,icl,ocia 145à

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

Reabriu sua clínica
Dr. MARIO WENDHAUSEN - ������:d�o �:�

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

médico do Departamento de Saúde

CLINICA MÉDICA
Moléstias internas de adultos e cr ia nças,

Consultório: Rua Felipe Schmidt n. 38 - 'I'el. 1426
Resldencía: Rua Visconde de Ouro Preto n. 70 - Tel. 1523

ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORlANOPOLIS.

Dr. AUCiUSTO DE PAULA DJ�etO�a��a��SP�:1
Florianopolis

Residência e Consultório: Rua Visconde de Ouro Preto SI
(próximo ao Teatro).

Cirurgia geral e Doenças de Senhoras.
Fisioterapia: Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Violeta.
CONsULTAS: Diariamentes às 11.30 e das 16 às 18 horas

Fone 1.644
------_.------.----------------------------------------

Dr. LAURO DAURA MEDICINA e
CIRURGIA

Ex-interno da cadeira de Clínica Cirúrgica da Faculdade
de Medicina. Ex-estagiário do serviço de ProctoJogia

do Hosuüa! Humberto I, de São Paulo.
Especialista em doenças de senhoras e doenças ano-rataís. Tratamento
sem operação e sem dõr .. de Varizes e HEMORROIDES. Método moderno do
tratamento da GONORREIA CRONICA. no homem e na mulher. por proce
sos elétricos. Eletricidade médica - Diatermia - Diatermo - Coagulação e Infra
Vermelho. Pêlos supérfluos. Sondagem duodenal. Transfusão de sangue

CONSULTAS: Das 10 às 12 e das 3 às 5.
CONSUl,TÓRIO: Rua Vitor Meireles. 18. - Tel. 1663·
RESlDtNCIA: Rua João Pinto. 9. - Tel. 1601.

Roupas - Pulóveres
Cobertores - Sobretudos - Pantufas

A

AGENCIA RENNER
RUA DEODORO .... 33

o Doutor l\Taurillo ela Costa Coimbra,
Juiz ele Direito ela Comarca de 'I'ijucas,
Estaelo ele San la Ca taiína, na fórma ela
Uei, etc.

Faz saber aos que o presente edital
de praça, com o prazo ele vinte (20)
dias, virem, ou dele conhecimento tive
rem, que no dia dez (10) de agôsto, pró
ximo, às quatorze (14) horas, o Oficial
de Justiça, servinclo de porteiro dos au
ditórios dêste Juizo. no edifício da Pre
feitura Municipal, desta cidade levará em
hasta pública, por quem mais dér e
maior lance oferecer, os bens pertencen
Ites ao inventário de Júlia Píva, que vão
Ia praça a requerimento do inventariante
Domingos Piva, por intermédio de seu
advogado, para pagamento de impostos,
custas e mais despesas do referido inven
tário, os quais são os seguintes: Lote n.
.1. Um terreno, sito em Tajuba, distrito
de São João Batista. dêste Município,
que mede (66) metros e quarenta e qua
tro (44) cen tímetros de frentes e mil
e cem ele fundos (11 00), fazendo fren
tes no Rio Tijucas, e fundos com Luiz
Feler, extremando ao norte com João
Cimo e ao sul com herdeiros de João
"Jacób Brick, com área ele 73.084 metros
quadrados, avaliado por dois contos e
duzentos mil réis. (2:2008000). E para
que chegue ao conhecimento de todos,
mandei expedir o presente edital que
será afixado no lugar do costume e pu
blicado pela imprensa, tudo na fórma
da lei. Dado e passado nesta cidade de
'I'íjucas, aos 16 dias do mês de julho de
1942. Eu, Rodolfo Luiz Büchele, Escri
vão que o dactilografei e subscrevo.
(Ass.) Maurillo da Costa Coimbra Juiz
de Direito. Selos afinal. Está conforme.O esctivão. Rodolfo Luiz Biichele.

NARIZfN11"ftr1J)��
/ V (__ 'If.

Bastam umas gotas •.•
e V. S. pode respirar!

"Desentupa" seu nariz! Corno? Sim
plesmente pingando umas quantas
gotas de Vick Va-tro-nol em cada
narina. A especial medicação do
Va-tro-nol desaloja a estorvante
mucosidade, alivia a irritação, con

traí as membranas inchadas e faz
desaparecer essa sensação de entupi
mento. Va-tro-nol é o favorito mun
dial para aliviar resfriados nasais.

oeULOS PERDIDOS
Perdeu-se um par de óculos,

no trajeto da Praça Pereira
e Olívelra até a rua João
Pinto. Gratifica- se a quem
o encontrou e entregar nesta
redação. 5 V. 4

SEJA PREVIDENTE:
Tenha sempre
à mão alguns
comprÍJnidos de

M�s

- Mas que maravilha, Helena! Em que
instante aliviou-me a cabeça! Como
és boa!
- Achas que sou boa? Pois Melhoral
é melhor, porque corta imediatamente
as dores.

para cornbater suas dores de cabeça.
resfriados e outras indisposições se

melhantes. Mel.h.orat corta a di" ".

bo ixa a febre.

Registradoras ��America"
Modernlsslmas, registrando com Impresnão até 999$900.

Venda em 12 prestações por 2:950$ a título de pr,opilg ID
da. DrSTRIBUIDORE"-; GERAIS NO BR.\SlL- CARU & ClA

RUí! Riacbuelo, 44 A.-Rio de Janeiro
HONRAR A INDÚSTRIA NACIONAL, FICANDO BEM SER
VIDO.

Quem descobriu os espiõesWashington, 18 (D. P.) -- As autoridades oficiais revelaram agora
que se deve a dois jovens militares a captura e consequente fracasso
de duas tentativas de sabotagem e espionagem de agentes totalitários,
sendo um deles John C. Cullen, de 21 anos de idade, do Corpo de
Guarda Costas, o qual surpreendeu quatro dos sabotadores nazistas que
desembarcaram de um submarino em Long Islan d, há várias semanas.

Os referidos agentes, como se sabe, estão sendo atualmente su bme

tidos a julgamento. juntamente com quatro outros que desembarcaram
na Flórida.

Não se mencionou o nome do outro militar, que foi o causador
da prisão de Glendale Spielberger, de 35 anos, acusado de ter furtado
os planos de um bombardeiro. "B-24". O mencionado militar, que tem
o posto de cabo, surpreendeu Spielberger em um bar jactamdo-se de

possuir os planos do novo avião, e denunciou-o imediatamente.

I Já adotados, por comissões oficiais, em varios serviços de
TRANSPORTES

Vendedores autorizados:
C. RAMOS & elA.

Rua João Pinto. 9 Florionopolis
Fornecemos quaisquer informações, bem como orçamentos.

_._._- .. _ ---'--���------
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Forças do «eixo» na França
Londres, 18 (U. P.) - 'Cm comentarista militar confirmou a versão

divulgada na Rússia, segundo a qual vár-ias divisões alemãs que se
encontravam recentemente na França foram transferidas para a
frente oriental, insistindo, porém, em que as forças alemãs que zuar
nccem o teni�ório fra_ncê� protegendo-o contra a possível criaçã� de
uma segunda Frente, sao tao poderosas como antes, devido ao constan
te inlercâmbio de tropas cntre a Europa ocielental e a Rússia.

"Geralmente - acrescentou - as guarnições alcmãs no oeste ela
Europa não estão compostas por tropas inferiores. Não são, de fato,
C0l110 as que se empregam para uma ação como vanguarda, porém, são
boas tropas".

•. Dôres nos rins, nas costas,
dôres reumáticas nos mús
culos e juntas, pés inchados,
olhos empapuçados, urina
turva, escaldante e escassa

podem significar uricemia,
o excesso de ácido. úrico
não eliminado, que invade

Pílulas de rOSTER

e envenena o orgamsmo.
Não passe noites em claro
- para uricemia tome o

remédio indicado: Pílulas
de Foster. Ajude seus rins,
evitando. graves conse

quências e defendendo sua

saúde de forma adequada.

Para os Rins 9 a Bexiga
• Indicadas também para pie
Íites, uretrites e cistites.
• Fáceis de tomar. Insista nas

legítimas Píl/tlas de Fo st e r
(invólucro vermelho).

Preferidas porque são:
• Diuréticas e balsâmicas -

desinfetam e ativam os rim.
• Combatem o ácido úrico
e manifestações.

Aprovado pela D.N S .•ob •. 0 I2J em (5-4-941

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSõES DOS INDUSTRIÁ·
RIOS DEPARTAMENTO DE INVERSõES

Edital de abertura do plano de locação das
unidades do conjunto residencial do Saco dos
Limões, nesta Capital.

I
1 - De ordem do sr. Presidente, a lodos os interessados faço saber

que, até 15 dias contados da dala cm que êste fôr publicado, as unidades
do conjunto residencial construido por êste Instituto no Saco cios Li
mões, nesta Capital, acham-se à disposição dos associados candidatos
à sua locação.

2 - Terminado o aludido pcríodo, o plano de locação será fran
queado aos não associados do L A. P. L

3 - Para a locação será exigida dos interessados
dos seguintes documentos:

Tratando de associado
a) caderneta de contribuição do 1. A. P. L;
b) título de identidade (carteira profissional, carteira de idcnti

dade, etc.) ; e

c) se estrangeiro, prova de permanência legal no país.
Não sendo associado

a) título de identidade; e

b) se estrangeiro .prova de permanência legal no país.
4 - Todas as informações e instruções relativas ao assunto dêsle

edital serão obtidas na Delegacia do 1. A. P. L, nesta Capital, que fun
ciona à rua Fe lipc Schimidt, n , 5, no horúrio de 12 às 17 horas, excepto
aos sábados que será de 9 às 11 horas.

II
1 - As moradias ora oferecidas ú locação formam um grupo resi

dencial de 100 unidades, constituídas de 2 dormitórios, 1 s-ala, cozinha
e banheiro, com uma área de construção ele 50.00m2.

2 - O conjunto é provido de todos os benefícios, como água, luz
elétrica, esgoto, calçamento, arborízação, etc.

3 - Os valores dos alugueis das casas ora oferecidas à locação
são:

a) para os associados 111><000;
b) para os não associados 15·1>iGOO.

c compreendem:
a) juros de 1/2"{, e 3/..Jr;0 ao mês sóhre o "alar ünobiliár!o da

unidade,' respectivamente para associados e n'ào associados;
b) prêmio do seguro contra o risco de fogo;
c) duodécimo relativo aos impostos que incidem sôbre o imovel; e

ti) taxa de administração c conservação.
ITI

1 - l� indispensável ao associado ler, no mínimo, scis meses de
contribuição para o 1. A. P. I.

2 - Em hipótese algum, poder-á o associado pagar aluguel de valo!'
superior a 50�0 de seu salário.

3 - Os contratos de locação dos não associados serão feitos sob a

garantia de fiança.
4 - O prazo ele vigência de cada contrato será fixado pelo Instítu

to, tendo o associado preferência na renovação do mesmo.

5 - O contrato ele locação não poderá ser transfcrido seui prévio
consenlimcnto do Instituto.

Florianópolis, 18 de junho de 1942.
Itagiba Campos

Delegado

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

poiis à Rua João Pinto n. 1:3. (Sobr.)
O CLUBE AEROMODELISTA, patrocinado pelo Aéreo

Clube Civíl Catarinense, sob a presidência do sr. capitão
Asteróide Arantes e fiscalizado pelo saro Franklin Ganzo

Diretor-Proprietário: Otomar Bõhrn. Inscrição desde
o dia 25 de Maio de 1942.

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

v.-32

AVISO AO POVO CATARINENSE
Alegre -Florianõpolis

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

às quartas e sábados
Saidas de Araranguá às quartas.

sáoados e domingos
Aqenle em �lorianopolis: MÁRIO MOURA

PRAÇA 11'> DE NOVEMBRO

linha direta Porto

I
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<PO ESTADOI/}
DURIO TESPEBTIlfO
Re<!a.ção e oneinas l Roa

Joio Pinto IL 11

Te1. l� - ex. potItalat
-

:ASSINATtJllAJJ
lfa Caplt.ah

AJto • _ •••• �_•••

Semestre _._ ••

Trlme&tre • _ ••�

)(61 ••••••• _ ••••

liO blterlorl
Ano .. , •.••••_.

Semestre .•••• �

TrimetJtre .••• _ •

Anúncloa med1ant.e eontrato

Os orlginaia, mesmo nio pu
blicado&. não serio devolvidos

A direção não se reJ!IPODS&bi
liza peJos conceitos em.itidoe

lloOII artigoe usinadoe
@! �

íV.S. J A' PENSOU NO FU-
TURO DE SUA FAMILlA ?
Vá hoje mesmo ao

MONTEPIO DOS SER
VIDORES DO ESTADO,

I
à Travessa das Belas
Artes n.O IS, Rio de Ja
neiro, e institua uma

I
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.

w

30v. alt.-24

Vende-se

Representan t es:
MACHADO & Cia.

I ADALBERTO SABINO e
SENHORA

participam aos parentes e pes
soas de suas relações o nas-

cimento de sua filha
EDELMIRA

Fpolis., 13-1-9[12

3.v-3

I

Gabinete Dentarão

o ADVOGADO ACACIO MO-
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Deodóro s n'' 23.
(das 9 às 12 e das 2 às 5)
Residência: "La Porta Hotél"

apartamento 112.

I
Caixa-PostaI110-Fone: 1277.

Alnga Seuma casa para

I-moradia,
à Rua

a apresen'tação Uma aranha com rodas de Compra-se à vista, qualquer quantidade. Hoepcke, n-. t-c. Informações
pneus, um cavalo e diver I

Ofertas ei amostras para: à rua Conselheiro Mafra, 42
sos máquinas para fins in- HANS PISK, Caixa Postal 2041 - Rio de Janeiro. ov-4
dustriais. Informações nesta =======================- Borbeíroredação. ISvs-2

«RepresentaçãoPerdeu-se folhinhas»)Uma pequena regua de cál
cu lo, Será gratificada a pes
soa que a entregar nesta
redação. Svs-2

UNIÃO BENEFICENTE DOS
CHAUFFEURS DE SANTA

CATARINA ...Tenho a honra de comunicai' aos di�·
tintos associados dessa entidade classista

que, em sessão de Assembléía Geral, rea-
Hzada a 15 do coi-reute, foi eleita a nova

diretoria dessa União, que regerá os des-

I
tinos da mesma no período social ....
13-8-42 à 13-8-43, estando assim constt
turda:
Presidente de Houra, dr. Alvaro Mi

leu da Silveira, Presidente, Osvaldo P.
1\1achado, Vice-presidente, Arão Bonifá-
cio de Sena, 10 Secretário, Joaquim Ri
beiro Borges, 2° dito, Luiz Róvere, 10
Tesoureiro, Júlio Cesarino da Rosa, 20

dito, Manoel Omasino Véras, Delegado
Geral, Antônio Vieira Machado, (reeleito.
Conselho Fiscal: Cap, Américo Silveira

d'Avíln, ,Toso' .Ioaqulm Brasil, José Cor- I

I
deh-o, Francisco Car-doso, Osrrí Ortíg», IRosermro Abreu e 'l'e11. Manoel Clemente

Jde Sousa.
Comissão de Sindicilncia: Adalberto

lUoreira Paes, Clemente Róvere e Eu· I ARGUS MERCANTILelides Teixeira. i
Aproveito a oportunidade, para apre,' ATACADISTAS

sentar os meus protestos de alta esti.' Alameda BARÃO DE LIMEIRA. 212 -- SÃO PAULO
I
ma e distinta consideração. I Caixa Postal. 3529

CLijMENTE RóVERE ��""--"""------....--�......----......__..à..J

Cirurgião-dentista JOSÉ C. DE BORBA (Caló)
Ex-dentista do Patronato de Anitápolis.

Execu ta todo e qualquer trabalho concernente
à Odonotologia

Material de 1· qualidade
Rua Deodoro, 16

tt�(Jt
IRRITA OS OLHOS
• Algumas gotas diárias de
Lavolho protegerão seus olhos
contra os efeitos do fumo,
da poeira, da luz excessiva e

do esforço visual exagerado.

OLEOS-CERAS-CRINAS-PELES-POAIA
-FIBRAS-MAMONA-PAINAS

Uma das maiores Fábricas de Folhinhas, estabelecida há mais de !tS
anos, procura representantes e viajantes. vendedores ativos. na Capital e
no Interior. Negócio sério e lucrativo. Boas comissões.

PROGRESSO
Ofertas à Caixa 1943, São Paulo

APROVADOS PE."9 O·N·S·P· S08 N9 56t1 oe i93�
./

I Farmácia «Esperança»do
farmacêutico NILO LAUS

I
Hoje e amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.
Perfumarias.--Artigos de borracha.

Garante se a exata observância no receituário médico

PREÇOS MÓDICOS
R. Conselheiro Mafra 4 e 5 (edificío do

Mercado, frente à Casa Hoepcks),
FONE 1.642

ARTIGOS MILITARES
em geral

GABARDINES
CANOTILHOS
DISTINTIVOS
BORDADOS
PERNEIRAS
CINTURÕES
BOTÕES
CINTOS
FILELE
BRINS

I
CANOS DE BOTAS

T d tt AVIAMENTOSo os os ar IgoS TALABARTES
para fardas de BANDEIRAS

I
Tiro de Ciuerra, CAPACETES

CALCADOS
exército, polidas

I
TECIDOlI

e colegios. FIVE_!.AS
GALOES

--__ PANOS

LIMITADA

MOTOCICLETA
Vende-se uma, marca «Ar"

die», de :-{ 1/2 H P. Ver e tra
tar na casa n° 187, do Saco
c os Limões. 6v 6

nma salaAlnga-se
grande e confortável para casal.
na PENSÃO SUIÇA, à rua

Esteves Junior, 135. V-35

Dôr de de�té ?

w..�
_ ...........�.-... -í

'•.............•'

No «salão Record» preci
sa-se de um oficial de .bsr
beiro. Tratar diretamente
com o proprietario. Praça 15
de Novembro. 6v - 4

A MAIS VALIOSA PRENDA
(O que nos ensina a higiene)
A pergunta, - qual a mais va-

lliosa
prenda com que a natureza

nos póde dotar? - ninguem deixa
rá de responder: é a saúde. Não
obstante, pouca gente cuida de es-

tudar a ciência de conservá-la, isto
é, a higiene, sendo de lamentar que
na grande maioria das eseolas não
exista um ensino sistemático das
regras mais elementares de higie
ne referentes ao corpo, à habita
ção, à alimentação, à preservação
contra as infecções ou profilaxia.
A higiene ensina não só a defe

sa contra as doenças, como tam
bém as medidas para manter o fí·
sico e o psíquico em perfeita f'ór
ma. Nos tempos que correm há,
por exemplo, muitas pessôas ner
vasas apenas porque não sabem
alimentar-se convenientemente e

outras desanimadas, irritáveis,
neurastênicas, só porque não sa
bem dividir metódicamente o dia.
Para combater o desanimo, a

irritação, a neurastenia, nada mais
facil: alimentar-se bem, regulari
zar a vida, deitar-se nas horas con
venientes e usar o esplêndido To
nofosfan da Casa Bayer, obedecen
do as demais regras estatuidas pe
Ja higiene.
Numerosas pessôas que usaram

o Tonosfosfan ficaram admiradas
do bem-estar que sentiram apenas
com as duas primeiras injeções
dêste precioso medicamento - ab
solutamente indolor e de grande
proveito para os enfraquecidos• • I
sejam crianças, adultos 01.1 velhos.1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Os paraquedistas comerao
•

capim
NOVA IORQUE, 20 (R.) O BIOQUíMICO GUSTAV MARTIN REVELOU O SEU PLANO PARA ALIMENTAR AS TROPAS PARAQUEDISTAS E OU·
TRAS FORÇAS ISOl.ADAS,' COM CAPIM, FOLHAS DE ÁRVORE E MADEIRA. NUMA REUNIÃO DE QUíMICOS, O SR. MARTIN DECLAROU QUE
OS SOLDADOS SERIAM ADAPTADOS A ÊSSE REGIME Al.IMENTAR POR MEIO DE UMA BACTERIA INOFENSIVA, INGERIDA COM UM VEíCULO
LíQUIDO, APRESENTANDO O GOSTO DE XAROPE DE CHOCOLATE. UM GRUPO DE CONDENADOS DE SING·SING APRESENTOU-SE VOl.UNTA-

RIAMENTE PARA EXPERIMENTAR ÊSSE TRATAMENTO ALIMENTAR".

I o ESTADO Esportivo-.:_ ...__ ...

FUTEBOL

9°

Canto do Rio (19)
América (20)
Bangú (23)
Bonsucesso (27).
Em São Paulo

S. Paulo, 19. - Foram os se

guintes os resultados dos jogos
aqui disputados hoje:
Palestra 3 e Espanha O;
Corinthians 4 e Comercial 1;
São Paulo 2 e S.P.R_ 1.

'I
j
"
"

Rio, 19. - Com sua vitoria
de hoje sobre o Fluminense, por
2 a 1, o Botafogo subiu à lide
rança da tabela do campeonato
carioca de futebol. O jogo não
apresentou grande brilho, apesar
de não se haver registado ne

nhuma irregularidade. Maiso juiz,
sr. José Ferreira Lemos, foi fa
lho a todos os respeitos. A assis
tencia foi grande, tendo- se apu-
rado 87:921$000. Em Santos _

Uma d�fusora carioca irradiou Santos, 19. - Hoje, aqui, o
as ent.revlstas que o seu locutor; Juventus venceu à Portuguesa
espor tivo teve com os srs. Mar- "Santista por 5 a 1.
cos de Mendonça, presidente do

I
-

"Fluminense" e Eduardo Trin· Em Porto Alegre
dade, presidente do II Botafogo", P. Alegre, 19. - O Porto Ale-
cada um a seu turno. I g_:e foi hoje derrotado pelo Fia-

Ambos se queixam da atuação iça0 & Tecelagem por 5 a 2.
do juiz. O primeiro diz que vail'protestar contra o descalabro a Automobilismo
que se pretende levar o futebol . Mont.evidé�, 19. - Na ,cor
carioca, desmoralizando-o como

rida hoje realizada no Autódro
foi desmoralizado o "box"· o

mo local, os 4 primeiros lugares
segundo, afirmando que a vi'to- forar;n vencidos por volantes a�
ria do seu clube (Bota fogo) foi gentlO?S, a sebe:-: I" Pedro Luiz

justa, declara-se disposto a apoiar I Pess�tl; 2: Em!110 Prano; 3'
ao sr. Marcos Mendonça na ��no Chiano ; 4' Rodolfo Mar-
regeneração do esporte. i tID1.-------------------

O presidente do" Fluminense" -.-.-.·.-.·...• ...·.·.-.·.-.·.....• .....-.·..N·........-

falou até no possível abandono
I

AO PUBLIrOdo campeonato, por parte do ""
seu clube. Os chauffeurs dos carros de

aluguel avisam o publico queRio, 19- O Madureira der resolveram o seguinte: todo
carro que, tendo feito um

frete, estiver de volta à Pra
ça Quinze, colocará no para
brisa uma placa com a pa
lavra: LIVRE. Isso quer di
zer que uma pessoa, desejan
do tomar o carro com aque
le destino, isto é, até_ à Pra
ça Quinze, pagará apenas
1$000. 8vs-4

DIVERSÕES

rotou hoje ao Bangú pela con

tagem minima, Foi um "match"
sem brilho, com ambos os qua
dros falhando muito. O ponto
da vitoria «madura') foi marcado
aos 43 minutos do 2° tempo.
A:assistencia foi pouca. Não hou
ve ir regularidades.I O juiz foi o

sr. Luiz Bittencourt e a lenda
apurada não passou de 1:812$800

.

Rio, 19.- Hoje, em Nitéroi,
o Canto do Rio e o America
empataram por'} a, 2. A assis
tencia foi regular, tendo dado a

soma de 11:164$000�à bilheteria
Atuou como juiz o .sr. Haroldo
D. Costa.

�

Rio, 19--Por 4 a O, o Bon
sucesso foi derrotado pelo
Flamengo, num jogo em

que serviu de juiz o sr. Dur
vaI Caldeira e se apurou a

renda de 3 :254$900.

No "Cine Império", no

Estreito, realiza-se hoje o

festival teatral que havia
sido adiado, e cujo resultado
se destina às obras do cam

po de esportes do "Cantista
R.F.C.", daquela localidade.

}:; variado e atraente o

programa.

•

Rio, 19-No campo da
Rua Figueira de Melo, o S.
Cristóvam, batendo·se· con
tra o Vasco, derrotou-o
pela contagem de 4aO. Ser
viu de juiz o sr. Mario Via
na e apurou-se a renda de
33;922$900.

•

Rio, 19.--Com os resultados
dos jogos de hoje do 2.° turno
do campeonato carioca, a tabela
firmou-se na seguinte ordem,
por pontos perdidos:

lo - Botafogo (4)
2° - Fluminense (5)

,

3° - Flamengo (8)
40 - Vasco e S. Cristovam 14
5° - Madureira (15)

Se tem zumbidos nos
ouvidos

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

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

�

I'

I Dr. MOAHIR THOMÉ DE
OLIVEIRA e SENHORA

participam a seus parentes e
amigos o nascimento de

!
sua filhinha

ZELIA
Fpolis .• 11 de Julho de 9lt2.

superioridade·aérea aliada
Estocolmo, 20 (R.) - Uma notícia publicada no jornal

italiano "II Messagero" e reproduzida pela imprensa alemã,
admite que a fôrça aérea aliada na África está consideravel
mente mais forte que a fôrça aérea alemã e italiana. Acres
centa o jornal peninsular que, a despeito da superioridade
numérica do ínímígo, os combates aéreos têm sido indecisos.

Sr. AUTOMOBILISTA
que deve fazer com seu carro, enquanto estiver parado na sua gara'ge:Eis o

Não desperdice o resto da gasolina que ti
ver conseguido, pois isso lhe permitirá acio
nar o motor do seu carro por alguns mo

mentos, de semana em semana, providên
cia essa que manterá a bateria carregada.

Afim de poupar os pneus, não deixar o

carro descansando sobre êles. Colocar o

carro sobre cavaletes, sem contudo es
vaziar as câmaras de ar.

8 Untar com Essoleum Chass'is Lubricant
• "H" ou com petrolatum (vaselina comum)

todas as partes niqueladas ou cromadas
do carro, para poupá-las à corrosão.

IEcos e Notícias
Foi assinado

da República
estendendo aos

pelo presidente
um decreto-lei
servidores das

1

2 Quando a gasolina estiver quase se eszotan-
• do, é conveniente fazer funcional' o motor

até consumir a última gota, deixando desta
maneira completamente vazio o sistema de
alimentação do m oto r. 9 O cartel' do carro deverá ficar cheio de

• óleo lubrificante.

10. Todo o carro, inclusive as suas partes mó
veis, deve estar perfeitamente limpo e lu
brificado, sendo necessário para isso man

dar fazer uma lubrificação comnleta an

tes de encostá-lo.

uma

Clínica de Olhos, Ouvidos, Nariz
e Garganta do

DR.. TULIO R.AMOS
Assistente efetivo do Serviço de Olhos
"Gabriel de Andrade" na Policlínica
Geral do Rio de Janeiro, com curso
de especialização e prática de ouví
dos, nariz e garganta no Serviço do
Prof. David Sanson, na Policlínica de

Botafogo -- Rio de Janeiro

I
Praça Pereira e Oliveira, 10 -

Fone, 1009
Diariamente, das 9 às 12 horas -

Segundas, quartas e sextas das 17
às 19 horas

3 Retirar as velas e verter, através dos orifí-
• cios das mesmas, pequena quantidade de

Essolube nos cilindros, dando em seguida
algumas rotações ao motor por meio do
motor de arranque, para espalhar o lubri
ficante pelas paredes dos cilindros. Feito
isto, recolocar as velas nos seus lugares.

4 Retirar toda a água do radiador e do bloco
• do motor para evitar que a ferrugem cor
r ôa o sistema de refrigeração.

5 Desligar os cabos da bateria, evitando que
• ela se descarregue por efeito de algum fio

mal isolado, ou com defeito.

6 Mandar examinar a bateria de 15 em ] 5
• dias num Posto de Serv ico ou Revendedor

Esso, fazendo-a can-egar' si n ec essári o.

II. De semana em semana fazer funcional' o

pedal da em breagem para evitar o seu

agar ramen to.

12. Afrouxar, por completo, o freio de mão
para evitar o agarramento das sapatas ao

tambor.

13. Proteger o estofamento, espalhando sohr e
êle bolinhas de naftalina e ccbrí-Io em

seguida convenientemente.

instituições de previdencia social,
subordinadas ao Ministerio do
Trabalho, a preferencia estabe
lecida no artigo 25 do decre ta
lei 3.200, de 19 de abril de 1941.
O artigo citado estabelece:" Em
equivalencia de condições, terá
preferência, para nomeação para
cargo ou admissão como extra
numera rIO do serviço público
federal, estadual ou municipal,
e bem assim para promoção ou

melhoria, conforme o caso, o

casado com relação ao solteiro e

dentre os casados, o que tiver
maior número de filhos".

*

Falando a "OJornal" do Rio, o
sr. Fausto Alvim, presidente do
Instituto dos Comerciarias, de
clarou que não será aumentada
a quota de contribuição dos co

merciarias, de acordo corno no

vo projeto de reforma, acentu
ando que serão postas em exe

cução medidas de grande rele
vancia para a classe.

•

Segundo o quadro demonstra
tivo apresentado este mês, pe
la Caixa de Amortização, o pa
pel-moeda existente em circula
ção em 30 de junho último la
tingia a réis 7.782.879:062$000.

.

Autorizado pelo prefeito ,o se

cretário geral de Educação e

Cultura da Prefeitura carioca de
terminou ao Departamento de E
ducação Nacionalista que faça
cumprir o dispositivo da lei que
estabelece a preparação pré-mi.
litar nos estabelecimentos de en-

sino primaria e secundaria, como
este um dos fundamentos da organi

zação da Juventude Brasileira.

Caspa 1
LHOSA I

LOÇÃO MAR.AVI.

14. Abrir e fechar periodicamente as p ortas,
inclusive a da mala traseira, para evitar
a deterioração da proteção de borracha.

STANDARD OIL COMPftHY OF BRAZIL

Irmandade do Senhor Bom Jesus
dos Passos e Hospital de Cari

dade de Florianopolis

IIV.·SO Assuntos referentes
11 à Irmandade do Se
nhor Jesus dos Passos e H08-
pítal de Caridade. serão dia
rramente tratados exclusiva
mente no Escritorio dessa
Instituição, das 10 às 11 J /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 i942.
JULIO PEREIRA VIEIRA; Se·
oretarío 8V-8

Em gigantesca batalha
aerea sobre o mar de
Bahren ts, em que tomaram
parte cerca de 200 aparelhos,
os russos abateram 30 má
quinas alemãs.

CHAVES Perdeu-se
. argola com 3 chs

ves.Gratiüca-se- a pessoa que
a entregar nesta re de Çá0.

5'v J.

Foram ontem lançados ao mar,
nos EE. Unidos, 3 novos des
tróieres,

Vida Social II�e��:;����:;��:���aaf.!;ãC�:ii;�lh:�;::
- - havem.

Fazem an08 hoJe,
O nosso prezado conterraneo Os britânicos aprisionaram 4.000 soldados ítalo-ger-

sr. Laudelino Sólon Gal!otti, manos, no Egito.
alto funcionaria do I.E.T.C.;

a exma. sra. d. Maria Bayer Os peritos agrícolas dos EE. Unidos prevêem,
Amorim, esposa do sr. Joa-o ano, abundantissimas colheitas.

.....-.-_.••.,. � _ J-__ _.•• J
Amorim;

a sra, prof. Rita Malheiros; O presidente Roosevelt pretende nomear o almiran-
o lavem Altredo Selva; te Leahy (ex-embaixador norte-americano em Vichi) coar-
a sta. Neusa-Amanda, filha denador de todas as forças armadas norte americanas.

do sr. Adolto Silveira de Sousa, .0 fato relaciona-se com a «nova frentep européia.
destacado funcionaria do Tesou
ro do Estado;

o sr. Bonifacio Schmidt, re

sidente no Itajaí;
a sta. Maria da Gloria Al

meida, professora do G. E.
"Hercílio Luz", de Tubarão;

a sta. Zilgomar Calado;
a sta. Sandra-Maria Kovalski;
o menor Henrique-José, filho

do sr. Luiz Eugênio Beirão,
contador;

o sr. João Motta Espezim.

Clínica médico-cirúrgica do

IDR. SAULO R.AMOS
Especialista em moléstias de

senhoras - Partos.
ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: es
tõmago, vesícula, útero, ovários,
apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA

I'
Ph<\STICA DO PERíNEO - Hérmas,
hídrocele, varrcocete, Tratamento sem Noívados ••dor e operação de Hemorroides e vari-

I
zes - Practur-as: aparelhos de gêsso. Com a gentil senhorita DoraOpéra DOS Hspitais de Florianópolis.
Praça Pereira e Oliveira, 10 -

I
Schmelick ajustou núpcias o sr.

Fone, 1009 Ernani Barcelos, funcionario fe
Horário: Das 14 às 16 horas, díarta-

mente. deral,
�---------.....

Faleceu ontem a exma. sra.

viuva Crissafina Atanazio, vene
randa genitora dos srs. João,
Pantaleão e Atanasio Atanasio,

Se tem V.S. surdez catarral Natural da Grecia, residia ha
ou zumbidos nos ouvidos, com· longos anos em Santa Catarina.
pre na farmácia mais próxima Seu cadaver será enterrado às
um frasco de PARMINT e to- 14 horas de hoje:
me uma colher das de sopa qua- -Sabado, às 16 horas, foi
tro vezes ao dia. levado à sepultura o cadaver da
Este eticaz remédio, agrada- exrna: sra. d. Marieta Selva,

vel de tomar, póde aliviar-lhe esposa do sr construtor João Sel
prontamente os zumbidos dos va , e que gozava da�geral estima
ouvidos, que tanto lhe aborre- em nossa sociedade.
cem. A mucosidade, acumulada
no nariz, se desgarra e é expe
lida facilmente, a respiração se

faz mais fácil e o humor nasal
deixa de caír na parte poste
rior da garganta. Todos os que

I
tenham surdez catarral ou zum-

I bidos nos, �uvidos devem provar
:...... • este r ernêdio.

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

Falecimentos:

Moscou denuncia o auxilio O rei Jorge da Grecia, acorn-

que a tmarinha mercante fran- panhado do sr. Tsouderos, re

cesa está prestando ao «eixo», gressou dos E E. Unidos a

no norte da Alrica. Londres.

Dizem em Be*rna e em Ango-I Aparelhos ingleseiõ do tipo
ra que o marechal Goering toi • 'Boston" bombardearam
substituido pelo chefe da «Ges- objetivo militares em Lila e

tapo», Himmler, no comando da Béthune (França).
aviação alemã. 'lo

* Os alemães anunciaram
Os britânicos rechaçaram as que esperam tomar Rostov

forças do gral. Rommel em 3 a qualquer momento.
setores. �

*

Tres vapores do "eixo", anco-

rados em Tobruque, foram al
cançados por bombas dos aviões
anglo-americanos.

•

Luta-se fortemente ao redor
de Voronezh, mas ao sul de
Millerovo unidades blindadas
alemãs conseguiram abrir pas
sagers através da linhas russas.

LOÇÃOCabelos brancos 1
�IAR.AVILHOSA !

IH[mllll:[II�lrrlItl
É MAIS QPE UM

NOME, E UM
SIMBOLOI
--

PODEROSO AUXI-
LIAR NO TRATA

MENTO DA

Vendem-seuma verdura
e uma barbe

aria à rua Francisco To l en
Uno n=. 13. Tratar, nas mes

mas, com o proprtera -ío.
8 vs 1

Cartazes do dia
an::::mcxJDD�ccnooooo �tXlDDlDDnDCIIJOIXXlDDIXlOODDDOOCXXJDOOaouonooooODlXXIQCIOIrXJ....a:xJDDDCJo::JIlIJDIXXIlDXJOOOOUQ'CIO'X.IDI;KIOOUCJCIClIaXIL�OODDCIIDDDOIJIXJOCIiICI
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CINE REX IMPERIAL CINE ODEON
- FONE 1581 FONE 1581 1- FONE 1602 -

A's 7,30 horasA's 5,30 e 7,jO horas '

1
A's 7,30 horas

100 homens e uma o diabo e
menina a mulher

Com Deanna Durbin,.> Leopoldo
Stokowski, Adolphe Menjou e

Mischa Auer

Complemento Nacional (nF.B.)
Assist. aos Tuberculosos

Noticias do dia (jor. da guerra)
Preço único: 1$500
Livre: de Censura

Com Jean Arthur e Robert
Cummings

Complemento Nacional (D.F.B.)
Atualidades n It

Preços: 1$500 e 1$100
Livre de Censura

_ .. -

Confissões de um
ESPIÃO NAZISTA

Complemento Nacional (D.F.B.)
O Brasil rlo seculo xx
Desfile de Modas n- 7
(Modas em Tecnicolor)

Fox Movietone News (Jornal
da Guerra)

Preços 3$000, 2$000 e 1$500
Imp. até 14 anos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


