
Tomando as
bicicletas dos civis

Londres, 6 (A. P.) - Segunl
do divulgou a Agência Aneta,
as autoridades alemãs da Ho
landa requisitaram numerosas
bicicletas pertencentes a civís,
iniciativa essa que parece ter

qualquer conexão com mano
bras contra a invasão.

Cidadão brasileiro que ia ser entregue à Gestapo
VICHí, 7 (U. P.) -. o MINISTRO PORTUGUÊS� DR. CAEIRO DA MATA� OBTEVE A LIBERTAÇÃO DO CIDADÃO BRASILEIRO, DA COSTA,

DEPOIS DE ESTE TER SIDO PRESO PELA POLICIA FRANCESA, QUE o DEVERIA TRANSFERIR À POLíCIA ALEMÃ. O ALUDIDO CIDADÃO OB
TEVE "VISTO" PARA TRANSLADAR-SE DE PARíS À ZONA LIVRE. QUANDO A POLíCIA ALEMÃ VISITOU OS DOMICILIOS DOS BRASILEIROS,
PARA EFETUAR PRISÕES, COMPROVARAM QUE ÊSSE CIDADÃO NÃO SE ENCONTRAVA EM SEU DOMICILIO E, PELO "VISTO"" SOUBERAM
QUE ÊLE SE ENCONTRAVA NA ZONA NÃO-OCUPADA. A POLíCIA FRANCESA EFETUOU, ENTÃO, A PRISÃO; PORÉM DA COSTA FOI LIBER·

TADO COM A INTERVENÇÃO DO MINISTRO DE PORTUGAL JUNTO AO GOVÊRNO DE VICHí.

Durou a controvérsia
sécu!o e meio

Caracas, 7 (A. P.) - Após
uma controvérsia, que vinha du
rando há cento e cincoenta anos
o presidente Molina, ratificou o

tratado assinado com a Ingla
terra, em virtude do qual passa
à posse definitiva da Venezuela
a ilha Duck, situada entre o con

tinente e a ilha de Trinidad. O
tratado fica dependendo apenas

• da ratificação de Londres.

LOÇÃO MARAVI·

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

ANO XXVIII ·-,-FlorlanÕPOlis -Sexta-feira. 7- de Agosto de 1942 I N. 8607

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

VICR!,7 (U. P.) - PIO XII DIRIGIU UM PROTESTO AO CHEFE DE ES

TADO, MARECHAL PÉTAIN, E AO PRIMEIRO MINISTRO, SR. PIERRE LAVAL,
EVIDENTEMENTE COM O PROPÓSITO DE INFLUIR JUNTO ÀS AUTORIDA-

DES ALEMÃS E LOGRAR QUE CESSEM AS PRISÕES, EM MASSA, DE EXPA-'

TRIADOS HEBREUS E REFUGIADOS NA ZONA OCUPADA DA FRANÇA, SE
GUNDO SE REVELOU HOJE, DE FONTE ABSOLUTAMENTE FIDEDIGNA. SE
GUNDO SE INFORMOU, O PAPA AUTORIZOU O NUNCIO, MONSENHOR VA
LERI, QUE APRESENTOU SEU PROTESTO, PESSOALMENTE, AOS CHEFES
FRANCESES.

A submarina

fiI

«ALEMANHA LIVRE»
México, B. P., 7 (Da AFI para populações que manifestem re

a Reuters) - A organização an- sistência.
ti-nazista "Alemanha Livre" Depois de relatar desta ma

publicará amanhã declarações neira a entrevista com o funcio
exclusivas do coronel Armando nário nazista, o ex-adido mili
Lozano Bernal, ex-adido militar tal' Lozano Bernal, interrogado
mexicano em Berlim, relatando sôbre os resultados da criação
a entrevista que teve com um de uma segunda frente, respon
alto membro do Estado Maior I deu:
alemão. "Criaria espantoso terror den-
Os seis pontos seguintes são tro da Alemanha e provocaria

as respostas que o coronel Lo- a resistência ativa das popula
zano obteve para seu inquérito: ções, que hoje revelam apenas
Primeiro - Caso a Inglaterra uma atitude passiva contra o

não capitular, cruzaremos o regime que as oprime".
Cáucaso e, chegando ao Golfo
Pérsico, estabeleceremos con- Anxl"II·ar de escrl·to" ri·otacto com os japoneses.
Segundo - Apanharemos nu- Precisa-se, para os serví

mas tenazes os Estados Unidos, ços de auxiliar dA escritório'
capturando, primeiro, Gibraltar, de uma moça; com prática
instalando-nos na costa ociden- ou conhecimento do mesmo.
tal da Africa e enviando, de Da- Informações nesta Redação.kar, um ultimatum à América
do Sul: "Vencer com Hitler ou' 1_5_v_S_-_-_8_lt_.-_4
morrer. contra Hitler". Explo�ão em doisTerceiro - Apoderar-nos-emos _ _

de todas as matérias primas da navIos alemaes
Asia, Africa e América do Sul, Londres, 7 (R.) - Anuncia-
considerando o Canal do Pana- se nesta capital que se verifica
má como limite

-

do império ram recentemente explosões em

mundial, controlado por Hitler. dois vasos costeiros germânicos,
Quarto - A América do Nor- no pôrto de Ostende, tendo um

te, inclusive o México, será cer- deles afundado. Além disso, foi
cada e isolada do mundo. pelos ares um depósito de mu-

Quinto - A Europa inteira nícão alemão, tendo as autori
morrerá de fome, mas não fal- dades nazistas detido grande
tará alimentos ao Exército ale- número de cidadãos belgas.

m���to _ Estamos resolvidos a Cabelos brancos 1 LOÇÃO
exterminar em massa todas as MARAVILHOSA I

Cônsul R.
KazanjianA data de hoje nos é

sobremaneira grata, por
assinalar o transcu.rso do
aniversário do sr. Re
ginald S. Kazanjian,
digno cêinsul dos Estados
Unidos em nossa capi
tal.
Caráter ilibado, nobre

e covo.Iheiresco no seu

modo de tratar, o dis
tinto titular soube logo
cativar a afeiçá.o do nos

so povo, que o estima e

o admira. Como nepre
sentante, em nosso Es
tado, da grande Repú
blica do Norte, êle vem

trabalhando, sem esmo

recimento, por uma me

lhor aproximação entre
o nosso país e o seu,
aproximação esta que
se vai, dia a dia, co ri

cretizando, com resul
tados mutuamente be
néficos.
Muitas serão, no dia

de hoje, as provas de
carinho e amizade que
há de reç_e1>er, p c.rt idos
de seus inumeros amigos
e admiradores, provas
estas a que faz jús, pela
nobreza de seu coração,
e às quais, de bom
qrado, nos associamos.

Esterilizacão de
judeus em Paris

Vichí, 7 (U. P.) - Informa
se que as autoridades nazistas
detiveram 18 mil judeus na ci
dade de Paris, inclusive crian
ças, a-fim-de submetê-los a um

processo de esterilização que os

Atendemos com presteza s evlços de impedirá de procriar.
Anuncia-se também que os

regularizações, registrro de firmas, de alemães realizaram uma nova

livros, petições, etc. série de deportações de cida-

Orgaul·za�a"'o "omerc·lal "atar·tnense ����n��s������o�;s A�Sá��rop:v_.u U Oriental, onde são convertidos
Rua Joao Pinto n. 18 -- Fone 1467 em modernos escravos, debaixo

do domínio nazista.

guerraLondres, 7 (U. P.) -- Os círculos oficiais desta capital de
claram que os submarinos nazistas já não consideram a costa
americana como ponto fraco. Indica-se nesses mesmos círcu
los que a intensificação de medidas defensivas e a adoção do
sistema de comboios nas regiões do canal do Panamá e Mar
tias Caraíbas, que coincidem com a redução nos ataques ma

rítimos, demonstram, possivelmente, que os submersíveis es

tão sendo obrigados a realizar suas operações em outras águas.

Prof. ALTINO FLORES
Seguiu, hoje, no avião da

Panair, para o Rio de Janeiro,
o sr. prof. Altino Flores. dire
tor-proprietario do ESTADO.

Firmas Interior do Estadodo

A sabotagem verificada
do «Tacona»

a bordo Dr. LAURO D.AURA
Montevidéu, 7 (U. P.) - O ex-comandante do navio ale

mão "Tacoma", capitão Hans, e outros membros da tripula
ção do referido barco prestaram declarações perante o juiz
Mallo, que dirige as investigações sôbre a sabotagem verificada
a bordo daquele navio.

O comandante Hans confessou que muito antes de as au

toridades uruguaias se apossarem do "Tacoma", havia orde
nado a inutilização das turbinas e outras peças vitais. Acres
centou que ordenara a sabotagem em janeiro de 1940 e que
a partê avariada havia sido coberta com uma camada de gra
xa de dois centímetros de espessura.

Doenças de Senhoras
Vias-urinarias

Tratamento especíallsado
das afecções crônicas do
aparelho central feminino.
Tratamento moderno de

gonorréa crônica por meio
de eletricidade. Varizes e
hemorroides sem operação.
Fisioterapia - Díatermía e

irnfra - vermelho.
Oonsultas - das 10 às 12

e das J 5 às 17 horas.
Camisas, Gravatas, Pijames, Quinta-colunistas Consultorio - R. Tiradentes

Meias das melhores, pelos menores I presos 14. Tel. 1.663.
preços só na CASA MISCELANEA. I

Rio 7 ("Estado")- A bor- Residencia - R. João Pinto
- Rua Trajano, 12. 9 Te] I 607do de um navio costeiro· .. .

chegaram ao Rio, proceden- C=-o-m----d--d�·-d--F-O-L-E-A Prefeitura e a A producão de mate .. tes de Porto Alegre, 45 N
uni a e o

temporada lírica terial bélico na Russia quinta-colunistas, cujas ati. Õ mês de julho p_ P" íe-
ij,io 7 "(Estado") _ O pre- vidades, nocivas aos interes- ram abatidos pela RAF Itft6

feito do Distrito Federal, sr. ses nacionais, são compro-
aviões do "eixo".

Londres, 6 (R.) - A emis-
Henrique Dodsworth, teve en- sora de Moscou anunciou que vadas pelas investigações Morto em combatetendimentos, com o presidente dí d 1 tor íd d
do Sindicato Beneficente dos centenas de milhares de rapa- pro�� � �s pe as ou or i a es Berlim, 7 (Captado pela U.
"Chauffeurs", conseguindo que zes e moças retiradas de todas pol icí cds daquele Estado. P.) - Anuncia-se oficialmente
duzentos autos-Iotacão se co- as ocupações estão trabalhan- Es.ses elementos fo�a.m en�':-I que

pereceu em z: na frente
locassem à disposiçã-o dos assís- do nas fábricas de material bé- minhados ao pnesi.dío polí tí oriental, o major-general Julius
tentes do Teatro Municipal pa- lico nos Urais e o seu esforço I co da Ilha das Flores. Von Bernut.
ra serví-Ios durante a tempera- é tão entusiástico que produ
dbat lírica .. 0d govêrno da cidade zem mais do que normalmen-
o eve, am a, que o Departa- t f b Ih dmento Nacional do Café insta-

e o azem <:>s. tra a a 0:r;es
le no Municipal dois postos des- adultos. especI�hzados. P.or es

tinados a servir café durante

I
se motivo, mars de 200 Jovens

aquela temporada, nas galerias trabalhadores receberam con-
e eutras localidades. decorações e.medalUas.
�------------------------------

hIV�Eembarque, pagando
praca 15.

Greve da fome
Elkridge, Maryland, 7 (U. P.)

- Borbertt Bishop, que se en
contra detido por se ter decla
rado opositor ao serviço mili
tar, faz a greve da fome há trin
ta e nove dias, recusando-se a
tomar qualquer alimento, como

sinal de protesto por terem as
autoridades lhe negado licença
para deixar por 30 dias o campo
de concentração onde se acha,
conjuntamente com outras pes
soas, tambem contrariada.'> ao

serviço militar.

Quando V. S. vir
um automovel
com esta Chapa,
mande-o parar e

somente 11000 até à
15v-10

o prisioneiros' de guerra
aliados. no Japao

Sídnei, 6 (R.) - A emissora
de .Toquio anunciou que os pri
sioneiros de guerra, de vários
países, inclusive britânicos, ho
landeses, australianos, neo-zee
landeses e americanos, foram
postos a trabalhar em oficinas
em Batavia.

_

Cabelos brancos J
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Póde muito bem ser ({blulf» alemãoINDICi\DOR MEDICO •••

esperança de revolta e que não há
qualquer possibilidade de tentativa
de invasão, pelos aliados.
A campanha ela propaganda na

zista, com êsse objetivo, começou
desde que o Marechal von Run
dstedt foi designado para o seu
atual comando e gradualmente se

intensificou. Um grande número
de civis alemães, em uniformes, é
enviado para a França a-fim-de dar
a impressão de que existe nesse
país uma grande concentração de
tropas ..
Não se desmente que existam

fortificações costeiras, algumas das
quais foram vistas pelo meu infor
mante, mas êle salientou que é im
provável que os alemães alardeiem
segredos militares; e, assim, na sua

opinião a importância daqúeles tra
balhos foi excessivamente exage-
rada.
Considera também que, das pri- •

meiras 40 divisões estabelecidas
inicialmente na França, não restam
mais de 24 elivisões, na maioria de-

'las formadas por soldados" me(l76-
cres.

Consiclerando-se o valor dessa in
formação, conquanto se reconheça
o seu cara ter intrínseco de possi
bilidade, não se deve tomar atitude
de oposição extrema à propaganda
de Coebbels,
Deve-se recordar, ainda mais,

que se pode tratar de duplo "bluff",
e que os alemães são peritos nesse
método de decepção.

ambos os países. Na sua opinião,
a írradíacão de Goebbels elescre
vendo a l�archa dos "SS" em Paris
não passa ele alta propaganda e a

parada mesma- não passou ele pano
de amostra.

Segudo o seu ponto-ele-vista, a

propaganda alemã possue dois ob
jetivos: em primeiro lugar, impres
sionar a opinião pública alemã,
com a indicação de que nenhum pe
rigo ameaça a Alemanha, a oeste;
em segunelo lugar, imprimir na po
pulação elos países ocupados a cren

ça ele que não lhes resta qualquer

Londres, 6 (De Sir John Pollock,
Copyright Reutersj - A grande
percentagem dos "bluffs" no noti
ciário alemão, acerca elos prepara
tivos efetuados na Bélgica e na

França contra a invasão britânica
- foi historíada as palestras que
mantive com influente francês em

idade além da militar e desligado
de qualquer movimento político,
que recentemente chegou à Ingla
terra.

O crédito clêsse observador mere
ce todo o acatamento e êle pouele
viajar, com relativa liberdade, em

INstiTUTO DE DIAGNOSTICO
CLINICO

Dr. Djalrna Moellmann
Formado pela UnIversIdade de

Genebra (Suíça]
Com prátíca n08 hospitais europeu!Olínlca médica em geral, pediatria,
doenças do sistema nervoso, apare-

lho genito-urlnarlo do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de RadiologIa Clínica com (
dr. Manoel de Aoreu Oamnanarío
Silo Paulo). Especializado' em HI·
giene e Saúde Pública, pela UnIver
.Idade do RIo de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia clínica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de fisloteraoia

Laboratório de microscopia e

análise clínica

CASA DE SAúDE E MATERNIDADE
SÃO SEBASTIÃO

Situada em lugar aprazível. trancuílc e saudável

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

Ralos X, Raios ultra-violetas e infra-vermelhos, On
das curtas, Cístoscopta, Uretroscopia, 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.

Rija Fernando Machado.'
Telefone 1.195

flORIANOPOLIS
Praça S. Seba·stião - Fone 1.153 - Florianópolis

ARAUJO_OLHOS,O'UVIDOSNARIZ, GARGANT ADr.
....-------; Pro�rõmõ' "I70· aniversário do
Clube (Doze de Agosto)
A Diretoria do tradicional Clube
co-irmão teve a cativante gen
tileza de convidar os sócios do
LIRA para o grande baile co

memorativo do seu 70° aniver
sário, a re o.Iiz ar-ae no próximo
dia 12.

Traie a rigor

------------------------�

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

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
[an o 33. Das 13 às 15 hs.

RESIDÊNCIA:
Rua Trajano, M.

Dr. MADEIRA NEVES -- médico especialista em

SíDNEI E SINVAL SILVADOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no Rio de Janeiro

ConsultAS Pela manhã: às terças, quintas e sahndos. das 10 ás 12
.. horas: ii tarde, diariamente, das 15 às 18 horas

Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1467
Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

participam o nascimen
to de seu irmãozinho

SIONE
Fpolis., 3 - 8 - 942

Acha-se aberta, na Secretaria do
Clube, a inscrição ao concurso
para «crooner» da orquestra.

x I I
Dr. BEZERRA LEITE

CLÍNJC..;\
MEDICA

CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33

Sobrado

3vs-3Josephina S(hweidson
MEDICA

Doenças de senhoras e crianças.
CONSULTAS: das 10 às 12 e das 14 às 11 horas

Rua F. Schmidl. 39 (sob.)

Dra. ANEXANDO A DINAMARCA
AO REICH

Em S. Paulo faz-se assim...
Moscou, 6 (R.) - Hitler es

tá organizando planos destina
dos a incorporar a Dinamarca

Debatido amplamente o as- ao Grande "Reich" como "pro
sunto, entendeu a comissão de tetorado", segundo anuncia
fixar, desde logo, os pontos de um despacho de Estocolmo
partida para a consecução de para a rádio local.
seus objetivos. São eles: a) a O serviço de propaganda ale
publicação de edital destinado mão esta empenhado em in
a apurar as necessidades reais tensas investigações históricas
do consumo de lenha e carvão, a respeito da influôncia ale
com o prazo de cinco dias pa- mã na Dinamarca. O público
ra as declarações na capital, e dinamarquês mostra-se gran
trinta dias no interior: b) in- I demente apreensivo com essa

quérito a ser procedido, com a nova propaganda.
máxima urgência, tendente a O primeiro ministro da Di
conhecer a capacidade de pro- namarca declarou, solenemen
dução dos referidos combustí- te, que a Dinamarca é país es
veis no Estado e de seu trans- candinavo, ligado à Suecia e à
porte pelas estradas de ferro Noruega por laços muitos es
e de rodagem. treítos, acentuando também a

,:=======================================::======�� lealdade do povo dinan1arquês
aos princípios democráticos.

CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTlAS DOS

Ouvidos-Nariz-Garganta-Cabeça-Pescoço
Dr. ARMINIO TAVARES

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

Consultório: Rua J()ão Pinto, 7 -Te!. 1461.-Residência 145ó

S. Paulo, 6 (D.N.P.A.) - As
autoridades policiais estão to
mando enérgicas medidas com
referencia á fiscalizacão do ta
belameato dos gêneros alimen
tícios. Cerca de 40 prisões fo
ram efetuadas, em meio dos
negociantes exploradores.

S. Paulo, 6 (E.) - No De
partamento das Municipalida
des, sob a presidencia do dire
tor geral, sr. Gabriel Monteiro
da Silva, reuniu-se a comissão
encarregada pelo Conselho de
Expansão Econômica do Esta
do de estudar o preço e a dis
tribuição de lenha nesta capi
tal e no interior.

Consultas das 5
em deante.
RESIDENCIA:

Rua Blumenau, 28

horas

I Dr. Antônio Moniz
de Aragão

MÉDICO
Cirurgia e Ortopedia.
Clínica e Cirurgia do
torax. Partos e doençasde senhoras.

CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das IS às
17 horas.

HESIDÊNCIA:
Almirante Alvim. 36
Telefone n. 751.

Dr. MARIO WENDHAUSEN - ������a��o �:��de Medicina da Universidad·e do Brasil)
Ex-interno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira

médico do Departamento de Saúde

CLíNICA MÉDICA
Moléstias internas de adultos e crianças.

Consultório: Rua: Felipe Schmidt n. 38 - TeJ. 1426
Residencia: Rua Visconde de Ouro Preto n. 70 Tel. 1523

ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOPOLIS.

Gabinete DentarioI AVISO'Dr. AÜ(iUSTO DE PAULA DJ�etO�a��a��SP�:1
Pleríanúnolís

Residência e Consultório: Rua Visconde de Ouro Preto 51
(próximo ao Teatro).

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

Fone 1.644

Cirurgião-dentista JOSÉ (. DE BORBA (Caló) ANAST AClO KOTZIAS a
visa à sua distinta freguesia
e ao público, em geral, que
mudou a sua loja de fazen
das e arm srInho. para a rua
Felipe Schrnidt, n= 17 (antiga
Agencia da Companhia Sin
ger).
Florianópolis. 31 Julho 1942

ANASTACIO KOTZIAS
15v,S

Ex-dentista do Patronato de Anitápolis.
Executa todo e qualquer trabalho concernente

à OdonotologiaI
,

'li II
" Dr. Remigio

CLIN1CA -MEDICA
Molestias Internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral

ICONSULTORJO : .

Rua Felipe Schmtdt=-Edíü
cio Amélia Neto--Fone 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

RESIDENCIA'
Av. Hercílio Luz, 186

- Phone: 1392 -

Material de 1" qualidade
Rua Deodoro, 16

MEDICINA e
CIRURGIALAURO DAURADr.

Ativos, de novo, os japoneses
Ex-interno da cadeira de Clínica Cirúrgica da Faculdade
de Medicina. Ex-estagiário do serviço de Proctotogla

do Hospital Humberto I, de São Paulo.
Especialista em doenças de senhoras e doenças ano-retais. Tratamento
sem operação e sem dôr, .de Varizes e HEMORROIDES. Método moderno da
tratamento da GONORREIA CRONICA, no homem e na mulher, por nroce
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.
RESIDÊNCIA: Rua João Pinto, 9. - Tel. 1607.

o drama de um eva.
dido de Juqueri

Melburne, 6 (U. P.) - Do- Entretanto, a aviação das na-
pois de 4 meses de quase com-

I

ções unidas ataca Incessante
pleta inatividade, as forças ja- mente os inimigos nas zonas de
ponesas parecem dispostas ago- Gana e Buna, destruindo depó
ra a iniciar nova etapa de ope- sitos de abastecimentos e mu

rações bélicas no Pacífico. nições, ao mesmo tempo que
Os nipônicos recomeçaram as vigia as águas do norte ela No

operações com o desembarquo va Guiné, a-fim-de impedir a

efetuado no fim do mês de ju- chegada de reforços.
nho, quando se apoderaram do O inimigo não conseguiu
extremo norte da estrada que muito com o desembarque na
conduz a Porto Moresby. Com zona de Gana, mas, segundo se
a máxima rapidez enviaram acredita, o lugar é conveníen
destacamentos por essa rota, te para a construção de aeró
sendo êsses destacamentos in- dramas de emergência nessa

terceptados pelos aliados, nos região, onde abundam água e
arredores de Cocoda. alimentos.

Rio, 6 (C. P.) - Comuni
cam de São, Paulo que, eva

dindo-se do Hospítal de Alie
nados de Juquerí, o joven Car
los Antunes prestou à impren
sa impressionante relato de sua

odisséa, perseguido dentro de
sua própria família. Carlos, ao

que tudo indica, não é louco.
Entretanto, já foi recolhido
quatro vezes ao Hospicio. A
perseguição se ligaria a ques
tões de herança de família.
Carlos Antunes pertence a co

nhecida família santista e é
irmão de um "crack" de fu
tebol.

Attende a chamados
14

------------------------_._-------------------------
............J- ...,.. ..,._ _,._._,._-.

o ADVOGA fiO ACACIO MO-
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Deodóro s na 23.
{das 9 às 12 e das 2 às 5)
Residência: "La Porta Hotél"

apartamento 112.
Caixa-Postalll0-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 l O, até o dia
Iode Agosto. Sómente nos dias uteis.

Facilitam-se horarios. 6v.6

8.ASlt.
«AGENCII\ FORD·, PNEUSdistribuidora B R A S I L�dos afamade!A

querendo bem servir aos lIue a honram com a sua preferencia, resolveu reduzir os preços dêsse produto, dando um desconto compensador.Assim, inteiramente à dispOSição dos interessados. aguarda com prazer a sua honrosa visita.
.

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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COMEMORANDO A PASSAGEM DO 700 ANIVERSÁRIO DE SUA FUNDAÇÃO, O CLUBE DOZE DE AGOSTO REALIZARÁ GRANDIOSO BAILE NO
DIA 12 DO CORRENTE DUAS GRANDES ORQUESTRAS .. "SHOW" COM OS DEMôNIOS DO RITMO"

�������:�!:��I!����i�aà�,�:��!J��t����'���*�;�ii�����!�� O geniu �e for� auxiliará a vitori�da a uma reumao celebrada ul.ti- H§t ainda a considerar a intro- Como ilust:'ação d�ste juizo, o sr. I 'Yashil1gtoll, via aérea (De Harry em sua luta pela vitória. celebrou I atualmente novos 1ll0(�eIOS de m,�.
mamente, .resolveu fazer_ uma VIa- duçao de novos, detalhes desenhos, Glen L. Martm, Pr�sldente Ada com-l "'ilson Sharpe, corr-espondente da a 30 de junho n- p, seu 790 uníver quinas poderosas e efIcazes, dest�.gem coletiva, de inspeçao aos 91- etc., que se apt ��enta�n constante- panhía disse-nos: O modelo. B:26, Uníterl Press) _ Henry Ford cu. sárío. nadas a semear a morte e a destrut-
versos ,centros aeronáuticos d? pais. mente, com a idéia umca de me lho- lançador de torpedos, especlallda-.... . � .' ,. "

'

._ �. c , 1 frentesComo ultimo ponto dessa perrgrrna- rar o rendimetno dos aparelhos em de que se mostrou incompàravel J<lS gigantescas fábr-icas trabalham O gênio da produção, cujo auto- çao sõbre uma dezena (e

ção, visitaram as fábricas Martin, guerra. Qualquer detalhe que ofe- na batalha de Midway, além da de <lia c noite, auxiliando com a sua móvel "Ford" revolucionou os de batalha.
no Estado de Maryland, considera- reça meios dos nossos aviadores se lançador ele bombas, tem atualmen- vasta produção as nações unidas transportes do século XX, fabríca Durante toda a sua' viela, Henry
ela um dos estaleiros de produção apresentarem superiores ao inimi- te todos os aperfeicoamentos apa- Ford odíou a guerra. Em 1915, es.
aeronáutica de maior importância go, terá sua aplicação imediata, recidos depois daquele combate". _ .

do mundo. forçou-se por conseguir a ternllna·

Joseph Hartzon, Vice-Presidente
-

cão da guerra na Europa, tendo
da Companhia e Diretor do Serviço

G
•

5U L LY C réd I" to Mú tuO P red .-a I �asto meio milhão de dólarcs só
Técnico, declarou aos visitantes que a5Agen10 com a famosa viagem do "navio ela
a construcão moderna de aviões se Vcaracteriza pela rapidez extrema paz". Não obstante, fracassou em

com que se adaptam os aparelhos A Carvão Vegetal seus esforços c, dois anos apôs, o

atuais a qualquer modificação ou Adataveis a CAMINHÕES _ ONlBUS _ AUTOMOVEIS P J Morel·ra & (ia. seu própr-io país, os Estados Uní-
aperfeiçoamento que venham a so- roprietários: .

dos, estava em guerra, o que o Ie-
rrer, requeridas pelas necessidades e a qualquer MOTOR à EXPLOSÃO, com Economia
da campanha. de 75% sobre a gasolina. vou a conti-íbuir para a batalha (�a
"Por exemplo - disse o sr. PRODUTO IS A CA 27 DE JULHO producão. Antes (lo ataque japoncs

Joseph Hartzon - uma observação DA MA NTIGA FABRI . Foi entregue a prestamlsta Waldemer L. da Silva, a Peal'l Harbour, Fonl dizia que os

feita hoje, por um piloto americano

I DO BRASIL residente em São Francisco (Santa Catarina), políticos é que tinham culpa pela
em serviço na Austrália, poderá d1oWi___'heg.w: amanhã às mãos do Pes- Já adotados, pdr comissões oficiais, em varias serviços e possuidora da caderneta n. 9.839, o prêmio Irrupção (la guerra, porém essa sua

soal técnico de Washington, e 24 TRANSPORTES que lhes coube em mercadorias, no valor de rs. tcoria foi destr-uída pelas. bombas
horas mais tarde estar em estudos, 6 250$000 nipônicas, cm dezembro do ano
em consequência dos quais novos Vendedores autorizados: ..

passado, as quais explodÍl'am sôbre
aperfeiçoamentos serão introduzi- C RAMOS & elA

-

dos nos aviões que ainda estiverem. • contemplada no sorteio de 18 de Julho de 1942. aquela base uortc-amerícana do

em construcão". Rua João Pinto. 9 Florionopolis Pacífico.
A construção ele automóveis per- Fornecemos quaisquer informações, bem corno orçamentos. Ford voltou, assim, a desempe-

mite aos seus fabricantes idealizar Ilhal' seu papel de gênio ela produ.
um modêlo e passarem um ano, 8 DE AGOSTOou mais, em sua produção em sé- NOTA: - Dispomos de oficina própria, para a montagem dos 1 ção. As suas fábricas llroduzem
rie. Durante êsse tempo nenhuma Aparelhos, servida por mecânico especializado na Fábrica. Mais um fo rtn idá vel surte io realiza rá a Crédito Mú- hoje poderosos motores ele avia-
melhoria ou aperfeiçoamento de

__ tuo Predial, no dia 4 de AGOSTO (3 i .Ieira), ção, em massa. Breve estarão aptas
qualquer especie se pensará intro-

com prêmios no valor de a coustrutr gigantescos bornbar-
duzír em seu fabrico. A

- -

C
-

I d FI
- ,

I' rá-Mais ainda, a fabricação de auto- ssocaacao omerCla e orlanopo 15
6-_250$000 Illcaelorcs

quadrtmotores, mais
móveis não pode, de modo algum, A�SEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA pídos do que o que se acreditava
comparar-se com a produção gi- Pelo presente são convocados os srs. associados para 8 Não vacile adquira já a _ sua caderneta na séde da possível.
gantesca, assombrosa, de aviões. sessão de Assembléia Geral que se realizará a 10 do cor- Crédito Mútuo Predial à rua Visconde

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

Anualmente as fábricas de automó-
veis construiam 4.500.000 automó- rente, na sé de social, à rua 'I'rajano, 13 -sobrado- de Ouro Preto na 13. QUANDO TOMAR ERGEveis, cifra que poderá parecer exa- às IS horas, para o -Iím especial de se elegerem os vogais U Bgerada, se comparada com a produ- 9 suplentes que deverão ser apresente dos pela Associa- -

pIJlU"TA :.' .

ção à Comissão de Salário Mínimo do Estado, de conter- '11

A�'"Confían�a. perigosa midade com a lei. Con5ulta mêdica gratl·e '. ,-

" Florianópolis, I de agosto de 1942. � g � ,,�ADAUTO FREITAS, Secretario. _

da�:el�:d�:tl;:rí���fi���s �l�����:i�� 10v,6

Contribuição apenas 1$000 9�,,,"'..,)��.: �S(�:;l m:����:�t; c��:�� �)��1; Vitorioso o paraquedismo civil DO Brasil .-/desviá-lo do transeunle, que se Porto Alegre, 6 (D.N.P.A.) - penha de suas funções, Char-
__ .________

_ RI

obstina em não dar passagem. O presidente da República vem les Astor viajará, esta semana, Juizo de Direito lia Comarca
Além dêsses, exislem ainda os pe- de dar o seu assentimnto ao para Porto Alegre, trazendo de Tijucasdcstres descuidados, que ati-aves- ministro da Aeronáutica, para em sua companhia um dos JCdital <lo leilão, com o prazo de vinte

(20) dias.
que seja contratado o sr. Char- monitores de paraquedísmo o doutor MaUl'illo da Costa Coimbra,
les Astor, afim de exercer as que já formou no Aero-Clube Juiz de Du-eito da Comarca de Tijucas,

I Estado ele Santa Catarina, na fórma da

funções de instrutor geral de I
de São Paulo, afim de instalar lei, etc .. etc. .

Faz saber aos que o presente edital ele
paraquedismo nos aero-clubes a segunda escola de paraque- leilão, com o prazo de vinte. (20) dias,
do país O sr Getulio Vargas distas do Brasil Charles Astor Virem, ou dele conhecímcnto tiverem que., .' no d ia vin te e sete (27) do corrente, as

não só deu aquiescência à es- trará também os seus paraque- 10 hor-as, o Oficial de Justiça dê�te Juizo
, . "\ . sei-vindo de porteiro dos auditór-Ios, na

colha do grande técnico de pa- das duplos doados pela firma I frente elo edifício da Prefeitura Munici-

di I di A' C t & C·
. pal, desta cidade, levará em leilão por

raque Ismo como ap au lU ca- rauJo os a la., e maIS quem mais dér e maior lance oferecer,
lorosamente a sugestão que três ofertados pela Nitro Quí- os bens pertencentes ao espólio ele Se-

., .. !., bastiana Florentma ela Si lva, os quais
nesse sentido lhe havia feito o mIca ao Aero-Clube de Porto são os seguintes: Trinta e oito metros e

S I 'd F'lh J' d AI O're
meio ele terras ele frentes, com mil me-

sr. a ga o I o. a no esem- eb• tr·os ele funelos, sito no Distrito ele São
João Batista, frentes ao Norte elo Rio Ti,
jucas e fundos ao Sul no Ribeirão das
Águas Negras; extrel11ando COln teI'l'aS
legadas a herdeira Maria Rosa de Amo
rim e com quem ele Direito, com a área
ele tl'inta e oito mil e quinhentos mq,
avaliados por elois contos ele réis. Um
outro terrêno sito á margem Sul elo Rio
Tijucas, elistrito ele São João Batista, com
dezessete metros e seis elecimetros ele
frentes que fazem ao Norte em terras
ele Januário José Soares e trezentos e
trinta ele funelos que fazem ao Sul no
Ribeirão das Aguas Negras, com a área
ele cinco mil oitocentos e oito metros
quaelraelos, avaliaelos por eluzentos mil
réis. {,fUla casa constl'uida de 111adeil'a,
él\·allacla por quatrocentos ll1il réis. Dilas
pequenas casas, também construielas de
malleira, avaliaela por 4 centos mil réis.
Cujas bens vão a praça digo leilão a re
querimento elo inventariante, Dorval
Amorim, para pagamento ele impostos e
custas. elo inventário ela referiela Se
basLiana Florentina ela Silva. E para que
cllegue ao conhecilnento ele toclos, que
os qlleiran1 arrenlatae, passou-se o pre
sente eelital que será publicaelo na im
pl'ensa e afixado no lugar elo costume.
Tudo na fórma ela lei. Dado e passaelo
nesta ciclade de Tiju\,;.as, aos três ele Agôs
to ele 1942. Eu, Rd'l:lolfo Luiz Büchele,
Escrivão que o dactilografei e subscrevo.
·(ass.) Maurillo cla Costa Coimbl·a. Juiz
de Direito. (Selos afina!). Está conforme.
O Escl'jvão.

sam as ruas como se eslivessem
atravessando o próprio quarto de
dormir. O resultado é serem apa
nnaclos pelas rodas ou, pelo menos,
pelo para-lama dos veículos.
Quem sai à rua, precisa apren

der a locomover-se, não embara
çar o trânsito, nem se expôr a

atropelamentos. Se é descuidado
por perda de fosfato ou porque 50-

Faça isto
para rápido
alívio do

.

,narrz ••••fre de insonia, convém procurar
um médico para tratar-se. Dentre
os melhores medicamentos' indica
dos pa,ra êstes casos, cita-se o 1'0-
110fosfan -ela Casa Bayer. Ao fim

Pingue umas gotas
de Vick Va-tro-nol
em cada narina.

Rapidamente, sua estimulante me

dicação dcsprendc a estorvante mu

cosidade, alivia a irritação, contrai
as mcmbranas inchadas. Nuns 'se
gundos,V. S. pode respirar outra vez!

'�

de duas ou lrês injeçõcs os pacien-
tcs scntcm-se renovados, relelllpe-
raelos, mais espertos, - conseguindo
andar na rua ·sem. atropelar nelll

ser atropelados.
Vende-se ou aluga-sea propriedade n' 35 à rua AI·
mirante Lamego, composta
deum bungalow confortavel.
e moderno, e um sobrado
com diversos depósitos na

parte terrea, e ainda uma
casa propria para instala
ção de qualquer .industria
Aceita-se proposta de per·

muto por outra casa no

centro, ou pr6ximo ao centro
da cidade.- Informações na
CASA NOVA, à rua Felipe
Schmidt. 17.

Executada uma
mulher na Holanda
LONDRES, 6 (Associated

Press)- A agencia Aneta,
çitando o j ornaI sueco

"Svenska Dageblat", diz
que as autoridades alemãs
de ocupação na Holanda
executaram, sob acusação
de sabotagem, Maria Dehass,
a primeira mulher condena
da à morte, na Holanda.
Não há outros detalhes.

o

Como povo livre!
Bernn., 6 (Associated Press)

- o comandante em chefe das
forças suiças, general Guisan,
falando para os jovens de 20
anos numa cerimônia religiosa
que assinalava sua ascendên
cia à cidadania, declarou: "Fa
lase muito hoje na nova Euro
pa. Ninguem pOde dizer o que
isso será. Certamente a Suica
terá lugar entre OS demais po
vos, como ocorreu após a guer
ra passada. Mas êsse lugar não
será outro senão o de um povo

Ilivre" .

Juizo de Direito da Comarca
de TijucasJCdital (le leilão, com o pl'nzo de vinte

(20) dias.
O eloutol' MaUl'i11o cla Costa Coimbra,.Juiz ele Direito ela Comarca ele Tijucas,

Estaclo de Santa Catarina, na fórma ela
lei, etc., etc.
Faz saber aos que o presente eelital ele

leilão. com o prazo de vinte (20) elias,
vil'enl, ou dele conhecin1ento tiVel'eUl que
no dia vinte e sete (27) elo corrente, às
11 llOl'as, o Oficial ele Justiça elêste Juizo,
servinelo de porteiro elos auelitórios na
f"ente elo edifício ela P"efeitura lI1t{nici
paI. clesta cielaele, levará em leilão por
quem mais elér e maiol' lance oferecer
os bens pertencentes ao espólio de Joa:
quina Custoelia ela Silva, que vão a lei
,Ião a requerimento elo inventariante Ma
nuel João Soares, para pagamento ele
custas e impostos elo respectivo

il1ven-1
tário, os quais são os seguintes: Um
te1'l'êno sito no Rio elo Braço, distrito de
São João Batista, com cincoenta e nove
(,59) metros e noventa e cinco (95) deci
metroS' ele frentes, C0111 quatrocentos ..

(400) elitos ele fundos e área ele .

23.880 I11q. fazendo frentes no Rio elo
Bntço e funelos em terras ele José lIIa
nuel Soares, extremando a leste com di
tas ele José, Manuel Soares, e oeste Com
elitas elo espólio no valor ele trezentosmil (3008000) réis. E para que chegue ao
conheCImento ele toelos, mandei expeelir o
presente ee!Jtal, que será afixa elo no lu
gar cio costume e publicaelo pela im
prens'a, tuelo na fórma ela lei. Daelo e
passaelo nesta cielade ele Tijucas aos
3 cio mês .ele Agôsto ele 1942. Eu,'Rodolfo Lmz Buchele, Escl'lvão que o dactilo
grafeI e subscrevo. (ass.) Maurillo ela
C<;lsta COIl1;bra, Juiz ele Direito. Selosafmal. Esta conforme. O Escrivão Ro- I
clolfo Luiz Büchele.

'

IDr. G.elerno
Galletti
ADVOGADO

Praça 15 de Novembro. 23
10 andar (Altos do Café
Bubi). - Fone I.lt68.

'Aluga�se uma sala
grande e confortável para casal
na PENSÃO SUlÇA, à nI�
Esteves Junior. 135. V-49limitadofoi 600o

,

numero em
S. Paulo, 6 (D. N. P. A.) - Devido à enorme afluência de

candidatas, o comando do Primeiro Batalhão de Voluntárias
da Defesa Passiva Anti-Aérea achou necessário limitar a 600
voluntárias. As aulas iniciar-se-ão no próximo dia 10, no audi
tório da Escola Caetano Campos, em sessão solene, com a pre

sença do interventor, comandante da região, altas autoridades.

Logo que fôr concluido êsse curso, outro será imediatamente
aberto.

Farmácia ((Esperança)) Ifarmacêutic� NILO LAUS IRepresen tan t es:
MACHADO & Cia_

Improcedente uma ação contra
a Sul-América Capitalização
RIO, 6 (C. P.)- A Quinta

Câmara do Tribunal de Apela-
ção julgou improcedente a ação Dentro de poucos dias será inaugurado em Florianó-

que o sr. Maurício Nabuco e poiis à Rua João Pinto n. 13. (Sobr.)
outros portadores de titulas da O CLUBE AEROMODELISTA, patrocinado pelo Aéreo
Sul-América Capitalização, mo- Clube Civil Catarinense, sob a presidência do sr. capitão
veram contra essa empresa, no Asteróide Arantes e fiscalizado pelo SBr. Franklin Ganzo
juizo dà 14a vara civil. A sen- Diretor·Proprietário: Otomar Bõhrn. Inscrição desde
tença da primeira instancia, O dia 25 de Maio de 1942. .

que �condenava a companhia, Matrícula: 15$000. - Mensalidade: 15$000.
foi reformada para ser julgada Rádio·telegrafia: 20$000 por mês. - Aulas
improcedente a ação proposta.

HOje .e amanhã será a sua preFerida
Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.

Perfumarias.--Artigos de borrachc1.Notícia de última hora
Garante se a exata observância no receituário médico

MÓDICOSVendem-se
por motivo de viagem, com
urgt'ncia, diversos móveis em
perfeito estado. Ver e tratar
à rua Uruguai, 29 (fundos),das 12 horas em diante.

lQ v8,-4

PREÇOS
R. Conselheiro Mafra 4 e 5 (edificío doMercado, frente à Casa H�pcke),FONE 1.642noturnas

v-36
@lA
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o ESTADO 7 de Agosto de 1942

o Clube Doze de Agosto realiza hoje ás 21 horas grande «soirée» dansante

IVida Social t·Con!ps����!) _�r!:!�R�i�o���C!�DE�!!)!qrE���1TENCIA DE UMA CONSPIRAÇÃO PRÓ-NAZISMO EM LENINGRADO, DURAN
TE O INVERNO E O OUTONO PASSADO, DIRIGIDA POR ANTIGOS OFICIAIS
NOBRES CZARISTAS. O GRUPO DE CONSPIRADORES ERlLDIRIGIDO PELO
ANTIGO OFICIAL DA "GUARDA BRANCA", DE NOME VASILEV, E PELO EX
MEMBRO DA CORTE PROVINCIAL DE S. PETERSBURGO, DE NOME
MERKULOV.

'

� :���as�:�e�� g�����a Gal-

Peça'S �enUI'nas FORDI'
Clínica :-dico-c;:r"g-iCado Ilotti Bayer, esposa do sr. dr. ,

DR. SAULO RAJlI0S
João Bayer FI'lho,' Espeolaltsta em moléstias de

senhoras - Partos,
a srita. Ondina Reis; AL'l'A CIRURGIA ABDpl\lINAL: es

tõmago, vesícula, útero, ovários,
a srita. Ida Neves da Silva; apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA

.

E'
.

E f' PLASTICA DO PERíNEO - Hérnias,OS Jovens fICO e rasmo 1-

So' com os concessiená1.1'OS.... hidrocele, varicocele. Tratamento sem

!lhos do nosso saudoso conter- dor e operação de Hemorroides e vario
zes - Fracturas: aparelhos de gêsso,

raneo sr. Bruno Spoganitz; Opéra nos Hspitais de Florianópolis.
d C 1 Tulll- Am.-n N Irma-O Praça Pereira e Oliveira, 10 -

I
a exma. sra. . ora de O i- \.11: Fone, 1009

veira Santos, esposa do sr. far- Horário: Das 14 às 16 horas, díaría-
maceutico Eduardo Santos; 66

mente,

O sr. tte. Orion Piatt, oficial Cons. 'Mafra, 54-Caixa postal, 171-F�ne 1 5 �������m��..��..
de nossa Fôrça Policial.

-�.�

o Japão am�iciona �overnar o mun�o
Sidnei, 6 (R.) - "Os japoneses

I
Em discurso pronunciado no RO-I mínio nipônico. Insistiriam para

estão convencidos ele que o Japão tari Clube, sir Latham declarou: que fosse criada a imigração livre.
possue missão definida, isto é, não "A maior parte elos jáponeses estão Os australianos não teriam outros
só de governar a Ásia, mas o mun- : obcecados pela idéia da superíorí- direitos além daqueles que os ja
do inteiro" - declarou o presiden- dade da raça nipônica e de que os poneses se dispusessem a conceder
te da Alta Côrte de Justiça, sir demais povos são inferiores. Os ja- lhes, Se os realistas predominarem
John Latham, que, na qualidade de poneses lutarão até o fim pela vi- nó Japão não haveria mais Austrá
ex-ministro no Japão, teve oportu- tória e, se necessário, morrerão lia nem australianos. Entretanto,
nidade de estudar as tendências ní- por ela. Se vencessem, exigiriam alguns australianos poderiam viver
pônícas. que a Austrália ficasse sob o do- como escravos do Japão".

Fazem anos hoje.
A prendada senhorita Maria

Barreiros, professora normalista
e filha do nosso ilustrado con
térraneo sr. prof. Barreiros Fi
lho;

Agrad8cimentos:
Do nosso jovem conterraneo

"Darci Pereira, estudante, rece
bemos atencioso cartão. agra
decendo à nota de seu natalicio.

Viajantes:
Acaba de regressar do

de Janeiro o dr. Nilo Venturini,
que se fez acompanhar de sua
exma. esposa. Seu, enlace ma

trimonial realizou-se -naquela
capital a 27 de julho p. p.

FalecImentos:
Em Angelina, onde residia,

faleceu o nosso estimado e ve

nerando conterraneo sr. Nicolau
Antônio Kretzer, antigo comer

ciante. O sepultamento de seu

cadaver será efetuado hoje.

SALAS
Alugam-se algumas salas

do prédio à rua Victor Mel
reles n' 18 Tratar co m ,João
Matias Gustenhoffen, no mes
mo, das 10 às 12 e das 2
às 5 horas, l'Ovs-alt - 5

Estaleiro para submarinos
alemães na Rumania

Nova Iorque, 7 (R.) -- Noti
cia-se nesta cidade que os ale
mães estão apressando a cons

trução de um estaleiro para
grandes submarinos no porto
danubiano de Galati, na Ruma
nia.

O estaleiro que está sendo
construido pela firma "Hermann
Goering Werke", será o maior
de sua' especie no Oriente Me
dio e terá acesso direto ao mar

Negro.

Rio

A nota intitulada "Certeiro
Golpe da Polícia da Capital",
que ontem divulgámos, não tem
cara ter oficial. O assunto nela
Ioi colhido pela nossa reporta
gem. Por lapso o atribuimos ao

DEIP, quando o devia ser à
Sucursal da "Noticia".

:I-

O dr. Clovis Aires Gama,
ocupante do cargo de Juiz
substituto, padrão L, da 7a Cir
cunscrição Judiciária, com séde
na comarca de Curitibanos, foi
removido para a s- Circuns
crição Judiciária, com séde na

comarca de Joinville.
*

Foi exonerado das funções de
escrivão do Cível, Orfãos, etc.,
da comarca da Laguna, o sr.

Manoel Santos Bessa.
•

A calúnia é ii arma
do «eixo»

COLHIDOS PELO TEMPORAL
Salvador, 7 (A. N.) - Em vir

tude do mau tempo, dois navios
que deixaram o pôrto local fo
ram obrigados a voltar, à noite,
após serem arrastados pela fu
ria do temporal, debaixo de
atropelos a bordo. Num dêsses
barcos, cêrca de 30 passageiros,
entre homens e mulheres, fica
ram feridos, Dentre êles se en
contra d, Carlos Carmelo, arce
bispo do Maranhão.

cclos, na instalação da província,
diz que ali está reunida a mais vas

ta e importante documentação so

bre a vida do Estado, em grande
parte nunca violada pelo olhar in
leligcnte dos pesquisadores e cstu
diosos, que ali encontrariam, toda ..

via, cabedal precioso para a his
tória.

Lima, 6 (R.) - Um porta
voz autorizado do Ministério
do Exterior declarou que a

chancelaria peruana protestou
energicamente contra as in
formações propaladas pela
emissora de Berlim, segundo as

quais teriam sido maltratados
os diplomatas do Eixo no Pe
rú, pouco depois da ruptura
das relações entre o Perú e as

potências eixistas.
O protesto da chancelaria

peruana assinala que as infor
mações da emissora de Ber
lim não passam de calunias, o

que aliás constitue a norma
habitual da propaganda tota
litária.

Foi nomeado o sr. Eugênio
Trompowsky Taulois Filho para
exercer o cargo da classe O da
carreira de Juiz de Direito
(Comarca de Concórdia), do qua
dro Unico do Estado, vago em

virtude da promoção de Zul
mira Soncini.

Cartazes do dia.

II�I

ii, II
'
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A Curia Metropolitana publi-
cou, no "Diário Oficial do Es- Flotiha de Contra-Torpedeiros
tado", uma' circular, recomen- Rio, 7 ("Estado") .. O minis
dando aos fieis darem irrestrito tro da Marinha resolveu extin
apoio à Campanha dos .Metais. guir a flotilha de con tra-tor-

�, pedeiros e mandar incorporar à
O Arquivo do Paraná, com a re- esquadra os navios que a com

modelação realizada no aparelha- punham.
mento administrativo, vai ser reor- . Comandava essa flotilha o ca

ganizado ii moderna, racionalmen- pitão de mar e guerra Soares
te, O jornal "Gazeta do Povo", lem- Dutra, que foi nomeado coman
brando que a criação daquele ar- dante da divisão de cruzadores
quivo surgiu de iniciativa do con-, em substituição 'ao almirante Do�
selhciro Zacarias de Góis e Vascon- dsworth � Martins.

OperáriosPrecisa se de operários'
para serviços de marcenaria.,
Tratar à rua João Pinto,34.
-Paga-se bem. Sv�-2

.

Em recente concurso de datilografia, pro
movido pelo D. A. S. P., em São Paulo, a

preferência de 445 candidatos (num total
de 866), exigiu máquinas ROYAL! Para
êsse concurso foram usadas 76 máquinas
ROYAL e mais 70 outras de diversas mar

cas, das quais 22, não foram ntíllsadas pe
los camlidatos! Isto quer dízer muito!
Quer dizer que os próprios datilógrafos
confiam e aclamam, mais uma vez, a má
quina ROYAL, pelos seus característicos de
eficiência, como

A Máquina-de-escrever N: 1 do mundo!

Solicite (lelllOnsfl'aç:ijes, nrosuectos e ('olldi�ões

MACHADO & elA.
.

Rua João Pinto, 5 - FLORIANóPOLIS

Vendem se•
1 dormitó-

-
• rio (Rio Ne

grinho), 1 quarto para cri
anças, 1 sala de jantar, 1
sala de vime, 1 terno estou
fado, 1 banheiro, 1 cozinha,
1 refrigerador elétrico. Tra
tar à Avenida Rio Branco,
IS6·das 10 às 11 e das 14 às
16 horas. Svs 1

"VI88E. I

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

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

������������;;;-------------�------�---------------------------------

I Instituto Brasil-Estados U.U.-Elorianópolis Melhora Waldo Frank I

Vitima: cc:,��n::.taquesEcos e Notícias Ed'I-tal De ord.em do sr. Presidente, convoco os srs. Buenos Aires, 7 rrt. T. M.) -

SO'Cl'OS para a Assemble"a Geral Ext dínd Continua melhorando o estado Estocolmo, 7 (R,) Infor-1 raor rna

Ide saúde de Valdo Frank. mações fidedignas recebidas daria, a re izar-se no próximo dia lO, segunda-feira, às 17 _

d
.

�umerosas expressoes .e_ Sl�- Alemanha dizem que as perdashoras, na sé de social, à rua Artista Bittencout n° 2. patía, homenagem e solidarte- de 20 mil mortos e 60 mil feri-Ordem do dia :eleição de cargos vagos.. dade contil.lUaram a ,ser envia- dos em consequência do bom-
Florianópolis, 7 de agosto de 1942 das ao escritor amer�cano, por I bardeio da "R, A, F." contra

TELNO VIEIRA RIBEIRO personalidades de re�evo e entí- Colônia, têm sido muito comen-
Secretário Geral em exercício. dades de todos os paises do con- tadas em Berlim 'onde se diz

tinente, e_ntr_e os .qua.is, num�ro- que 80 mil pessoa; foram reti
s�� associaçoes llteranas, cien- radas daquela cidade, depois do
tírtcas e SOClalS, bem como or- terrivel ataque da aviacão bri-
ganizações políticas, Waldo tânica.

"

"'ran� continua l�e?ebendo gran- Ao que se diz, as baixas cau

d,e numero de vI?I�as, que des- sadas pelos ataques da "R, A.
filam pelo sanatono em que se F." a outras cidades são da mes
encontra, contando-se entre elas ma escala.
parlamentares de vários parti- Uma testemunha ocular do
dos. políticos e figuras represen- ataque a Colônia, declarou
t,atIv.a� das esf�ras artl?t_Icas e que os incêndios obrigavam as

lltera�las do pais. A pollcla J?-a- pessoas refugiadas nos abrigosda �dla12tou ainda sobre as in- a sairem à rua, originando-se
vestígações, que prosseguem, pa- daí o elevado número de vítí
ra a captura dos autores do mas.
atentado. Toda a imprensa ar-

gentina continua condenando .a
agressão, externando seu repu
dio pelo fato.

Absolvido O sr,
Francisco Mangabeira
Rio, 7 (C. M.) - O general

QUISLING EIU Sl'rUAçÃO Almério de Moura, que havia
DESESPERADA pedido vistab do processo em

_ grau de em argos do sr. Fran-
Estocolmo, Julho (lnteraliado) cisco Mangabeira, condenado a

_ O "Svenska Dagbladet" escreve seis meses de prisão por ter fei-
to parte da Aliança Nacional Li

que ao parece, Quisling cornpreen- bertadora, fez o mesmo proces-
deu que é impossível conquistar a so presente na sessão do dia 5,
maior parte do povo norueguês, do Supremo Tribunal Militar,
Os funcionários públicos opuse- Submetido a julgamento pelo De ordem do sr. Presidente
ram resistência porque os quislin- vice-presidente, almirante Cas- convido os srs. sócios e exmas,
guístas não tinham gente qualíf'i- tro _e Silva, foram apreciadas as famílias para a "s írée".d _

razoes de defesa do embargante A O. ansa�cada para substituí-los: Quisling é
que as fundamentou com as ab- ,te que este clube realizará dia

obrigado a admitir que a sua si- solvições dos srs, Hercolino Cas- 8 do corrente, com início às
tu ação é desesperada, Êle se mano cardo e Nemo Canabarro Lucas, 21 horas, oferecida à Diretoria
tem, sómente porque está susten- também membros de destaque do C. R. Limoense.
tado pelas armas de um poder ale- da referida Aliança. Aquela Côr- João Pessoa (Estreito),mão, te de Justiça, depois de ouvir a AUGUSTO BOUSFIELD

palavra de todos os seus j uíses

AVISO resolveu receber os embargos,
para absolver o sr. Mangabeira.

O Dr. LAURO DAURA, a- O relator do feito, ministro Pa-

Vende-senuncía aos- seus clientes, checo de Oliveira, foi acornpa- �

mudou O S Itó 1'0 nhado no seu voto de absolvi- Um h d dQue eu COllSU r
ção pelos ministros Bulcão Via- a aran a com ro as e

para a Rua Tiradentes n J 4 na 'Cardoso de Castro Raimun-
I pneus, um cavalo e diver

onde atedderá das 10 às 1 Z do 'Barbosa, Manoel R�belo, A:ze- sos máquinas para fins in
e das 15 às 17 horas. vedo Milanez e Amilcar Peder- dustriais. Informações nes:ta

5v-1 neiras. redação. 15vlil12

A's 7,30 horas

Torturas de
uma alma

A's horas

de WETZEL & CIA.-Joinville (Marca registrada)

Cautista R. F. Clube
CONVITE

1 ° secretario
3vs 2
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CINE REX'- IMPERIAL CINE ODEON
-- FONE 1581 - - FONE 1581 -

-; "FONE 1602 --

Ns 7,30 horas

Com Basil Rathbone, Sigrid
Curie e Victor Mac Laglen

Cine Cruzeiro N' 35
Complemento Nacional (D.F.B.)
A voz do mundo Jor. da Guerra

Preços: 2$000 � 1$500
Imp. até 14 anos

7,30

Premio de CupidoCom Baby Sandy
A cidade que
nunca dorme

Com Joel Mc Crea, Ellen Drew
e Eddie Bracken

POUPA-SE TEMPO, DINHEIRO E ABOR,RECIM_ENTOS

Cinearte N' 9
Complemento Nacional (D.F.B,)

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

Atualidades N' 8
Complemento Nacional (D. F ,B.)
Meu bem querer (Desenho)
Preços: 2$000, 1$500-e 1$000

Livre de Censura
_.'.-

LAVANDO-SE COM O SABAO

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


