
Pode produzir 200 mil toneladas
de borracha sintética

Washington, 3 (A. P.) - O
secretário do Interior, sr.

Ickes, declarou, em entrevista
concedida à imprensa, que a

indústria petrolífera tinha uma

capacidade mínima de produ
ção de 200.000 toneladas
anuais de "butadiene", uma

borracha sintética obtida da
gasolina.

Para ela, o direito e a destruicãoDE UM ARTIGO DO "DIÁRIO CARIOCA" EXTRAíMOS O SEGUINTE TóPICO: "FALAR DE DIREITO INTERNACIONAL DIANTE DA ALEMANHA
É PERDER TEMPO. ELA NUNCA o RESPEITOU. PARA ELA O DIREITO É O CANHÃO. É o PODERIO DAS BAIONETAS, É O SAQUE� ADES ..

TRUIÇÃO,.A MORTE. PARA NóS, QUE TEMOS OUTRA ESCOLA, QUE COLOCAMOS OS CANHõES E AS BAIONETAS NA DEFESA DO DIREITO,
DA LIBERDADE E DA ORDEM JURíDICA. OS EXPEDIENTES GERMÂNICOS SÃO MOTIVOS DE JUSTA REVOLTA E DA MAIS NOBRE DAS INDIGNAÇõES".
Envergavam uniformes russos Ie foram aniquilados IMoscou, 3 (A. P.) - Um

despacho militar conta o se

guinte: "Dois batalhões ale
mães, em um setor meridional,
no Don, e um outro na frente
noroeste, apareceram com to
dos os seus soldados e oficiais
vestindo uniformes do exérci
to russo, procurando dirigir-se
para as linhas soviéticas. O es

tratagema, porém, foi descober
to a tempo, e destacamentos
russos caíram sôbre o inimigo
disfarçado, dizimando quase
completamente os três bata
lhões. Foram uns frisos bran
.os na pala dos dolmas que le
varam à descoberta do disfar
ce, pois nos uniformes não há
êsses frisos".

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA
Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES
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Menos dois generais
Londres, 3 (U. P.) - Noti

cias procedentes de Oslo dão
conta de que, em consequência
de graves ferimentos recebidos
na frente russa, morreu o co

mandante alemão general Ger
hard Floring.
Estocolmo, 3 (U. P.) - O

correspondente do "Aftonb1a
det", em Berlim informa que
entre os últimos chefes milita
res nazistas que morreram na

frente oriental figura o gene
ral Schaerfe, que era coman
dante de um grupo de aviação.
___________1_

Cabelos brancos 1 LO ÇA O
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A melhora da
situacão russa

Moscou, 3 (R.) - o corres

pondente da "Reuters", rela
tando a situação na frente me

ridional, informa que, após um
exame geral das operações
nessa frente, pode-se afirmar
que, embora o panorama ainda
se apresente muito grave, o seu
aspecto atual, entretanto, é me
lhor do que foi apresentado há
alguns dias.

Firmas do Interior do Estado
Atendemos com presteza seviços de
regularizações, registrro de firm as, de

livros, petições, etc.

Organização Comercial Catarinense
Rua João Pinto n. 18 -- Fone 1467

Desmancharam o triângulo a canhão
Moscou, 3 (N: P.- - Um despacho diz que o inimigo intro

duziu uma adaptação da formação triangular de ataque em

aríete, do seculo XIII procurando penetrar no Don com uma

ponta de lança. O vertice e os lados do triângulo eram forma
dos por "tanks", e carros blindados e o interior se com punha
de forças de infantaria'

A artilharia soviética concentrou seu fogo sobre o vertice
e, simultâneamente, descarregava granadas sobre os lados. Os
"tanks" tiveram que recuar, deixando a infantaria exposta
ao fogo rápido dos soviéticos. Em seguida, os russos contra
atacaram, causando enormes baixas ao inimigo.

embarque, pagando
praca 15.

Quando V. S •. vir
um automovel
com esta chapa,
ma"de·o parar e

somente 11000 até à
15v-6

A peleja tomou aspecto tétrico
Moscou, 3 (A. P.) - O

CO-I
fazer os infantes, que eram es

mando alemão não desiste de magados pelos "tanks" russos.

prosseguir nas ações e lança a Deram então, entrada na luta
todo momento na campanha re- '1 também os "tanks" nazistas,
forços fortíssimos, num esfor- dos maiores tipos. A peleja to
ço 'para anular as defesas rus- mou aspecto tétrico, sendo que
sas. As tentativas de perfura- por fim as forças soviéticas im
ção das linhas prossegue ínín- peliram os nazistas para fora
terrupta. da área de combate. Tentaram
Houve um setor, de indeter- igualmente os alemães empre

minada frente, em que os ale- gar uma brigada inteira de
mães tentaram fazer entrar em soldados finlandeses, mas os

ação sómente os soldados de veteranos da primeira campa
infantaria armados de fuzís. nha da Rússia não lograram
Toda uma brigada se atirou à êxito no esforço que dêles exi
luta, alí, mas dentro em pou- giam os alemães. Foram repe
co se verificou que nada podiam lidos com perdas elevadíssimas.

UM'PRODUTO *RAUL LEITE"

\ Este segredo é irrevelável
Londres, 3 (A. P.) - O Dailij Teleqraph e o Dailij Skeicli elogiam

Silo Stafford Cripps, lorde do Selo Privado, pela maneira por que en

frentou a questão da segunda frente na Câmara dos Comuns,
O Doilu T'eleqrapli diz: - "Quando até mesmo o idiota da aldeia

pode ver que a invasão aliada deve-se fazer em segredo, não há mal
em deixar o inimigo conjecturar sobre isso. Nestas circunstâncias, o

silêncio, 111CSlllQ_ no Parlamento, é certamente de ouro".
O Daily Sketcl: diz que sir Stafford Cripps "deu a mais sábia das

respostas" àqueles que desciam conhecer os planos do governo.

Deviu e o esforço da mulher inglesa

Uma jovem do Serviço de Ambulâncias mostra à Duque'
sa de Kent o interior de um carro-ambulância que vai seguir
para a Africa do Norte (British News Service)

Londres, 3 (R.) - O ministro fIO Presentemente meu próprio de-
Trabalho, sr. Ernest Bevin, pagou parlamento está tratando com uma

tributo às mulheres, em discurso média de 50.000 representantes do
sôbre o progresso da guerra, hojc, sexo feminino, por semana, c estão
nesta capital.
"Ningucm se adcxí rou mais rapi

damente, nem dcmonsl rou maior
capacidade de aquisição técnica e

de prática de sua habi lidado do que
as mulheres britânicas.

SC!Hlo h-unsf'cridas entre os servi
ços auxil iarcs c industriais, numa

média de 20.000 por semana", de
clarou o ministro Bovin. Por outro

lado, é evidente que, à medida que
a guer-ra continúa e a lula se torna

Sua contribuição ao esforço na-

cional de guerra nâo póde ser sub- mais in tensa, aumentam também as

estimada. Não fossem elas c teria pcrrlas. Baseando-nus nos combales

sido deixado no campo da ativida- que ora se desenrolam, constatamos
de bélica uma grande lacuna. Por- que um alto preço foi pago em vi

tanto, torna-se uma obrigação para das humanas, e deveremos ainda
todos nós resolver a justa posição enfrentar novos acontecimentos,
que competirá às mulheres, depois que apelarão para maiores esforços
do conflito mundial. I nacionais.

I
Requisitados os

hospitais búlgaros
Angora, 3 (U. P.) - Um

despacho recebido de Sofia in
forma que o governo búlgaro
requisitou todos os hospitais
a-fim-de destiná-los aos feri
dos procedentes da frente rus

sa. Acrescenta o mesmo despa
cho que muitos feridos ale
mães estão chegando à Bulgá
ria, atendidos pela "Cruz Ver
melha" Búlgara que opera na

frente de batalha. Também se
informou que quatro novos va

pores bulgaros do Danúbio es
tão sendo utilizados exclusiva
mente no transporte de feri
dos.

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

Novo porta-aviões
americano

De um porto norte-america
no do Atlântico, 3 (A. P.) -

Foi lançado ao mar um porta
aviões. É o primeiro porta
aviões lançado ao mar desde
que os EE. UU. entraram na

guerra.

Cabelos brancos 1 LOÇÃO
MARAVILHOSA!

Mocas para a
Reserva militar

Washington, 3 (A. P.) - O
governo dos EE. UU. fez apêlo
a milhares de jovens america
nas, que estão agora em cursos
de treinamento, para se candí
datarem como oficiais da Re
serva Feminina Naval, criada
recentemente.

Aviões e canhões para
derrotar os japoneses

Chugkíng, 3 (R-) - O envia
do especial do presidente Roo
sevelt à China, sr. Laughlin
Curríe, declarou hoje à noite:
"Armas britânicas e norte
americanas estão chegando à
India e à China. Preenchere
mos nosso compromisso de
fornecer aviões, canhões e ou

tras armas à China, a-fim-de
que os bravos soldados pos�
sam atacar e derrotar os japo
neses" .

I DOENCAS DA PELE
E SIFILlS

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

úlceras.
Tratamento das afecções do

couro cabeludo.
Dr. TOLENTINO
DE CARVALHO

Consultas: Das 14 às 17 horas. IRua Vitor Meirelles 18-1' andar.

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

Bx-il!terno do Serviço do Professor Leõnidas Ferreira e ex-estagiário dosservtces do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
Clínica e cirurgia' de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GAlRGANTA
Cons: Vítor Meireles, 28.-D8S 16 às 18 horas.
Res.' Conselheiro Mafra. 77-FLORIANÚPOLlS.

Macumba no Palacio .da Justica,
Rio,3 (C. P.) - o Palacio da Justica 'Vem sendo ultima

mente 'Visado por índfvíduos sem escrúpulos e deshnnestos, que,
além da prática do furto se empregam também numa evíden
te campanha de desmoralização. Como se não bastassem 03
assaltos e furtos, que se 'Vêm regístando misteriosamente nos
cartórios daquele edifício, apareceu, no pátio do Palacio (ht
Justiça, uma maoumhn, Os funcionários, magistrados e curto
sos, que logo afluíram em massa, 'viram naquele local um pou ..

co de terra, simulando uma sepultura rasa, tendo cravados no
centro uma cruz e um grande punhal com algumas flores ver"
melhas ao redor.

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

CliNICO

Dr. Djalma Moellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíça)
Com prática nos hospitais europeus
CUnlea médica em geral, pediatria,
doença. do sistema nervoso, apare-

lho geníto-urínarío do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clínica com c
dr. Manoel de Abreu Oampanarío
Silo Paulo). Especializado em HI·
glene e Saúde Pública, pela Untver
Ildade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia clínica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de flsloteraoia

Laboratório de microscopia e
análise clínica

Rua Fernando Machado, I
Tetetone 1.195

flORIANOPOllS

Rio, 1 (D. N' P. A.) - O co

mandante Atila Soares, recen
temente chegado dos Estados
Unidos, entrevistado pelo

DOENÇAS DOS OLHOS "Diário da Noite", disse que a

Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no Rio de Janeiro adaptação do povo norte-ame-

C I Pela manhã: às terças, quintas e sabndos, das 10 ás 12 ricano à guerra constitue um
onsu tas horas: à tarde, diariamente, das 15 às 18 horas verdadeiro milagre, ímproví-Consultório: Rua João Pinto n, 7, sobrado - Fono: 1:167 sando-se em poucos meses nu-

Residência: Rua Presidente Coutinho, 23. merosas bases militares. Es
clareceu que "póde parecer
conto do barão de Muenchau
sen a descrição de como se eri
gem essas bases, tal a imensi
dade dos recursos materiais e
humanos" . Acrescentou que
"os Estados Unidos se trans
formaram no mais formidável
arsenal do mundo. As índus
trias se adataram ou se ada
tam às múltiplas necessidades
da guerra atual, produzindo,
hora a hora, uma massa de ar

tefatos inédita na história 111;-

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE
SÃO SEBASTIÃO

Situada em lugar aprazível. tranquilo e saudàvel

CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS
Consultas das 5 horas Ouvidos-Nariz-Garganta-Cabeça-Pescoçoem deante.

I
I

RESIDENCIA: Dr. ARM NIO TAVARES
Rua Blumenau, 28 (Assistente do prof. ôanson)

ACOMODAÇÕES PARA DE3CANÇO DOS OPERADOS

I-------'-----!I
Consultas 20$000 - Operações a combinar

Dr. Antônio Moniz ConsultórÍo: Rua João Pinto, 7 -Te!. 1461.-Residêucia 145õ

de Aragão Dr. MARIO WENDHAUSEN - �����:ra��o �:�a
MÉDICO de Medicina da Universidade do Brasil)

Cirurgia e Ortopedia. Ex-interno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira
Clínica e Cirurgia do médico do Departamento de Saúde
torax. Partos e doenças CLíNICA MÉDICAde senhoras.

CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às
17 horas.

HESIDÊNCIA:
Almirante Alvim, 36
Telefone D. 751. Dr. AÜCiUSTO DE PAULA Dj�etOta:i�a��SP�:1

• Florianópolis
Residência e Consultório: Rua Visconde de OUI'O Preto 5 Chicago 1 (H. T. M. M.) - A nação foi advertida de que

(próximo ao Teatro). não deve exagerar o seu esforço no sentido do poder aéreo na

Cirurgia geral e Doenças de Senboras. campanha da segunda frente, e a advertência partiu do famoso
Fisioterapia: Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Violeta. aviador militar coronel Charles Kerwood, chefe elo serviço se
CONsULTAS: Diariamentes às 11.30 e das 16 às 18 horas ereto da fôrça aérea, que falou durante uma reunião cívica nes-

Fone 1.644 ta cidade. O orador tr ísou que os "ta.nks ", e infantaria são tão
essenciais como os aeroplanos para ganhar a guerra. Declarou

--O----L---U-R-O--D--A--U-R---M-E-n-IC-I--N-A-e-- que a América se converteu em grande potência militar, acres-
r A A CIRURGIA centando: "Mas devemos lembrar-nos de mesmo uma grande Vancouver, 1 (H. T.) - Au-•

dacioso assalto se verificou on-
Ex-interno da cadeira de Clinica Cirúrgica da Faculdad- superioridade aérea não constitue a única rsposta ao problema tem na agência local do Banco
de Medicina. Ex-estagiário do serviço de Proctologia d_e_g_a_n_h_a_r_l_ll_ll_a_v_i_t_ó_ri_a_r_a_'I_)i_cl_a_. de Montreal, tendo dois la-do Hospital Humberto I, de São Paulo.

I
drões roubado 56.000 dólares.

Especialista em doenças de senhoras e doenças ano-retais. Tratamento

AVISO AO PO\JO CATARINE"';SE OS bandidos penetraram no
sem operação e sem dÔr'tde Varizes e HEMORROIDES. Método moderno do 1" n Banco durante a noite e quan-tratamento da GONORR IA CRONICA, no homem e na mulher, por proee
sos elétricos. Eletricidade médica - Diatermia - Diatermo - Coagulação e Infra do o mesmo abriu as portas,
Vermelho. Pêlos supérfluos. Sondagem duodenal. Transfusão de sangue Linha direta Porto Alegre-Florianópolis pela manhã, os bandidos em-

CONSULTAS: Das 10 às 12 e das 3 às 5. punhando revólveres, ameaça-CONSUl,TÓRIO: Rua Vitor Meireles, 18. - Tel. 1663. ram os empregados, forçaramRESIDÊNCIA: Rua João Pinto, 9. - Tel. 1601. Empresa Jaeger & Irmão o cofre e carregaram 56.000
�--�-�-�--���-�-�-.-�-�-�-�-.-�-�-�-�-�-.-�-�-�.�-�-�-�-,-�-�-�����-�����-�-�-�����'������������ Saldas de Florianópolis às terças e sábados dólares em notas, deixando in-

O ADVOGADO ACACIO MO· tactos 2.000 dólares em prata.
BEIRA comunica aos seus a- Saídas de Porto Alegre para Florianopolis Os assaltantes fugiram do Ban-
migos e clientes que mudou às quartas e sábados' co e tomaram um automóvel,
o seu escritório para a rua Saidas de Araranguá às quartas, que aparentemente os espera-

«Deodóro s nO 23.
.

sacados e domingos va.

(das 9 às 12 e das 2 às 5)
Residência: "La Porta Hotél" I Aqente em Florianopolis: MARIO MOURA

apartamento 112. PRAÇA 1r> !)E NOVEMBRO
Caixa-Postal I lO-Fone: 1277

Escritorio Técnico de Topografia e Urba nismo Ltda.

Medição de terras - TopografiaPrecisa-se de agrimensores, topógrafos, medidores, calculistas e

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

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

----------------------�

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, es.

Dr. BEZERRA LEITE

CLÍNJC�
MEDICA

CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33

Sobrado

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

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

e Farádica,
Cozinha dietética.

Laboratório de análisês clínicas

Apartamentos de luxo e Quartos de 18, 28 e 38 classe.
Diárias de 10$000 a 40$000

Secção de Maternidade, com parteira residente. Par
tos a preço fixo: permanência de .10 dias, com 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 1153 - Flurianópolis

I

ARAUJO OLHOS, OUVIDOS
-NARIZ GARGANTA----------------,----------- ,Dr.

Fspecialista. assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

C I Pela manhã, das 10 às 12
onsu tas = A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles. 24.- Fone 1447

I Dr. Remigio
CLINlCA -MEDICA

Molestias Internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral

ICONSULTORIO :
'

Rua Felipe Schmidí-Edifi
cio Amélia Neto--Fone 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 horas.

RESIDENCIA'
Av. Hercilio Luz, 186

- PI1One: 1392 -

AUende a chamados
14

Dr. MADEIRA NEVES --médico especialista em

Josephi:-ta Schweidson
MEDICA.Doenças de senhoras e crianças.

CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1ft às 17 horas
Rua P. Schmidt. 39 (sob.)

Dra.

Moléstias internas de adultos e crianças.
Consultório: Rua Felipe Schmidt n. 38 - 'I'el. 1426

Residencia: Rua Visconde de Ouro Preto n. 70 Tel. 1523
ATENDE CHAMADOS À NOÍTE. - FLORIANOPOLIS.
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Galopando, galopando, vai José ao po
voado a mandado do patrão, porém está
com uma dôr de cabeça que o põe louco.
Na primeira farmácia que encontra,
desce e pede:

_ Por favor! Estou com uma dôr de cabe
ça terrível, pode dar-me um bom remédio?
_ Vou dar-lhe o que tenho de melhor:
MelhoraI.

SEJA PREVIDENTE:
Tenha sempre
à ntão alguns
comprimidos de

para COl" ba ter SU(lS dores de cabeça,
r".'lj"riados e outr(ls irulisposições se

m el tuin tes . Melh.oral corta a dõr e

baixa a febre.E José continua seu caminho já alivia
do e contente, sem se importar com o

sol, o vento e a chuva que o esperam.

Como se transformã-uma Nação no maior
arsenal do mundo

Audacioso

V. S. JA' PENSOU NO FU- I
TURO DE SU A FAMiLIA ?
Vá hoj e mesmo ao

MONTEPIO DOS SER
VIDORES DO ESTADO,

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

PENSÃO VITALICIA

litar" .

Depois de falar, entusiasma
do, sobre o poderio naval nor
te-americano, disse: "As bata
lhas do Mar de Coral e de Mid
way evidenciaram o poderio
naval de Tio Sam, que, em bre
ves dias, dominará o Pacífico,
eliminando os maldi tos nipô
nicos daqueles mares' Jugula
da a situação no Extremo
Oriente, a esquadra norte-ame
ricana varrerá dos mares oci
dentais os insidiosos submari
nos do almirante Raeder, o úl
timo recurso do poder naval
nazista, regularizando a nave

gação entre as Américas".
Finalizou dizendo que "visi

tar os Estados Unidos, hoje,
implica em adquirir-se a mais
absoluta certeza na vitória das
democracias sobre a barbárie
totalitária" .

para os seus herdeiros,
assegurando-lhes'o pão
de cada dia.
Corretor em Santa

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

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

30v. alt.·28

Apelos de caridade
ao estrangeiro

Londres, 1 (H-TM- - O go
verno proibiu que qualquer
pessoa residente na Grã-Breta
nha dirija apelos para obras de
caridade a qualquer país sem

autorização do Ministério do
Interior.

Dentario'Gabinete
Cirurgião-dentista JOSÉ C. DE BORBA (Calõ)
Ex-dentista do Patronato de Anitápolis.

Executa todo e qualquer trabalho concernente
à Odonotologia

Material de 1· qualidade
Rua Deodoro, 16

Importancia dos «tanks» e da infantaria

Representantes:
MACHADO s Cia.

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

13, Sobrado.'

A «AGENCII\ FORD·,
8.AGIt.

PNEUSdistribuidora dos aFamados B R A S I Li
querendo bem servir aos que a honram com a sua preferencia, resulveu reduzir os preços dêsse produto, dando um desconto compensador.Assim. inteiramente à disposição dos interessados. aguarda com p razer a sua honrosa visita.

Rua Conselheiro Mafra .. 54 •• Telefone, 1665·· Caixa Postal, 117 •• End. Teleg.: «TUFFIAMINIl •• Florianópolis
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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disposição, para o

trabalho, memona

prontamente alerta, são coisas im
passiveis quando não se têm re

guladas as funções digestivas.
O "Sal de Fructa" ENO é o regu
lador ideal do sistema intestinal.
Não sendo em vidros, não é
I/Sal de Fructcr",

ENO I'SRL DE FRUCTR"

propriedade rr' 35 à rua Almi-
Washington, 1 (U. P.) - O construtor naval da costa do rante Lamego, composta de

Pacífico, sr. Henry J. Kaiser, manifestou ante a Comissão do um bungalow confortavel e

Senado que investiga o esforço bélico que poderia transformar moderno, e um sobrado
parte de seus estaleiros para produzir neles gigantescos aviões com diversos depósitos na
'�

carga, sem diminuir com isso a construção de navios. I parte terrea, e ainda uma

Os estaleiros de Kaiser alcançaram um recórde na entrega casa propria para instala
de navios. Kaiser refutou as assersões feitas ontem por Edie ção de qualquer .industria
Rickebacker, de que para aviões de carga será necessário mo,

I
Aceita·-se proposto de per

dificar totalmente os estaleiros. muto por outra casa no

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

CASA NOVA, à rua Felipe
Schmidt, 17.

Os aviões-cargueiros

Edital de Praçao Doutor Osmundo Wanderley ela Nóbrega, Juiz ele
Direito ela P. Vara ela Cornaica ele Florianópolis, Estado
de Santa Catarina, na forma ela lei etc.

FA7. saber aos que o presente edital com o prazo ele dez dias virem, ou dele
.. conhecírnen to tiver-em que, no dia quatro de agôsto próximo vindouro, às nove
horas ela manhã. junto ao depósito elo Moinho Joinvile - Vila Ganelra - no Cáis
Badaró, o oficial ele justiça elêste Juizo. servindo ele porteiro dos auditórios, trará
a públ ico leilão de venda e arrematação a quem mais elér e maior lanço oferec ...:
as mercador-ias abaixo discriminadas, que constituem os salvados do navio motor
"LAMY" ela Companhia Nacional Comércio e Navegação S. A., do Rio de Janeiro:
LOTE n. 1 - marca ilegivel - 300 sacos de assucar cristal a .

25S000 7:500S000
LOTE n. 2 - marcas ilegiveis - 111 sacos de assucar cristal vastos

ou quasí vasios a 3:):000 ..
LOTE n. 3 - marcas' ilegiveis - 4 sacos ele sulfato ele aluminio

em máu estado, a 10$000 .... .... .... .... . .....

LOTE n. 4 - marcas ilegiveis - 6'1 sacos ele sulfato ele aluminio
vasios ou quasí vastos .... .... .... .... ..:. . ...

LOTE n. 5 - marcas ilegiveis - 43 rôlos de arame ele ferro liso
avaríados a 100$800 .... .... .... .... .... .... 4:3'00$000

LOTE n. 6 - 17 barricas ele erva-mute-maica F. r. & Cia. a 60 kilos
a 50$000 cada barrica . .. , . .

1 barrica ele erva-mate com 20 k í

los ..
LOTE n. 7 - 1 caixa ele caramelos em vielros com marca P. C.
LOTE n. 8 - 1 caixa ele caramelos avariada com a marca P. C.
LOTE n. 9 - 4 caixas com perfumarias marca A. P. contendo:

- 3 duzias de agua ele quina - 2 duzias de oleo ele
babosa - 1 groza ele sabonetes ovais. 24 eluzias ele
perf'umes - 48 eluzias de sabonetes em bóias e 36
sabonetes ovais ele côco .... .... .... .... . .....

LOTE n. 10 - 30 caixas ele guaraná Antartica, caela caixa com
72 garrafas - marca P. G. e 2 caixas quebradas com
faltas .,.. . .

LOTE n. 11 - 7 caixas com pertences de maquinas marca
P. A. P. . .

LOTE 11. 12 - 1 caixa com 50 peças de tecidos de algodão com
2.780 metros marca ]\[. R. O. 1. a 1$000 o metro ...

LOTE n 13 - 1 caixa ele tecielos de algodão com 2.830 metros mar-
ca LEÃO a 1$000 o metro .... .... ... .. .. . ...

LOTE n. 14 - 1 caixa com tiras ele couro marca A. O. E. & Cia.
- molhadas.... ..

LOTE n. 15 - 20 caixas - cada uma com 12 ferros ele engomar
ns. 3 e 4 marca V. J. '1'. 1 caixa contenelo 10 ferros ele

engomar n. 4 marca V. J. T. . .

1 caixa contendo (j ferr-os ele engomar n. 8 marca
V. J. T ,.

LOTE n. 16 - 9 caixas contendo cada uma 12. litros de GDr extra
seco DUBAR - marca G. r. .. .. . .

LOTE 11. 17 - 1 caixa contenelo Iicôr Fogo Paulista e mais treis
caixas com faltas marca J. A. .... .... .... . .....

LOTE n. 18 - 2 caixas ele chocolate em pó e fôrmas ele papel para
dôces marca PORTO ..

LOTE n. 19 - 1 caixa com fosforas em bom esta elo e com faltas
marca X. r. & Cia. 1 caixa com a metade avariada
marca .,x. I. & Cia. .... .... .... .... . .

10 caixas molhadas marca X. r. & Cia. . .

LOTE 11, 20 - 1 caixa com cóla para couros e mate avariado mar-
ca B. S. A .

LOTE n. 21 - 7 amarr-ados de só la a 130 kilos caela uma marca C.
� & Ga .

1 amarrado de sóla a 130 küos marca F. T. . .

1 amarrado de sóla com 130 kllos marca ilegivel 2:300$000
LOTE n. 22 - 2 farelos com sacos vazios ele aniagem. - marca C.

G. & Cia., contendo cada um 500 sacos a 3$000 cada
LOTE n. 23 - 1 farelo com sacos vazios ele aniagem marca J. J. \V.

& Cia., contendo 500 sacos a 3$000 por saco .

LOTE n. 24 - 3 farelos arrebentados marca J. J. \V. & Cia. con
tenelo 1.441 sacos vazios ele an iagem a 2$000 por saco

LOTE n. 25 - 1 fardo com 19 tapetes ele côco marca K. J. C .
LOTE n.26 - 3 farelos ele tecielos ele algoelão alvejaelo marca MER·

CUR - 2.694 metros a 2$000 o metro .... .... . ...

LOTE n. 27 - 3 farelos ele riscaelo marca B. U. com 2.112 metros a

2$000 o metro .... .... .... .... .... . ...

LO'rE n. 28 - 2 farelos ele riscado ele algodão marca J. S. & Cia.,
cada uma com 20 peças - com 880 metros caela uma
_ total 1.760 metros a 2$000 o metro .... .... . ...

LOTE n. 29 - 4 fardos de brim de algodão marca J. S. & Cia., com
1.861 metros a 4$000 o metro .... .... .... . .....

LOTE n. 30 - 2 fardos de riscado de algodão marca C. A. S. & (

Cta., com 1.760 metros a 2$000 o metro .... . .....

LOTE n. 31 - 1 fardo ele morím ele algodão ele côr marca C. C. M.
com 794 metros a 1$000 o metro ... . ..

LOTE n. 32 - 3 farelos ele riscaelinho ele algodão com 1.980 metros
marca Leão a 1$500 o metro . .

LOTE n. 33 - 10 farelos de sacaria de algodão marca C. C. C. C. C.
com 250 sacos cada fardo no total de 2.500 sa
cos a 2$000 por saco ... .. .. .... ... . .....

LOTE n. 34 - 3 farelos de sacaria de algodão marca C. C. C. C. C.
com 250 sacos caela farelo no total ele 750 sacos -

estanelo os mesmos molhados a 1$500 por saco .....

LOTE n. 35 - 1 farelo ele sacaria de algodão 00111 250 saeos marca
T. T. T. T. a 2::;000 por saco . .

LOTE n. 36 - Fragmentos ele caixas que cor-respondem a 9' caixas
de bebidas elestruidas marca J. A. . .

e Leilão

333$000

40$000

20$000

850$000
20$000
100$000
10$000

1:100$000

2:500$000

5:000$000

2:780$000
.1
".' 2:830$000

2:000$000

1:200S000

200$000

100$000

150$000

100$000

3:000$000
1 :500$000

2:882$000
160$000

5:388$000

4:224$000

3':520$000

7:444$000

3:520$000

794$000

2:970$000

5:000$000

1:125$000

500$000

\
r

Total ,..... 75:512$000.
E para que chegue ao conhecimento de todos mandou expedir o presente

eelita1' que será afixado no lagar çlo e:ostume � publicado na. fórma el� lei. D8cLO
e passado nesta cidade ele Florlanopolis, aos vmte e quatro dias elo .mes de Julho
elo ano de mil novecentos e quarenta e ,101S. Selos a fmal. Eu, HygJl10 LUIZ Gon
zaga, Escrivão, o subscrevi. (Ass.) Osmundo Wander'ley ela Nobiega - Juiz ele Di
reito da la Vara.

Confére. O Escrivão
Hygtuo Luiz Gonza.!:'a

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

--.,�--------------------------------------------�------

Registradoras
��America"

Modernissimas, registrando com impressão até 999$900.
Venda em 12 prestações por 2:950$ a título de pr,opegan
da. DISTRIBUIDORES GERAIS NO BR�SIL- CARU & CIA

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

Roupas _.Pulóveres
Cobertores - Sobretudos - Pantufas

A

AGE�AÇJ�OR���NER

Vende·se on alnga.se

eficaz. Essa fraqueza que o aborrece e

irrita, envergonhando-o muitas vezes

quando se acha fóra de casa, é resultante
das substancias toxicas no sangue, que
atuam como irritantes sobre os nervos e

as membranas sensoriais. É por isso que
mesmo sem necessidade alguma, a bexiga
é constantemente chamada a funcionar.
Liberte o seu sangue dessas substancias toxi
cas e terá certeza de ficar curado. Não ha
meio mais rapido e eficaz de conseguir esse
resultado do que' tomar uma série das afa
madas Pilulas De Witt para os Rins e a

Bexiga, conhecidas em todo o mundo.

o vidro grande de Pilulas De Witt, contendo duas vezes e meia a quan
tidade do tamanho pequeno, custa proporcionalmente muito menos.

Diz-se que o organismo muda completa
mente de sete em sete anos. O certo é
que com o passar do tempo a saúde se

modifica e em muitas pessôas de mais de
40 anos começam a aparecer disturbios,
muitas vezes de natureza séria. Entre es
tes o principal é o disturbio da bexiga, uma
fraqueza cujas exigencias, que se manifes
tam principalmente á noite quando se está
bem quente na cama, são muito irritantes.
Essa debilidade da bexiga é um resultado
de distúrbios renais e si fôr desprezada,
poderá tornar-se perigosa, transformando
se em calculas, pedras ou cist.ite (infla
mação crônica da bexiga).
Compreendendo-se a causa da fraqueza
da bexiga, poder-se-á saber porque pode
mos prometer aos sofredores um remedia

Precísu-ae de um viujorrte para os Estados do
Paraná e Santa Catarina. E' necessário ter conhe
cimento do ramo de fazendas e armarinhos. Prefe
re-se o pretendente que conheça a zona. Ofertas
sómente por escrito, com cópias de atestados e

fotografias, indicando estado civil e atividades
anteriores, a MATHEIS & CIA. LTDA., Caixa
Postal 493, Rio de Janeiro.

V. S. procnra representa�ões 1
Uma das maiores Fábricas de Foíníahas, estabelecida há mais de 45

anos. procura representantes e víelantes, vendedores ativos. na Capital e
no Interior. Negócio sério e lucrativo. Boas comissões.

OFA Orga.nizacão
de vendas
da Fábrica

Ofertas à Caixa 2286, São Paulo

-

Crédito Mútuo Predial

A nacionalidade de
Carmen Miranda

Lisboa, agosto (De J. Rocha Ra
mos, da Reuters) (Via aérea) - O
quinzenário de política internacio
nal,"Sol", publica o seguinte eco

dedicado a Carmen Miranda e à sua

nacionalidade:
"Um dos problemas que mais

têem agitado a opinião pública em

Portugal, nos últimos anos, é o da
nacionalidade de Carmen Miranda.
Desde que a famosa cantora de sam
bas se tornou estrela mundial de
rádio e da T" arte - e nesta última
com diploma passado em Holly
wood, o que é digno de ponderação
- dois países começaram a dispu
tar a honra de lhe ter sido berco:
Portugal e Brasil. Um bravo jorna
lista lusitano procedeu a indaga
ções e averiguou que a célebre ar

tista nasceu em determinada terra
do norte de Poj-tugal ; os brasilei
ros, porém, consideram-na um pro
duto cem por cento nacional. Ora,
supomos não haver razão para po
lêmicas, desde que Carmen Miranda
nos garante, quase todos os dias,
num disco célebre:

- Eu sou brasileira
E o meu íntimo revela
que a minha bandeira
é verde e amarela

Dr. G. I

TERRENO
Vende-se excelente terreno,

medindo 20x50 mts., situado
à ESQUINA da avenida Rio
Branco com fi rua Nerêu
Ramos. Tratar à rua Blu-
menau,28. 5V.-2. - ........ ------....

Vende-se
Uma aranha com rodas de
pneus, um cavalo e diver
sos máquinas para fins in
dustriais. Informações ries to

redação. 15vslO

V d se
um telhado de

en e- folhas de zinco
e respectí vo madeiramento,
em bom estado de conserva

ção. Proposta nars: Secreta
ria do "lira Tênis Clube".

v-5

50$000

Vende-se u� terreno p�o
prro para erra

ção e Iii voura , com 10 mi
Ibões de campo e mato, en

cerrando cerca de 2:'\0 c-ibe
ças de gado e' 8 ou 10 C8-

-ínhas, extremando com a

cidade de Bvm Retiro. Infor
mações com Menoel Boell,
em Bom Retiro. 15v-5

Proprietários: J. Moreira & (ia.
27 DE JULHO

Foi entregue a prestamista Waldeme.r L. da Silva,
residente em São Francisco (Santa Catarina),
possuidora da caderneta D. 9.839, o prêmio

que lhes coube em mercadorias, no valor de rs.

6:250$000
contemplada no sorteio de 18 de Julho de 1942.

4 DE AGOSTO
Mais um formidável sorteio realizará a Crédito Mú

tuo Predial, no dia 4 de AGOSTO (3J.feira),
com prêmios no valor de

6:250$000
Não vacile adquira já a sua caderneta na sé de da

Crédito Mútuo Predial à rua Visconde
de Ouro Preto n° 13.

..............------....--........------....---- ...

Consulta médica gratis !

elerno
Galletti
ADVOGADO

Praça 15 de Novembro, 23
10 andar (Altos do Café
Bubi). - Fone 1.116B.

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

uma salaAlnga-segrande e confortável para casal,
na PENSÃO SUIÇA, à ma

Esteves Junior, 135. V-45

uma casa para moradia
até 12 contos de réis. Infor
mações à rua UI uguai n- 3.

6v-6

Piano
Aluga-se um piano Pl eyer

em ó.rmo estado. Ver e Ira
tar à rua Conselbeiro Mafra
71A. t svs-r s

2$000
PIANO

Vende-se um plano. BORO,
em ótimas condições. Rua

Esteves Junior, 48.

Conlribuicão, apenas 1$000

A «arianizacão» da
Franca

Estocolmo, 1 (R.) - De
acôrdo com o "Stockholm T'id
ningen", mais de 31.000 em

prêsas israelitas já foram
arianizadas na França ocupa
da.
Outras firmas pertencentes

a judeus, num total de 2.158,
serão também arianizadas o
mais cedo possível.

Médica EspiritaDra. Lourdes Galhárdo Rua Es
ta cio de Sá, 142 1°, ando Telef.
22-1092- Rio de Janeiro_

I
Caspa 1 LOÇÃO MARAVI.

LHOSA!

Elas não servem para isso, (orno
êles não servem para aquilo ...
Rio, 31 (D, N. P. A.) - A pro

póslto da recente proposta do Mi
nistério da Fazenda, excluindo as
mulheres dos concursos para o Im
posto sôhre a Renda, o boletim do
DASP publica um tópico esclareccn
do, que em várias outras funções, a
prática demonstrou que a elas as
mulheres não se adaptam. Da mes
ma forma, o Departamento opinapela aceitação de mulheres em ou
tras, onde os homens se tornam in
capazes ou insuf'iciell!(,S, J

AVISO
ANASTAr 10 KOTZrAS a

visa à sua distinta ír eguesíe
e ao público, em geral, que
mudou 8 sua loja de fazen
das e armarínho. para a rua

Felipe schmídt, n° 17 (antiga
Agencia da Companbia Sín
ger).
Florianópolis. 31 Julho 1942

ANASTACIO KOTZIAS
l5v,3

SALAS
Alugam-se algumas salas

do prédio à rua Vietor Mel
reles n' 18 Trata r co m João
Matias Gustenboffen, n o mes
mo, das 10 às 12 e das 2
às 5 horas. iüvs.alt - 3

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Doze de Agosto
orquestras

o ESTADO 3 de Agosto de 1942

Comemorando a passagem do 700 aniversário de sua fundação, o Clube
realizará grandioso baile no dia 12 do corrente .,. Duas grandes

«Show» com os <'Demônios do Ritmo»
Reforços britânicos que chegam a �M:alta

A despeito dos ataques aéreos, dos navios piratas de superficie, dos submarinos e das minas
inimigas, os comboios britânicos transportando produtos alimenticios e reforços vitais de
tropas e munições chegam regularmente aos portos do Oriente Media. Malta é a chave de
uma rota maritima aberta de léste para oeste e continua ainda como base principal dos
grandes vasos de guerra. li fotografia mostra soldados britânicos no cais do Grande Porto,
em Malta, observando a chegada de uma embarcação de um navio do comboio britânico,

(Foto de British News Service, para O ESTADO).

o comando alemão prepara-se para o I
Balões incendiários

_ Budapeste, 3 (H. T. M.)

segundo inverno na Russia �����1á��:er;���oss b�fõ:!t���l���Londres, 3 (R.) - O alto coman
do alemão está fazendo vigorosos
preparativos para o segundo inver
no da Russia - de acôrdo com

informações dos países ocupados.
Todas as oficinas ferroviárias

nos países ocupados estão produ
zindo locomotivas para as forças
alemãs. A qualidade não constitue
propriamente o problema, mas sim
a rapidez da produção. Aliás, quan
do os manufatores checos pedem
cobre e o recebem são advertidos
de que a sua qualidade não é boa,
mas que as locomotivas não preci
sam durar mais de 12 meses, tem
po que satisfará plenamente as au
toridades militares alemãs.
Apesar de que a Franca já tenha

cedido as suas locomotivas, mais
500 foram exigidas. Engenheiros
franceses espalharam-se por todo
o continente, especialmente nos
Estados bálticos. O governo de
Estados balticos, O governo de
Vichi também recebeu o pedido
de dois mil quilometros de via per
manente e entre 30 e 40 mil car
ros. A França já cedeu ainda um

I o ESTADO Esportivo
Futebol 1Rio, 3 - No sabado à noite,

o Vasco bateu o Canto do Rio,
por 1 a O.
Hoje, se deram os seguintes

jogos:
Bonsucesso 2 e Bangú O. Juiz

Caldeira. Renda 1 :358$500;
Flamengo 3 e S. Cristovam O

Juiz Mario Viana. Renda
23:396$000;
América 2 a Botafogo 2. Juiz

Fioravante d'Angelo;
Madureira 4 e Fluminense 1.

Juiz Drohle da Costa. Renda
15 :438$500.

30 páreo Bocaina;
40 páreo Carú;
5° páreo Salmão;
60 páreo Latero;
70 páreo Star;
O 6° páreos era o do Grande

Premio Brasil, para o «Sweeps
take», cujos números maiores
premiados foram:

1 ° lugar - Latero, zaino de
4 anos. - Bilhete n 9.174, pre
raiado com mil contos de réis,
e cujo comprador reside em

Campos;
2° lugar - Alone. - Bilhete

n: 1.916;
3° lugar - Lunar. - Bilhe

te n. 33.819.
O movimento das apostas a

tingiu 2.563:610$000.
Remo

,

Rio, 3.-Na competição náu
tica de ontem, na enseada do
Botafogo, a colocação tinal íoi a

seguinte: t: Guanabara; 2° Fla
mengo; 3' Botafogo; 4' C. R
Lage, 5' Vasco, 6 .Internacional;
7' Natação; 8' Icaraé e Gragoatá
(Empatados).

Corrida do Fundo
Rio, 3,- Efetuaram-se ontem

duas provas para campeonato
da Corrida do Fundo;

1 a
prova

- 10.000 metros
Vencedor: Francisco da Graça,
do "3. Cristovam";

2a prova- 5.000 metros.-Ven-
cedor: Mario Gonçalves, do
"Vasco" .

.

Salvador, 3 - O jogo do Vi-
toria com o Baía terminou on

tem pela derrota do segundo,
pelo score de 3 a 1.

S. Paulo, 3 Os jogos de
ontem do campeonato paulista
foram os seguintes: S. Paulo 5
e Santos 1, Palestra 4 e Juven
tus O. S.P.R. 5 e Espanha 3,
Corinthians 2 e Ipiranga 3.

*

Porto Alegre, 3 - Ontem o

Cruzeiro venceu ao Força e Luz
.

por 4 a 2; o Nacional e o

Internacional empataram de 1a1.

Turf
Rio. - No hipódromo da

Gavea efetuaram se animadas
corridas, constantes de 6 páreos
cuias respectivos vencedores to
ram:

páreo
páreo

Mamoré;
Ubiratã;

I Marcando um

sucesso formidavel
devido os BAIXOS PREÇOS,

continua a

Liquidação na "A MODELAR"

o
"

receio alemão cresce dia a dia

A's 5,30 e 7,�0 horas A's 7,30 horas

SorJe de cabo
de esquadra

Com Dorothy Lamour e

Bob Hope
Obras do cais e porto de

Vitoria
Complemento Nacional
Noticias do dia 32x13

da Guerra)
Preços: 2$500, 1$500 e 1$000

Livre de Censura

Luz que
se apaga

i,' Com Ronald Collrnan, Ida
Lupino e Walter Huston

Cine Jor. Bras. Ixllt3
Complemento Nacional (D.F.B.)
Choques e contra choques

(Short)
Preço único: 1$500
Livre: de Censura

VIDA SOCIAL
anrversértons
Ocorre, hoje, o aniversário

natalício do estimado jovem con

terraneo Darcí Pereira, aplicado
aluno do 4' ano do Cursode Huma
nid a des e filho do sr. Euclides
Pereira, proprie tar io do afregue
sado Café Rio Branco.

Fazem aDOS boje:
A galante menina Evangelina

, Kotzias, filha do sr . JoãoI Kotzias, comerciante;
o sr. dr. ato"} Gama D'Eça,

lente catedrático de nossa Fa
culdade de Direito e apreciado
poeta, cuia temperamento de
artista é um orgulho para os

talentos de sua geração;
o sr. Afonso Gelosa, comer

ciante;
. �

a menina Rosa-Maria de l\4P-"
deiros;

a sra. viuva Josetina La Por
ta;

o jovem Moacir Galiani, filho
do sr. José Galiani;

a sta. Maria Lídia dos San
tos Coelho;

a sta. Lídia Espindola, filha
do sr, Raul Espindola, do alto
comércio de Itajaí.

'!

quarto de milhão de C�llT?S à Ale- cionados por mãos Inírní zasmanha. Com Isto, o pars ficou ape- .
,

. s::
nas com cerca de 200 mil carros com o fito de provocar mcen-

sabE!_ndo·se que o �1íni�11o necess�: I
dios. Algu�s. deles cairam sem

no as suas exigencias e de 300 mil causal' preJUlZOS.
carros.
Na Alemanha, os serviços ferro

viários têm a mesma prioridade
do das armas. Além disso, o Reich
estabelece vasto "stock" de "skis"
e trenós para o próximo inverno,
produzidos principalmente na No,
ruega e nas florestas da Boêmia e
da Morávia.
Em todos esses países ocupados

há grande procura de cavalos, pois
constituem meios de transporte
melhores do que os motores du ..

rante o inverno. As roupas quen
tes merecem igualmente a maior
atencão.
Revela-se que as fábr-icas alemãs

estão produzindo grande quautida
de de botas semelhantes às russas,
que preservam os soldados do con
gelamento. Casacos e gorros estão
também sendo armazenados e111
imensa quantidade, assim como ali
mentos quentes.

FalecImentos:
Ogê Manneback

Em S. Francisco, de cuja Al
fândega era guarda-mor, faleceu,
no dia lOdo corrente, o nosso
conterraneo sr. Ogê Manneback,
cujo corpo foi transportado para
esta capital, havendo sido ontem
à tarde inumado no Cemiterio6vsa-4 da Irmandade dos Passos.-------------------------

O extinto, que pertencia à
Academia Catarinense de Letras,
contava 60 anos e nascera em

Florianópolis, fora um dos nos
sos melhores poetas, havendo
cultivado preponderantemente,
quase exclusivamente, a veia
satírica, que nem sempre ousara

expandir, no justo receio de erir
os muitos preconceitos do meio
acanhado em que lhe fôra dado
viver. Varias fatos, diversos
tipos, diieren tes coisas do nosso
ramerrão lhe serviram de ins-

E D I T A L piração, Fez, assim, a sátiraDe orelem elo S11]'. Tenente Coronel circunstancial, sem largueza nemAvíado: ,Comandante ela Base Aérea ele
F'lor.ianópolis. acham-se abertas, nesta profundidade humanas. Daí, por
Unidade até o ela 5 de Agosto, as Inser-I. ventura, a apoucada ressonância
ções para a Cia. de Infantaria de Guarda, das suas rimas, que, no entanto,do Ministério da Aeronáutica, cujos can-

didatos deverão satisfazer as seguíntes foram a mais grata e encanta
condições: dora floração da sua alma iovia-
a) ser reservísta de la ou 2" catego- líssima.

ria; Ultimamente, desertara as rooh) CÓt· branca;
c) altura m ínma de I,G2; das que dantes frequentava. Sua
tl) bôa conduta (atestado passado "verve" perdera a espontanei-

pela pOlícia);, I
dade e o calor. Vislumbrava já

�) saber ler e_ escrever; as luzes mais tranquilas da Eter-f) robustez íísíca, comprovada e111. , . .

inspecão ele saúde na Base;"

I
mdade. E que a proximidade do

g) idade entre 18 a 25 anos cornple- túmulo adoça os corações.
los.

•
_

Os interessados deverão apresentur-sc Faleceu ontem, nesta Co-
munidos dos documentos. Tempo de ser- pitaI a exma. sra. d. OHm
vlço 2 anos. Vencimentos - 2388000. pia Rodrigues Mendes, espoBase Aérea de Florianópolis, 31 de ju-
lho ele 1842. sa do sr. Manoel Prudencio

Milton da Silva Sal'IlH'llto Mendes, funcionario aposen-
1° Tenente Aviaclor todo do Tesouro do Estaeo.

Associac;ão, Comercial de Florianópolis
A5SEMBLE!A GERAL EXTRAORDINARIA

Londres, 3 (De Robert Mengin em toda a estensão do territorio Pelo presente são convocados os srs, asso cí arios para li

da AFI para a Reuters) - os ale- ocupado. sessão de Assernbléla Geral que se realiz ará a 10 do cor

mães organizaram uma violenta Assim é que a emissora de Ra- rente, na séde social, à rua Trajano. 13 -sobrado
campanha de propaganda na Fran- dia de Luxemburgo indica que du- às 18 horas, para o fim especial de se elegerem os vogais
ca afim de intimidar e desanimar rante os ultm.J.O.s meses, n:a�s de e suplentes que deverão ser »presentados pela Associaii população no caso da abertura 200.000 operanos especíahzados -

à'
. - "

da segunda frente., empregaram me�sa.lmente f!lais de ç�O Comissão .de Salárlo Mílllmo do Estado, de conter-
A referida campanha e caracte- 500.000 metros CUbl<;_OS de cll�e!lto

r
mída de C?ID a lei.

rizada pela publicidade dada. às a�mado na construçao de fortifica- Flortanópolís, 1 de agosto de 1942.
medidas tomadas pelas

autorlda-I
çoes ao longo da costa da,�ancha. ADAUTO FREITAS Secretario.

des germanicas e tendentes a fa- Cerca de 19°.000. metr.os cl�blCOS de
!

'

zer acreditar que passou a hora rochas teriam SIdo dinamitados a- 10v 2
em que os aliados poderiam ter fim de �acilitar o� refendas traba- Espanho· .-s trabalhadesembarcado com êxito na Euro- lhos. Alem dos milhares de fortll1.s
pa. já terminados, outros mais �perfel- rio para a Alemanha IEntre os elementos da nova cam- coados estão sendo construídos. M d ld 3 (A P M i
panha de propaganda germanica

-

Por �utro lado, as autoridades
- a ri , ..) - i tra

na Franca elevemos salientar a germamcas espalharam o boato de balhadores espanhóis foram
grande publicidade feita em torno

,q�e
Rundstedt t,em à sua �is'p�si- contratados, de acôrdo com um

da "Legião Tricolor" e o cara�er ça.o grande ?m�:ro de. divisões entendimento hispano-germâ-
sensacional da chegada do "88' a blindadas. Enfim, La Tnbune de. -

Paris, no momento preciso em que Genéve". afirmou que se os aliados l1lCO e deverao embarcar hoje
a imprensa descreve detalhada- conseguissem des��barcar em al- para a Alemanha.
mente a sua intervencão em ou- guns pontos insuficientemente de- Mais tarde outros trabalha-
tros países da Europa: enfim a fendidos, .

os alemães poderiam dores seguirão para a Alerna-J
reprodu cão de verdadeiros estu- reumr rapidamente forças muitos

nha, sujeitos a contratos com
I

dos sôbre os trabalhos de fortifica- superiores em número para atacar --------------------------

ções empreendidos pelos alemães as tropas adversarias. firmas particulares.

I Berlim receia •••

CartaZeS dO ci 1- El_ I çõ:'�Ul:��:�.;as(R;) esta In!��;;:i
anunciam que se teme em Ber
lim que os vasos de guerra

.,'oo,......""""""'__ iJilIJWUOUW"""""""'............,..........,.,.,""""""i:''''''''''-'''''''''''''"' """""""'OOOOCODOOOOOOOOO"""""""'""""""", franceses intentados em Ale-
HOJE 2a.-felra HOJE xandría sejam apreendidos e

CXII:JIXDIDiJiXWXWXiUUiUiJOCXXXJ �CIODDODnODlXDXXJDDIXJDIXJODDODDODOOCIUOODDDDC»QDOII:IIX1OQ,.IOOOI;;IDQQOIJDIXlCDOCDlIODDCJIXaaaatlDOXllX.lClXXlOP ��OODOOIXXI

� -o- -0-. entregues no general De Gaul-

CINE REX CINE ODEON IMPERIAL Je.
- FONE 158'1 -

l- -FONE 1602 - FONE 158'1 :;;;;��;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;,;;;;;;;;;;�

É MAIS QUE UM
NOME, É UM
SIMBOLOI

A's Clínica médico-cirúrgica do
DR. SAULO RAll'IOS
Especialista em moléstias de

senhoras - Partos.
AL'I'A CIRUUGIA ABDOMINAL: es

tômago, vesícula, útero, ovários,
apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA
PLAS'I'ICA DO PEníNEO - Hérnias,
hidrocele, varicocele. Tratamento sem
dor e operação de Hemorroides e vari
zes - Fracturas: aparelhos de gêsso.
Opéra nos Hspitais de Florianópolis.
Praça Pereü'a e Oliveira, 10 -

IFone, 1009
Horário: Das 14 às 16 horas, diaria

mente.
-----_..:

7,30 horas

Os gregos I
eram assim I

Com Alan Jones, Jae Pener, IRosemary Lane e Martha Raye

TOMeM

flnho CreRsHta�8
"SJLVEIRA"

Grande T6nico

Agradecimentos:
Recebemos atenciosos cartões

de agradecimentos, pela nota
de seu natalício, do jovem Al
varo de Lima Veiga, alto fun
cionaria da agencia «Singer», e

da sta. Ailí Mendonça, filha do
nosso prezado conterraneo sr.

João Mendonça, hábil constru
tor civíl.

Viajantes:
Regressou hoje, para. a Ci

dade da Laguna, acom

panhado de sua exma. es

posa, o sr _ farmacêu tico
Antônio Pedro da Silva Me�'
deiros.

Atualidades N' 12

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

Seia Guarda Livros em sua VasaPor corresp(\ndencia, em 12 mezes apenafl, V. S. di
plomar-Fe-á·g!iranlimos melhoria-sempre há procura de
pessoas competentes. Faça o curso em sua casa e obterá
melhor emprego. V, S. tambem poderà nos representar
nessa cidade, ganhando muito dinheiro. E�creva ainda ho
je a C8ix!l Postal, 3717-S. Paulo.

(D.F.B.)
(Jornal Complemtmto Nacional (D.F.B.)

LAVANDO-SE COM O SABAO

"VIRSEII ESPIei
de WETZEL & CIA.-)oinville

Caspa 1
,LHOSA 1

LOÇÃO MARAVI-

Dr. OSVALDO R. CABRAL

AVISO
NOVO HORARIO DO

CONSULTORIO :

das 8.30 às 10.30 da manhã e

das 13,30 às 15,30 da tarde.

Rua Vítor Meireles, 26

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

I E"

TELEFONE - 1.405

479

Gratifica-se
Gratifica-se com 50$000 8

pessoa que encontrou um
cachorro «bull-dog», com 5
meses de Idade, pelo branco,
malhado de beige, e o entre
gar na Casa «Três Irmãos»

3 VS. 2

BASE AÉREA DE
FLORIANóPOLIS

(Marca registrada)

ABORRECIMENTOSPOUPA-SE TEMPO� DINHErRO E

,

f.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


