
DE 150· MIL A 800 MIL HOMENS
BERNA, 31 (A. Ps) NÃO SE SABE, AO CERTO, QUAIS OS EFETIVOS DA ALEMANHA NO OCIDENTE.

OS CÁLCULOS, BASEADOS EM INFORMAÇõES RECEBIDAS DE BERLIM, VARIAM ENTRE 750.000 OU ...

800�OOO HOMENS, ESPALHADOS AO LONGO DA LINHA DE COSIA. DA LNORUEGA ATÉ O SUL DA FRANÇA.
o povo de Londres a
um herói de RAF
Londres, 31 (De Ronald Brown,

correspondente aeronautico da
Reuters) _ Celebrou-se, na cate
dral de Westminster, missa de
Requiem, por alma do comandante
de ala, Peddy Finucane.
Mais de três mil pessoas se re

uniram para prestar tributo ao
aviador falecido. Impressionante
na sua majestosa simplicidade, des
pojada de todo o cerimonial, a ce
rimonia foi celebrada no meio de
silencio profundo, quebrado ape
nas pelo soar dos sinos, no mo
mento ela elevacão da hostia.
A multidão, que enchia a capela,

e se derramava pelas galerias, era
composta, principalmente, de gente
simples _ mulheres, crianças, mo

ças, membros do serviço civil, tra
balhadores da defesa, e religiosas.
A presença do cardeal Hinsley

no altar foi mais um tributo à me
mória do herói. Contudo, a missa
foi celebrada por monsenhor Be::1.U
champ, capelão da R. A. F., auxi
liado pelo major Patrick B. Fay,
capelão das fôrças aéreas do exér
cito dos Estados Unidos.

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA
Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Sexta-feira. 31 de Julho deANO XXVII' Florianópolis

Churchíll na
1942 I N. 8601

A Australia não se
descuidou

Canberra, 30 (A. PJ - O pri
meiro ministro Curtin declarou
que o Japão aproveitou a pausa
entre as' batalhas do Mar de
Coral e de Midway para recons

tituir a força que devia ser lan

çada contra a Australia, pois
reconhece que a Australia é o

bastão das democracias no sul e
oeste do Pacífico. Acrescentou
Curtin que

"
a Australia não

descuidou seus problemas. As
nossas forças foram aumentadas
e melhoradas e não estaremos
satisfeitos até que não tenha
mos conseguido o máximo de
poderio" .

embaixada do Brasil Caíram, mas, felizmente, não explodiram
Londres, 31 (Reutoi-s) - A es.' Churr-htll pediu ao embaixador bra-

treíta colaboração do Brasil com síh-Iro por-menores sõbre o estado
as Xa�'õcs Altadus recebeu calor-o- de saúd« do pr-estdente Getíllio Var
HOS encômios do primeiro ministro gas c, depois de ouvír do sr, Muniz
"Tinston Chm-ch

í

ll, durante> 11111 alo de Aragão as notícias sõbre a eou

môço privado, oferecido em sua ya!esce,nça de S. excia., e:,-pl'imiu
honra pelo embaixador brastteu:o e sua gi-ande saOsfaçüo pelo fato do
SI·a. Muniz de Aragão, na emba ixa- pr-imeir-o magistrado do Brasil ter
da brasileira. recobrado tão prontamente a saú

de.

I O almôço na embaixada hrasileí
ra constituiu um êxito social. e,
após a partida das senhoras, o sr.

Churchtll, que se achava na melhor
dtsposiçâo, díscorrcu fluentemente
sõbre OR problemas do dia, por
quase vinte minutos.

O "prrmter" prendeu vivamente
Zurique, 31 (Rcutcrs) - Escre- a atenção dos seus íntertocutores,

vendo no "Voelkischcr Bcohach- com as suas descr-icões coloridas l'

ter", recentemente, o representante quase sempre humorísticas, tendo

junto 11 imprensa, Suenderrnann, de. manifestado a maior confiança no

desenrolar dos acontecimentos.
clarou : "Não faço profecias sôbre Além do sr. Churchill comparece-
o futuro. Mantemos os mesmos -ram ao almôço a sra. Churchtll, o

princípios de pertinaz c iriquchran- primeiro Lord do Almirantado, Sir
tável determinação que tem eleva- Alexander, o ministro do Ar, Sir
do o exército alemão de vitória em Archibald Sinclair e sras., o mtnis-
vitória" .

tro das Informações, sr. Brendam

A imprensa, em geral, adota o Bra(']�e�l, o �hanceler do corpo dí-

l11eSI11O tom dizendo que a invasão p�omaÍJco, .S1I: John :\Ion�k, o mi-
.

'
. . lustro brasileíro conse Iheír-o Sousa

fse tOdrnar:lta n��cessalR'l�, �gora, cm

I
Leão, o adido militar brasileiro,

ac? a SI uaçao na u�s�a.,. , ". "
coronel Félix Azamhuja Brilhante,

Um porta-voz do Ministér io do A Reuters soube que o prenner e senhora Sílvio Ribeiro de Carva-

ExteriOl: declarou, hoje,. à tarde: man_ifesto�l �'�'al1de adn�il'a.c::[ío pelo IlhO. Depois do almôco, _foram apre- ,

_" Serra loucura elos aliados
í

en- I enorme progresso econonuco realí- sentados ao sr. Churchíll os scauín-

O d G bb Ital' a segunda frente, mas poderão:zado pelo Brasil l1est�s. �ltimo,sltes
membros da e,mbaixada: ""srs. uan O m e 'S escreveA • , •• _

I
anos, e a sua alta sattsfação pela Cochrane de Alencar Sílvio Ribei- '-Ij��ze-lo ,�evl(]o as solicí taçõcs de maneira como esse país vem 1'0 de Carvalho, Pa�coal Carlos Berna, 31 (Reuters) _ As po-Moscou apoiando as Nações lJn'd s O:iH P 1 frente não pode fazer perigar a po-

Us alemães estão inquiéios"�cõm am�
o

aBo<mavistea.aça l�i�!�:��:'::�;�f;����i�E;�l�,� �:�;1!;�::: :�:,d::'::';:::t:"':�Diz ele: _ "Consideramos a in- rior, Goebbels atirrnárn que algu-
Berna, 31 (De Thomas Hawkins, da Associated Press) - Telegramas de fonte alemã dizem que

vasão anglo-americana do continen- mas das "melhores unidades" ti.
O marechal von Rundstedt está passando el!1 revista todo o plano de defesa contra uma segunda fren-

te lima empresa louca, que serú nharn sido transf'cr-idas para oéste.acompanhada das mais desastrosas A t I f Ite aliada no ocidente. A imprensa alemã discute os detalhes das defesas de costa, talvez parcialmente consequências para a Inglaterra e

.

cre,s.ccn. a,� c I? e (a propagan-

d
.

b
..

I d E tad P' I C I ]
da nazista: Os ingleses mar-cha.

Para eixar na som ra a agitação remante entre os a ia os pelo estabelecimento, para breve, de os _s ar os L me os. on ieccnc o o

I
.: 'I B I'

-'

j t, ,I iam so )re er im, nao como ven-

d f O "B IN' I Z' "d B '1" di d
seu empcramcn o e o seu cara ter I .. .

segun a rente. ase ationa eitung", e aSI ela, IZ que essa iscussão é internacional, ten- t 1 dit
.

' ccc ores, mas como prrsroncrroscon ur o, acrcrn amos que selam '

do por fim desencorajar o esforço aliado. Entretanto, as manobras de defesa, que os alemães estão capazes de efetuá-la. Seria de cer- efnc]Iualu10 os remanescentes estariam
"

_ _ '. a( ar os a Ul11,a outra Dunquerque.realizando nos portos do Canal, parecem, a alguns observadores, indício de que os alemães estão in- :0, 1'1 1l1l� �e o� a_Iemaes na? cst.lves- Estamos interessados em saber,
quiétos com a ameaça.

sem conscienciosamente PI epat adas apenas, se os ingleses Farão a in
para a elllergencia. A segunda vasão e111 larga escala, ou apenas

«HOWI·tzers» capturados pelos ru,sso[t,
tentativa. De qualquer fórma, ofe·

�
l'ccel11OS aos ingleses as nossas
bôas·yindas. Esperamos que tragam
consigo algl1l1s americanos... Os
soldados alemães cstiío olhando pa
ra frente com satisfaçiío, pois ([ue
relll tornar claro aos ali1erieallos
que, para eles, a Europa é terra

\ proibida" .

Bombas alemãs coiram na Grã Bretanha e não explo
:liram. Depois de se lhes extrairem as espoletas e explosi
\lOS, foram mandadas para as fundições de armas. (Foto

British News Service, para "O Estado")

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

Esperam a invasão

Firmas Interiordo do Estado

a corpo

Atendemos com presteza seviçns de
regularizações, registrro de firmas, de

livro s, petições, etc.

Organização Comercial Catarinense
Rua João Pmto n. 18 Fone 1467

Os nazistas avançam, mas com
graves perdas

Nova Iorque, 31 (A. P.) - O comentarista de rádio norte
americano Robert Magidoff, falando através da emissora de
Moscou, adiantava que a resistência russa na batalha do Don
estava se tornando mais rija. Os alemães, ao mesmo tempo, con
tinuavam a exercer pressão sôbre o sul, na área de Bataisk, ao
longo da ferrovia Rostov-Baku, bem como na direção do léste,
tentando ligação com as fôrças nazistas que marcham. de No
vocherkask. Entretanto, na zona mais ao oriente, o avanço
germânico era acompanhado de maiores perdas nazistas. Os
russos, ao que parece, enviavam novos e poderosos reforços' a
esta zona, resultando, assim, um aumento do potencial ofen
sivo do exétcito soviético, em Bataisk. Na área de Tsimzyans
kaya, os contra-ataques russos eram mais frequentes e te
nazes.

A gravura acima nos mostra dois artilheiros russos exa

minando cuidadosamente os "Howitzers" alemães captura
dos depois de violento encontro com as tropas de Hitler,
num dos vários setores da frente oriental. Como se póde,
distintamente, perceber" pela fotografia, o morteiro, que
aparece em primeiro plano, com exceção de algumas peças
secundárias, está em condições de ser novamente utilizado

,mas, desta vez, contra os proprios alemães. (Foto de
British News Service, para O ESTADO).

Lula-se corpo
Moscou, 31 (U. P.) - Um despacho de hoje diz que os

russos melhoraram suas posições nos setores noroeste e sul de
Voronezh, introduzindo cunhas nas linhas alemãs, o que abri-·
gou o inimigo a recuar. A batalha se desenvolve favoravel
mente para os russos.
Durante um combate travado em um bosque, nessa frente,

os russos mataram mil alemães e romperam suas defesas.
Nova Iorque, 31 (A. P.) - Os alemães lançaram folhetos Trava-se a luta corpo a corpo e o inimigo reforça continua-

sôbre Leningrado, jactando-se de que tomariam a cidade de as-I mente suas linhas, sobretudo com tropas húngaras, que são
salto dentro em breve. Por sua vez, as informações russas afir- utilizadas como forças de vanguarda, pelo que suas perdas são
mam que as tropas soviéticas estão em ofensiva, naquela fren- I desproporcionadas às dos alemães.
te. O próprio comunicado finlandês fala das atividades russas

j
Por sua parte, a aviação russa desenvolve grande ativida

e diz que destacamentos soviéticos efetuaram vários ataques de, especialmente contra as comunicações e outros objetivos
no setor costeiro da Carélia. do inimigo,

UM'PRODUTO L E I TE"·

Lançando boletins sobre LeningradO
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! FILHA I MÃE ! AVÓ I :
: Todas devem usar a :

5 rmrnmilmiGrn� i•. (OU REGULADOR VIEIRA' •

: A MULHER EVITARÁ DORÉS :• Alivia as Cólicas Uterinas •• Emprega-se com vantagempa-
• ra combater as irregularidades ••das funçges periódicas das se-• �

- nhGras. E calmante e regulador •• AVÓ1:6:;..) dessas funções. .11• <-'\:�'''''?t,�� FLUXO-SEDATINA, pela sua •• i :��� • .c-�.� ::t.:Jl co�provada eficácia, é muito re-
•

I

• �)tJli :::;_�J ceIt�da. DBve ser usada com

•
-. \\'!i') If'� confIança. -I

• :(:'�f I'�� (� e���:aO���Pe�TINA encontra-se •
••••••••••••• 0••••••••••:

"DIÁRIO DA TARDE"
RnÍl-ou, ontem, no seu 70

alio de existêneia o nosso con
ft'ade "Diário da Tarde", de
pl'o}ll'Íedade <lo cx-pr{'sidente
de nosso Estado, dr. Adolfo
}{ondel', e que obcd('c(' à ope
rosa direção do nOSRO colcg'a
Pedro Cunha.

O futuroso órg[ío de nossa

ÍlI1llr('llsa rcc('b('u, ontem, ine
quÍvocaR I)rovas de cal'inho e

amizade, de seus amigos e ado
miradores.

SALAS
Alugam se algumas F,al�S

do prédio à rua Victor MeI
reles n' 18 Tratar C0m João
Matia.s Gustenhoffen, no m es

mo, das 10 às 12 e das 2
às 5 hores. 10n-alt - 2

Faltam medicamentos
na Alemanha

LQNDRES, Julho (Intera
liado) _ A Alemanha está
sofrendo grande escassez de
medicamentos, em virtude
das grandes necessidades da
sua população. O jornal
"Fro rrkfu r tar ·Zeih:;.ng" diz
que a foI ta de vitaminas é
cada vez mais pronunciada,
enquanto se vai tornando
mais comum o uso dos se

dativos e anodines, adicio
nadas a outros produtos.
Quanto às vitaminas, as

contra - prescrições médicas
só podem ser bem recebtdos
O jornal "Aperients" em

editorial diz que:" os supri
men tos são pouquíssimos.
Por outro lado, as doenças
de constipação aumentaram
extraordinariamente, por
ccruso das mudanças de
diéta, com as quais o povo
não quer concordar".

Machado & (ia.
Agências e

Representações
Calxl postal - 37

• Rua João Pinlo - 5

FLORIANÓPOLIS
Sub-aglntel nOI principais

muncípio. do EII.do.
17P.
U:\JA YiTDJA nR HITLER
Numa carta recebida de uma mo

ça que vive no país elos Sudetas,
há a seguinte passagem: "Imagine
a alegria que eu e minha mãi tive
mos quando, no meio ela noite, ou
vimos hater à porta e, ao abri-la,
vimos que era Robert. EstávanlOs
tão comovidos todos que estivemos
muito tempo sem falar. Mesmo ele
p, is, não pudemos falar elas CI)'J
sas ele que deviamos ter falado.
I'\ohert não está muito bem dispos
to e não pudemos compreender
tuelo quanto êle disse. Está tã,o di
ferente _ completamente transfc�'
mado, Quando se despediu de nós
Ilcio disse muito, mas desfez-se em
lágrimas ... "

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Comemorando a passagem do 700 aniversário de sua fundação,
realizará grandioso baile no dia 12 do mês próximo -- Duas

<'Show» com os «Demônios do Ritmo»

o Clube Doze de Agosto
grandes orquestras

Vendem-se A ELOQUENCIA DA VERDADEOU alugam-se: a bela pro-
priedade nO. 35 à rua Almi
rante . Lamego, composta de

. um bungalow confortavel e

j
moderno, e um sobrado
com diversos depósitos na

parte terrea, e ainda uma
1d:;;;!;;bQ;;b=��;g,,==l='=&!da!==l=!:�=="; casa proprio para insta 1a-

ção de qualquer .industria
Aceita-se proposta de per

muta por outra casa no

centro, ou próximo ao centro
da cidade.- Informações na

CASA NOVA, à rua Felipe
Schmidt. 17.

EVITE
Foi um improviso feliz o do

general Góes Monteiro saudan
do o embaixador inglês. O che
fe do Estado-Maior definiu oti
mamente o papel nobre que a

Inglaterra e os povos de lín
gua inglesa vêm desempenhando na elefesa elo patrimonio mo
ral ela Humanidade.
Em 19'JO, quando a França

caiu, o munelo moderno se viu
seriamente ameacado de um
retrocesso a épocas perdidas
ela História. Porque a verdade
é que a filosofia nazista vale
por uma retrogradaçâo lamen
tável ela especie humana.
Ainda neste momento leio

com horror e pasmo o livro
"Education for Death", escrito
p01. um professor americano
que viveu na Alemanha em

pleno período hitleriano e pou
ele visitar livremente as insti
tuições fundadas pelo nazismo
para a eelucação da mocidade,
A eugenia, que se tinha esho
cada em uma lei admirável -

a de esterilização dos degenera
dos e elos doentes incuráveis
ele doenças transmissíveis por
herança - foi pouco a pouco
tomanela o aspecto ele uma
cruel experiência 'ele zootecnia.
As instituicões ali criadas

para abrigo" e proteção das
mães naturais são realmente
admíraveís sob o ponto ele vis
ta eugênico. Mas, moralmente,
são comparáveis a Postos Zoo
técnicos, com a uníca diferen
ça à.€ que o cruzamento já vem
feito fora do estabelecimento.
As mães que exclamam ser

uma honra carregar no ventre
o filho ele um ariano desconhe
cido, para tornar-se um solda-

do de Hitler, raciocinam com
a mentalidade que se poderia
atribuir a uma égua ele corri
elas que tivesse orgulho em ter
sido cruzada com um bom ga
rannâo, êt fim-de produzir, para
seu proprietário, um futuro ga- .

nhador de premias ! . . .

A familia perde completa
mente de sentido no Estado
nazista. E como seria essa a
mentalidade que se derramaria
pelo mundo se em 1940 a Ingla
terra não tivesse resistido à
anela germaníca - muito bem
diz o general Góes Monteiro
que a Humanidade está deven
elo um inestimavel servico aos

povos ele lingua inglesa que se
batem pela manutenção elas li
berdades essenciais à viela hu
mana.
Liberdade de religião, liber

clade ele pensamento, liberdade
política - são conquistas fun
damentais ele que a Humanida
de não se poderia privar sem

mergulhar nesta Confusão Te
nebrosa que é a vida mental da
Alemanha ele Hitler.
Expressão elas mais liclimas

de nosso Exército, o general
Góes Monteiro tem o prestigio
e uma autoridade que dão às
suas palavras um valor incon
testavel.
E' com prazer que lemos o

seu discurso tanto mais signi-.
ficativo quanto foi improvisa
elo, correspondendo, pois, a uma
atitude espontanea, sincera,
sem os convencionalismos das
palavras préviamente escolhi
elas. Nas suas palavras está. ele
resto, o sentimento unânime
do Brasil.

Maul"icio de :\Iedeiros

Ao primeiro espirro-depressa!
umas quantas gotas de Vick
Va-tro-nol em cada narina. A espe
cial medicação do Va-tro-nol rapi
damente estimula as proprias
defesas da Natureza contra os

resfriados. A irritação e o entupi
mento desaparecem. Seu nariz
sente-se fresco e desimpedido. E,
amiúde, êsse resfriado não mais
incomoda V.S.

�

VleK #���
VAoTRO·NOL�:�

DOMINGO - DIA 2

Vende-seÀs 17 horas - Em prosseguimen
to aos verdadeiros sucessos que
têm sido as tardes dansan tes
do Lira, a Diretoria oferece aos

srs. sócios e exmas. familias,
grandiosa

" matinée", que se

prolongará até meia noi-te.
Apresentação da Orquestra Tí

pica Vienense.
Jantar na séde do Clube.

Uma aranha com rodas de
pneus, um cavalo e diver
sos máquinas para fins in
dustriais. Informações nesto
redação. lSvs-8 Num campo de

concentracãoVende se
um telhado de

- folhas de zinco
e respectivo madeiramento,
em bom estado de conserva

ção. Proposta PS ra: Secreta
ria do "lira Tênis Clube".

V-3

Londres, Julho (In teraliado}
- A Agencia Telegráfica Norue
guesa informa da Noruega que
o número de prisioneiros políti
cos no campo de concentração
de Crini excede de mil, mas

não é suficiente para os nazís,
que continuam febrilmente a
fazer prisioneiros por toda par
te. Trabalhos de ampliação es

tão sendo realizados, e proxi
mamente 40 barracas novas es

tarão prontas para que êsse
campo possa conter 3.000 pri
sioneiros. Cr ini é o maior dos
15 a 20 campos de concentra
ção na Noruega.

O modo de tratar os prisio
neiros peora cada dia; grande
parte deles é posta numa supos
ta «coluna de castigo», onde
têm de correr para o trabalho
e recebem constantemente bote
tadas e pontapés.

x
Vende se

um terreno pro-

prio para cria
ção e lavoura, com 10 mi
lhões de campo e mato, en

cerrando cerca de 2,0 CH be
ças de gado e 8 ou 10 ca

-ínhas, extremando com a
cidade de Bom Retiro. Infor
mações com Manoel Boell ,

em Bom Retiro. 15v-3

Defesa secreta de Londres
Londres, 30 (A, P.) - Por Wil

liam King - Um novo sistema de
defesa anti-aérea, absolutamente se

creto, agiu na noite de 27, contra os
aviões incursionistas de Hitler que
procuravam atacar aqui. Por seu

lado, caças noturnos britânicos a

proveitaram a lua cheia para, cola
borando com as defesas anti-aéreas,
afastarem os aparelhos nazistas ele
seus objetivos, quando a Lutwaffe,
mandou o seu maior número de a

parelhos nos últimos tempos, isto é,
diversos meses, para assaltar loca
lidades na Midland e em condados
interiores. Perderam os alemães 8
avioes sôbre a Inglaterra e mais
um sôbre a Holanda. Tiveram mui
tos outros aparelhos avariados gra
vemente, podendo-se admitir que

alguns deles não tenham alcançado
suas bases de volta do assalto. Sen
do assim, as perdas dos alemães fo
ram de mais de 10> porcento, pois a

firma-se que os aviões mandados ao

ataque foram mais ou menos 70,
muito embora Berlim tenha procla
mado que a "Inglaterra foi atacada
por duzentos aviões. O reide come

çou pela madrugada, quando archo
tes luminosos foram atirados sôbre
uma larga área da Inglaterra. Bom
bas incendiárias fizeram algum dano
e111 casas particulares. Berlim disse
que algumas bombas atingiram ga
zornetros e instalações de ilumina
ção pública, assim como fábr-icas
perto de Chatenlham e que também
houve danos em locomotivas perto
de Sindon.

Seja sua propria
��FE��E,A� '/

QUARTOS
Alugam-se quartos, para sol
teíros, nos altos do Café
«Bubi». Tratar com o pro
prietário do aludido esta
belecimento. 13v.-ll

Aluga-se uma sala
grande e confortável para casal,
na PENSÃO SUIÇA, à rua

Esteves Junior, 135. V 43

1"4S4 Aluga-se para fami
UH . lia de tratamento à
Avenida MaUrO Ramos, 158.
Informações- rua João Pinto.
5 (terreo) Telefone .658-1.500
491

-

5v.5

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.
Caixa-Poslall10-Fone: 1277

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

AVISO AO POVO CATARIHENSE .',;.;."

Alegre-Florianópolis

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

às quartas e sábados
Saidas de Araranguá às quartas,

sáoados e domingos
Aqente em Florlanopolis: MARIO .MOURA

.PRAÇA 1r> DE NOVEMBRO

direta PortoLinha
Inferessa a 8 ell'te 10 lI",flwtes:

Regulador, tônico,
enu- doloroso, A SAUDE
DA MULHER representa
uma garantia de nor

malidade pera a saude
feminina.

A SAUDE DA MULHER
é o remédio que traz no

nome o resumo de suas

virtudes.

Na edolescencta, na
idade adulta, na "idade
critica", as irregularida·
des no funcionamento do
organismo acarrétam para
a mufher uma infinidade
de dores e contratem
pos. Ha, porém, as que
se libertam disso: são as

que usam A SAUDE DA
MULHER.

COMPRA-SE
uma casa para moradia

até 12 contos de réis. Infor
mações à rua Uruguai n- 3.

6v-4

A cavalaria polonesa
Londres. Julho (Interaliado)

- Anuncia-se, do Cairo, que o

"Alahram", o mais importante
jornal do Mundo Arabe , publi
cou longo artigo sobre a histo
ria da constituição do Exército
polonês na Russia. O artigo
termina citando o general An
ders sobre a famosa Cavalaria
Polonesa, à qual pertence: «A
sas nos ombros, couraça no pei
to, um moral elevado. A cava

laria está agora fóra de moda,
mas deu asas à força aérea,
couraças aos corpos de "tanks"
e um elevado moral a todas
as forças polonesas. que têm
mostrado as mais altas qualida
des de patriotismo e valor".

Piano
Aluga-se um piano Pl eyer

em ótimo estado. Ver fi tra
tar à rua Conselheiro Mafra
7tA. t svs-ts

1
perigo interno não passou»Rio, 30 (C. P.) - Toda imprensa abre colunas para o noticiário

do grande comicio realizado em Pôrto Alegre, pela mocidade estudantil,
com a participação do povo. O "Jornal elo Brasil", sob o título "Sinal
dos Tempos" faz as seguintes referencias ao discurso do general Cor
deiro de Farias, então pronunciado: "Enquanto o govêrno elo Reich
não deu resposta e satisfação às notas do govêrno brasileiro, as suas

fôrças militares continuam a afundar os navios da nossa frota mer
cante e muitos dos súelitos de Hitler continuam a exercer criminosas
atividades ligadas à ação ela "quinta-coluna", a ponto de, ainda ontem,
o general Coreleiro ele Farias, ilustre interventor federal no Rio Grande
elo Sul, em palavras ele exaltação cívica dirigidas à juventude brasilei
ra, adverti-la de que "o perigo interno ainda não passou". Quís o bri
lhante oficial general alertar-nos contra o inimigo enquistado em nossa
terra, contra os agentes emboscados ou ostensivos do quinta-coluna,
que, embora vigiada e combatiela pelas nossas autoridades, persiste
em sua obra nefasta contra o Brasil".

PIANO
Vende-se um piano. BORO,
em ótimas condições. Rua

Esteves Junior. 48.

Á· SÁUDE DÁ �ruLHER
Para dar com Franco e LavaI por terraPreFdi"o Aluga se o prédio

no. 184. à rua ( on

setheíro Mafra Infl)rmaçõf>�
no Café "Java", à Praça 15

5vs-4

Angora, 30 (A. P.) - Frank Martin, membro de uma organi
zação secreta da Catalunha, visitou à Turquia recentemente e de
clarou que duas organizações subversivas estão agindo na Euro
pa Meridional e aumentando suas fileiras diretamente e fortifi-
cando-se, à espera de oportunidade para dar início ao movimen
to que derrubará Franco, na Espanha e LavaI, na França. Uma
fonte declarou que quando chegasse a oportunidade da abertu-

• ra de segunda frente aliada na Europa, os grupos da Catalunha
fariam a revolta contra Franco, enquanto os trabalhadores do
sul da França se lançariam contra o regime de Vichí.

• Comprai na CP SA MISCE
LANEA é saber economizar'

Gabinete. Dentario
.....-.·.·.·.·.·_·.·.·_·.·.·.·.·.·.·.· ·.·.· w.·.· ·.· _ _ .

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

Executa todo e qualquer trabalho concernente
à Odonotologia

Escritorio Técnico de Topografia e Urba nismo Ltda.

Medição de terras Topografia
Precisa-se de agrimensores, topógrafos, medidores, calculistas e

desenhistas.
Os candidatos deverão apresentar-se à rua Joinville, n lo. até o dia

1 ° de Agosto. Sómente nos dias uteis.
Facilitam-se horarios. 6v.3

Material de 1· qualidade
Rua Deodoro, 16 Representantes:

MACHADO & Cia.

r •• tls
PNEUS B R A S I L,«AGENCIA FORD·, distribuidora dos aFamadesA

a sua preferencia, resolveu reduzir os preços dêsse produto.
à disposição dos interessados, aguarda com prazer a sua honrosa

dando um desconto compensador.
visita.Querendo bem servir aos Que a honram com

Assim. inteiramente

Rua Conselheiro Mafra. 54 •• Telefone, 1665·· Caixa Postal, 117 •• End. Teleg.: «TUFFIAMIN- •• Florianópolis

:1
i Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I A 0"$1 �a.$ 18••0$ I: fará durante todo corrente mês a mais sensacional liquidação de todos os tempos :• •
: Lãs-Sedas lisas e estampadas-Casacos-Boleros de pele-Martas-Capas para homens e senhoras, etc. •

: Mais de 2.000 metros em retalhos-Descontos de 20, 30 e 40.1' em todos os artigos. :I •

: Vendas só a dinheiro :
• •

: Visite hoje mesmo a Casa Três Irmãos, à Rua Felipe Schmidt, 22 :
• •
• •
•••••••••••• e••••••••••••�e•••••••••• �••• �G •••�••••••••••••••••••••••••••

I U i ± Mi -riM±*

Ottawa, 30 (Reuters) - C
ministro da defesa do Canadá,
sr. Ralston, anunciou, na Câ
mara dos Comuns, que foi au
torizada a criação de um bata
Ihão de paraquedistas cana

denses, cujo treinamento será
iniciado dentro em breve.

(
REUMATISMO GOTOSO'. ACIDO ORICO
DORES LOMBARES

ACIDO URICO
Dôres nos Musculos e nas Juntas Provam a

Acção Deficiente dos Rins.
A causa fundamental do rheumatismo en

contra-se na falta de cumprimento de sua
tarefa por parte dos rins. Estes, que devem
eliminar todos os traços de substancias toxicas
ou impurezas do organismo, estão permittindo
que um excesso de acido urico se accumule e
penetre em todo o organismo.
Este acido urico rapidamente forma crystaes

ag�dos, á seme!hança de agulhas, que se

�loJam nas articulações, ca�sando a sua

infíammação e rigidez e as cruciantes dôres
do rheumatismo. O tratamento apropriadodeve fazer voltar os rins ao seu estado normal
afim de poder ser filtrado o acido urico, É'
por isso que as Pilulas De Witt con

seguem dar allivio permanente nos mais
rebeldes casos de rheumatismo.
As Pilulas De Witt actuam directa

mente sobre os rins, devolvendo-lhes
a sua acção natural de filtros das im
purezas CIo organismo.
Terá V. S. provas visiveis dessa acçãos<l;lutar dentro. de 24 horas após o uso das

P!I.ulas De Wlt�. As legitimas Pilulas De
Witt para os Rins e a Bexiga acham-se ávenda em todas as pharmacias.

Pilulas DEWITT
PARA OS RINS E A BEXIGA

indicadas para�eumatismo, �ciatica, Dôres na Ciata&� .DisturbioaRenaes, Molestías .da BeXIga e, em geral, para eBférmidadetprodUZldas por excesso de acido uÁCe.
--o .. r

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Lida.» São Paulo TORPEDEADO MAIS UM NAVIO MERCANTE
BRASILEIRO

Munhoz filho Rio, 30 (A. N.) - o Departamento de Imprensa e Propaganda
distribuiu a seguinte comunicação:Resultado do sorteio realizado a 29 de Julho p. findo "O Lóide Brasileiro recebeu a 28 do corrente comunicacão do tor-

Serie A Serie B pecleamento, por um submarino desconhecido, perto de Trindad, às
6 horas da manhã, do vapor "Tarnandaré", que afundou em 40 minutos,30:000$ 50:000$ não tendo podido pedir socorro por ter sido destruída a estação de rá-

5 :000$ 10:000$ dio ele bordo, atingida por um torpedo.
3 :000$

.

5 :000$ Foram salvas duas' baleeiras, tendo sido inutilizadas duas outras,
1:500$ 5:000$ devido à explosão. Estão feridos Antônio Coelho da Conceição, José

Ferreira da Rocha e Celso Santana. Morreram Francisco Teixeira,1 :500$ 5 :000$ terceiro maquinista, Quintino Marinho, cabo fogmsta, Sebastião Elias
o final n." 34845 (Milhares) 5:000$ 7:000$ de Sousa, também cabo foguista e José Silva Leite, foguista. O navio
" "" 484 (Centenas) 10:000$ 20:000$ havia deixado êste porto no dia 19 do <;_or�ente, copdu�indo. grande
" " " 93484 (Invert. em qualquer ordem) 12:000$ 24:000$1 �ar����;;�ento de tecidos, produtos farmacêuticos, cafe, minerais, peles
" " " 3484 (Invert. em qualquer ordem) 12:000$\ 24:000$ -p .

,': :::: 8: ���:�)as) ;g.:ggg: l�giggg: U LTIMA H O RA
Agente em Florianópolis·- JOSÉ FATUCH -' Rua Vitor Meireles, 18 (Sobrado) O embaixador soviético em O preso Roosevelt assinou

Londres, sr. Ivã Maisky, fez a lei que cria a Reserva Fe
perante membros do Governo e minina.
da Câmara longa e franca expe
sição da situação do seu país,
ao fim da qual o Governo Bri
tânico renovou a promessa de
se abrir "nova frente" con

tinental.
:to Os alemães teriam atraves-

Che�aram à Inglaterra varias saelo o estreito de Kerch, �J'\lgenerais norte-americanos. léste da Criméia e estariC_)J
A

. - . *1 I I já marchando so ,bre Krasna>-
aviaçao ing esa ançou so- \ dar. Nega-o porém Moscou.bre a costa francesa bombas de '.'

I1mo. Snr. Diretor do jornal "O ES
TADO".

Nesta:
Trago ao conhecimento de V. S. que

Bruno Jonas, gerente ou düetor elo Esta
leiro Ar-ataca, enfim quem ali manda e
desmanda, está forr-ando a saída elos ser-
viços daquele estaleiro elo" operários bra
sileu-os, um por um, I-Iá pouco, sem 1110�
tivo, violentamente. suspendeu Ambró
sio Alegre, operário com mais ele 14 anos
ele serviço, homem pacato e bom, sem
nunca ter sofr-Ido a menor censura em
toda a sua viela profissional. por ter êste
operáiio ponderado não poder fazer mais
ser-viço extraordinário, U1TIa vez que
aquele senhor não lhe havia pago ser
viço extraordinário, anterior.

Ol1ll'OS foram obrigaclos a sa ír elos ser
vir-os do referido estaleiro, por coação
constante de Bruno Jonas. O signatário
desta, Olavo Possas. tendo set-vído ele tes
temunha elo fato anterior citado. na Jus
tiça cio Tr-abalho, logo em seguida, foi
obrigado a pedir sua retirada pelas coris
tantes violências que vinha sofrendo,
desconxirleracões e ameaças por parte de
Bt-uno Jonas.
Agora. há dias, um mano do signatá

rio, Boabielir Possas foi suspenso pai' seis
dias só porque tenelo chegado antes de
Bruno Jonas no serviço e já estando tra
balhando, não lhe foi cumpl'imentar ime
diatamente à chegada daquele gerente '"

Newton Silva, operário. ajudante, vi
tima ele perseguições injustificaveis, foi
também suspenso e consequentemente
deixou o trabalho.
Ambrósio Alegre e Boabielir Possas fi

zerarn recursos ao sr. Capitão elos Portos
elo Estado. O primeiro já recorreu ao sr.
Almirante Diretor de Mar-inha Mercante.
E' preciso que haja uma provielência

energica elas autoridades brasileiras, sob
pena ele ficar aquele estaleiro entregue

I
excluslvamente a Bruno Jonas, alemão
náto. e que, segundo está Inrorrnacto, SelTI
ma trísula na Capitania elos Portos, está
exercendo a direção ele um estaleiro, fato
con trário às leis brasileiras.
l\[uito obrigado, sr. Diretor, pela aco

lhida destas linhas, ele um 11u111il,le pa-
trkio. vHinla da pl'epotênchl e prussia·
nislllo ele Bruno Jonas.
Autorizo a direção elo jornal O ESTA

DO a publicar a presente carta. OI'I\'O
l'ossas. Resielente na Rua ela Praia 11. 17.
João Pessôa. Reconheço a fil'ma supra
de Olayo Possas, e elou fé. Em fé RB da Cabelos brancos 1
verdaele. Florianópolis. 27 ele julho ele lU"ARAVILHOSA!lD-l2. Heinaldo de Brito, 20 Tabelião. 1 UL

«Empresa
Casa BancariaIVida Social Líder Construtora

o jovem Alvaro de Lima Vie
ga, destacado funcionaria da
agencia «Singel'», nesta capital,
e tigura mui estimada em nos
so meio;
a sra. Olga Freyesleben:
o jovem Nazaré Marinho, fi

lho do sr. cap. João C. Mari
nho, oficial da Força Policial do
Estado;

o menor Gerson, filho do
nosso distinto confrade Gustavo
Neves, diretor do D.E.I.P.;

o jovem Nelson Silveira de

So:s:�a. Maria de Lurdes Polli;

I 'A . maior concentração de -taaks » e
� e��:r�r���r�i��;Castorina Ecos e Notícias carros-de-assalto conhecida na HistóriaVirginia da Silva Ribeiro, es- Moscou,31 (U. P.) - Antecipando-se a um ataque alemão

posa do sr. Jaci Ribeiro, tuna a Leningrado ,os soviéticos acometeram com vigor em vários
cionario do D.E.S.·, t denoí d d truí síções i

..

pOcorre hoje mais um aniversá- se ores e, epois e es ruir as po mrmigas, ocu aram no-
o menor Aderbal Silva, filho rio do faleciment.o do inolviclavel vas linhas. As operações continuam e, segundo as últimas no-

do sr. José Silva, comerciaria. político catarinense gral. Lauro tícías, aumentam sem cessar as baixas alemãs.
Severiano Müller. Entrementes, os alemães atacam no sul, com legiões de

* unidades mecanizadas, que constituem a maior concentração
A 10 de agôsto próximo, às 15,30 de "tanks" e carros de assalto conhecida na História. As divi

horas, será, solenemente, inaugu- sões nazistas são apoiadas por enormes formaçõ�s de bom?�r
rada a sucursal da acatada com- deadores em rr;�rgulho" reforça�as por esquadrilhas trazidas
panhia seguradora "Sul América", de bases europeIas e, ate, da Afnca.

� rua Conselheiro Mafra, esc�u,ir:-a I _

Alvaro ele Carvalho (EdlflClO \ Dr. MADEIRA NtVES - médico especialista em
"Alice").
Somos gratos ao convite recebido

.L 93484
03484
13484
23484
33484

1 PredioPremio1.0 no valor de
2.0 " 1 Terreno " "

3.< " " "1
4.0
5.°
10

100
120
240

1000
10000

" Moveis " ""

" " " ""

Premias - Os títulos com
" " " "

"" " "

"" " "

" "" "

" " "

Agradecimentos:
Da prendada senhorita Araci

Luz Cunha, telegrafista, recebe
mos atencioso cartão de agra
decimentos pela nota de seu

natalício.

UMA CARTA

Viajantes:
Vindo de Porto Alegre, acha

se entre nós o conhecido cantor
Enzo, da Radio S. Paulo e Ra
dio Clube Paranaense. Enzo es
treiará domingo, no Lira Tenis
Clube, apresentando um progra
ma de tangos e musicas mexi-
canas.

ação retardada, que
grandes estragos.

410 reféns foram executados
pelos italianos em Trieste e Lu
bliana (Jugoslavia).

*

causaram

DOENÇAS DOS
Curso de Anerfeícoamento e' Longa Prâ tíca no Rio de Janeiro

Consultas Pela manhã: às terças, quintas e sabndos. das 10 ás 12
horas: à tarde, diariamente, das 15 as 18 horas

Consultório: Rua João Pruro n. 7, sobrado - Fo ao: 1467
Resldêncla: RUR Presirlente Coutinho. 2:3.

OLHOSpara essa inauguração.
*

Em proclamação ao exército
vermelho, Stalin apelou para que
não mais recuasse, sendo pre
Ferivel morrer, a dar um passo
atrás; disso depende a vida da
Nação russa.

A 29 elo corrente o conhecido
diário carioca "O Globo" completou
19 anos. O "Globo" foi fundado pelo
saudoso jornalista patricia Irinêu
Marinho.

Os alemães e o próximo inverno
Londres, 31 (U. P.) - Noticias da Checoslováquia anun

ciam que os alemães estão requisitando todos os "stocks" de
madeira existentes no Protetorado, com o fim de intensificar
a produção de trenós e "skies". Segundo círculos autorizados
de Londres, essa informação indica que o Reich se prepara pa
ra travar outra campanha de inverno na Rússia.

Do sr. Heitor W. Santos re

cebemos cartão de agradeci
mentos peja nota de seu ani
versário natalício.

Caspa 1
LHOSA!

nove anos, apenas, deu ontem, à

LOÇÃO MARAVI. tarde, no Palace Hotel, no Rio, um
festival em beneficio da Cruz Ver-

o que se
passando no

Estaleiro llRATllCA

*

A jovem bailarina brasileira Re-
nata Randa, que é uma criança de

está

melha, a do Brasil e a da Inglater
ra.A SURDEZ CATARRAL

PôDE SER ALIVIADA
Foi uma reunião encantadora, seguintes comissões estadu

/
Rádio: Telegrafia _ Electricidade

pela arte da pequena clansarina e ais para auxiliarem a inves AULAS NOTURNAS, Início dia
pelos fins que el� teve em vista. tigação que sobre o vocabu- 2 de Junho-Rua João Pinto,Renata Ranela e aluna elos cursos 11" d

.

broail
.

13, Sobrado.. orla a CrIança rasI eIra,classícos da professora Maria Ole- t
r Ii d 1 i_ , es a rea Izan o aque e org o

neva. Nao so dansa, como canta as d M'
.

t" d Ed
-

.
. o InlS erlO a ucaçao :

fantasias do nosso í'olk-Iore. os S- P I P fao ou o ro essores
teve, tempos atrás, extraordinário Anisto Nove.is, Alberto Con
sucesso na Feira Mundial de Nova te e Alvaro Ferreira Bueno;Iorque, tendo também bailado em Paraná: Dr. Hostilio CesarHollywood. Tomou nos Estados Araujo e professores ErasmoUnidos, lições com Madame Ní- Pilcto e Raul Viana; Santajínski, de quem recebeu palavras Catarina _ Professores Ande elogio e estímulo.

:to tonieta de Barros, Solvia Oli
veira e Julieta Torres Gon
çalves.

Eis aqui um modo simples, seguro
e comodo de consegui-lo

Ter surdez catarral é muito
incomodo e aborrecido; por is
so muitas pessôas, que têm
essa afecção, muito se impres
sionam quando se toca nesse
assunto. Com efeito, são mui
tas as pessôas que sofrem de
surdez catarral que usam apa
relhos de ouvir, os quaes cha
mam a atenção sôbre sua

doença. Por essa razão - pó
de-se afirmar - que quando
não ouvem bem, sofrem zum
bidos nos ouvidos e estão pade
cendo de surdez catarral, essas

pessôas muito se alegram de
saber que ha um simples re

médio, realmente eficaz para
aliviar a surdez catarral e os
zumbidos nos ouvidos, causa
dos pelo catarro. Êste remédio
é conhecido sob o nome de
PARMINT, e é obtido em qual
quer farmácia e sua dóse é
de uma colher de sopa quatro
vezes ao dia.

Êsse tratamento, por sua

ação tonificante, reduz a infla
mação do ouvido médio que
causa o catarro, e uma vez eli
minada a inflamação cessarão
OS zumbidos nos ouvidos, a
dôr de cabeça, o aturdimento
e voltará a percepção ao ou

vido, gradualmente. Toda pes
sôa, que sofre de catarro, sur
dez catarral e zumbidos nos

ouvidos, deve provar PAR-·
MINT.

Segundo a Hora do Braril,
deve ter sido rezada hoje, no
Rio de Janeiro, missa por alma
do inesquecivel aviador Artur
Oscar de Andrade, morto quando
realizava vôo de patrulhamento
sobre o litoral do Nordeste
brasileiro.

As

PILULAS DE BRISTOLEstá sendo aplicado na Re
pública Argentina, com aprecia
vel proveito, um novo processo
de preparo de carnes para expor
tação.
Cada: tonelada de carne «chilled»

ocupava normalmente 106 pés
cúbicos e requeria o emprego
de navios frigoríticos. Rc:du�ida a

navegação, em consequencia da
campanha submarina, a Argen
tina começou a exportar carne

congelada, que necessita, por
tonelada, de 96 pés cúbicos e

dispensa navi os especiais.Persis
tindo as diflculdades de trans

porte, resolveram os exporta
dores argentinos enviar carne

congelada sem osso, conseguin·
do assim, que cada tGll1elada o

cupasse somente 85 pés cúbicos.
Como invento agora em uso,ês

se tipo de carne, prensado por
meio de um processo especial,

• tornou passivei reduzir a 52 pés
Atendendo à solicitação do cúbicos o espaço destinado a ca

Instituto Nacional de Estu- da tonelada, menos de metade
dos Pedagogicos, os Estados do que era necessario antes da
de São. Paulo? Paraná e San- .

guerra.
ta Catarina designaran as Para verificar a importância

do invento argentino, esteve em

Buenos Aires um representante
do Ministerio da Alimentação
da Inglaterra, interessado, como

maior comprador de carnes, em

conhecer as condições em que se

processa a compressão agora u

sada. Atualidades N' 12
Complemento Nacional (D.F.B.)

actuam de accõr
do com as leis na

turaes, limpando
o estomago sem o

violentar.
*

Foi chamado a Washington o

embaixador norte-americano no

Brasil, sr. J. Cafiery, que par
tirá de avião, amanhã, em com

panhia do adido comercial à Em
baixada. S.s. passará apenas uma
semana em seu. país.

Dr. G.Clarno
Gailetti
ADVOGADO

Praça 15 de Novembro, 23
1 ° andar (Altos do Café
Bubi). - Fone 1.L.t68.

Amanhã transcorre a da
ta máxima da Patria Suica.
A propósito da brilha�te
efeméride, o dr. Felipe Etter,
presidente da República Hel
vética, discursará, às 19,45
horas (hora brasileira), sen

do a sua Coração irradiada
em ond.a curta na faixa de
25,26 mts.

Moscou insiste em que os

alemães retiraram da Fran
ça para a Russia numerosas
tropas.

Gravemente avariado ficou
um destroier japonês diante do
porto de Buna (Nova Guiné),
ao ser alcançado por Uma bom
ba aérea norte americana.

:{.
Pela la vez na História, foi

ontem bombardeada por aviões
a cidade de Cairo (Egito). Ví
timas não houve.

•

O centro carbonífero meta-
lúrgico e ferroviario de' Sane
brück (Alemanha) foi ontem a
tacado por cerca de 300 bombar
deiros britânicos, dos quais !}
se perderam.

AVISO
ANASTAC:lO KOTZ[AS a

visa à sua dlstlnta f eguesía
e ao públlco, em geral, que
mudou 8 sua I ja de Iazen
das e armarinho, para a rua
Felipe s chmldt, no 17 (antlgaAgencia da Companhia Siu
ger),
Ftnr íanõpolís. 31 Julho 19�2
.ANASTAC10 KOTZIAS

É MAIS QUE UM
NOME, É UM
SIMBOLOl
-

PODEROSO AUXI-
LIAR NO TRATA

MENTO DA

_ .._-----------------------------------------

LOÇÃO

Cartazes do dia
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CINE ODEON CINEREX \ IMPERIAL ,I,

1- "FONE 1602 - - FONE 1581 - - FONE 1587 -

A's 7,30 horas A's 7,30 horas A's 7,30 horasLOÇÃO MARAVI·Caspa i
LHOSA!

OsVingança
do passadoCom Warner Baxter e Andrea

Leeds
311e novembro

Complemento Nacional (D.F.B.)
Careca orelhudo (Comédia

em duas partes)
PreçoEl: 2$000, 1 $500 e 1 $000

Imp. até 14 anos

AGRADECIMENTO E MISSA gregos
eram assim

t
Filhos, genros, noras e netos de MARIA DE FREITAS
CABRAL convidam os parentes e pessoas de suas relações
para assistirem à missa de 7.° dia, que, por alma da sau

dosa extinta, mandam celebrar, na Igreja do Menino Deus,
na próxima segunda-feira (dia 3), às 7 horas, antecipando
os seus agradecimentos a todos os que comparecerem a êsse

piedoso ato. Aproveitam o ensejo, também, para manifestar sua

gratidão a todas as pessoas que, generosamente, os acompanha·
ram no doloroso transe, e a todos os que testemunharam o seu

pesar. 2 v.-I

Com AIan Jones, Jae Pener,
Rosemary Lane e Martha Raye

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

precos só na CASA MISCELANEA.
Rua Trajano, 12.

Preços: 2$000 e 1$800
Livre de Censura

CONSERVA O TECIDO DA ROUPA PORQUE LAVA FACILMENTE E COM RAPIDEZ

o Sabão

"VIRBEII ESPEOIALIDADE'"
DE WETZEL & CIA.-]OINVILLE (Marca . registrada)

Pare, veja
e Ame

Com Jean Rogers e Robert
Hellard

Grande Premio Brasil
Complemento Nacional (nF.B.)
Choques e contra choques

(Cameramam fax)
Preços: 1$500 e 1$100
Livre: de Censura

)J.&Ã� .�'�C(�• •
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


