
A produção em massa de bidro-aviões gigantesWASHINGTON, 12 (R.) •. A SUB·COMISSÃO DE ASSUNTOS MILITARES DO SENADO DEU CONSIDERAVEL APOIO À CONSTRUÇÃO DOS
GIGANTESCOS HIDRO·AVIõES "MARS"� DE 70 TONELADAS, ORDENADA PELO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO DE GUERRA, SR.
DONALD NELSON. A MENCIONADA SUB·COMISSÃO INDICOU AO GOVERNO A NECESSIDADE DE AUMENTAR A PRODUÇÃO DÊSSE TIPO DE
AVIõES. O, SENADOR LEE, PRESIDENTE DA COMISSÃO, DISSE QUE A ADMINISTRAÇ10 DEVIA LANÇAR IMEDIATAMENTE UM PROGRAMA EM
GRANDE ESCALA". o SR. LEE SOLICITOU A MAIS ALTA PRIORIDADE PARA OS MATERIAIS QUE ENTRAM NA CONSTRUÇÃO DÊSSES AVIõES.

I
.

Florianópolis de Agosto de 1942 I

Teria sido afundado
mais um navio
uruguaio!

Montevidéu, 12 (U. P.)
Segundo noticia "EI Pueblo" o

navio mercante "Rocha", ar

rendado pelo govêrno uruguaio
aos Estados Unidos, foi torpe
deado por um submarino ale
mão, de acôrdo com informa
ções colhidas nos círculos ma

rítimos, quando navegava pelo
Atlântico Norte. O "Rocha"
deixou Montevidéu há 78 dias,
não havendo noticias de que
tenha chegado a algum porto
até agora.

o movimento não
atinge o centro

industrial

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

Quarta-feira. 12

Nova Iorque, 12 (U. P.) -

Ao ocupar-se das desordens da
Índia, a comentarista do "New
York Times", Anne O. Hare
Marcomick fez notar que em

Calcutá não ocorreram distúr
bios, e acrescenta: "Isso sígni
fica que o movimento de não
cooperação tem pouco apóio no

maior centro industrial da In-
, dia. I
'11"- lÓ' .--;la sorte para as Nações

Unidas, porque Calcutá produz
mais que a China Livre, o
Oriente Próximo e a África
juntos, no que se refere a ma
tériais bélicos".

O "New York Rerald Tribu
ne" declara que os britânicos
adotaram a única atitude que
cabia. Acrescenta que para to
dos, menos para os revolucio
nários indús, é evidente que a

situação atual era a que ansia
vam evitar! os aliados.

ANO XXVIII

Proibidos os filmes antí-nazistas
1\ Argentina não quer melindrar o «eixo»

N.8611

Isso mesmo, guerreiros d'ltalle. O conde Sfofza será
o chefe da Italia livre
Montevidéu, 12 (R) - A secre

taria da Conferência Pan-America
na da Itália Livre deu a público um

comunicado anunciando que pros
seguem satisfatoriamente os prepa
rativos da assembléia a inaugurar
se no dia 14 de mês em curso, du
rante a qual o conde Carlo Sforza
será proclamado chefe do movi
mento da Itália Livre, destinado a

implantar naquele país o sistema
de govêrno republicano, logo que
termine o atual conflito mundiaL
Ccnfírmou-se que virão assistir

ao Congresso cidadãos italianos dos
Estados Unidos, Brasil, Argentina,
Chile e Perú,

Cobra indenização a familia de
Carlos <iardel

Barranquilla, Colombia, 12 (A.
P.) - Anibal Campo Gonzalez, por
intermédio do sr. Zuleta Angel,
apresentou' queixa contra as com

panhias de navegação aérea Avi
anca, Scaelta e Seco, em nome ela
mãe de Carlos Gardel e de outras
pessoas, inclusive conhecidos gui
tarristas argentinos e vários colom
bianos que perderam a vida no de
sastre de avião de Medellín, em

junho de 1935.
Não foi fixada a indenização a

pedir, o que se fará durante o de
senvolvimento do julgamento.

E' preciso parar ...
Genebra, 12 (R.) - Concitan

do as tropas italianas na Jugos
lavia a uma decidida campanha

Buenos Aires, 12 (R.) - A polícia desta capital comuni- j
de repressão contra os guerri

cou à emprêsa de cinema "Rex" que não podia ser exibida as lheiros do general Mihailovich, o
fitas "Cinco homens", incluida nos programas .do estabeleci- "Giornale d'Italia" publicou o

menta e os "Invasores". seguinte apelo:
A interdição das películas foi tomada por solicitação do

encarregado de negócios da Alemanha nesta capital.
Foi tambem proibida outra fita, intitulada "O agente se

creto do Japão".

Ataques em" massa contra a Alemanha 1 Est::�:��!::��!rosLONDRES, 12 (A. P.) - O MAJOR-GENERAL

I Montevidéu, 12 (A. P.) - Os!
NORTE-A�ERICANO SPAATZ DECLAROU ,QUE A 16 estudantes da_ Faculdade de

FORÇA AEREA DOS ESTADOS UNIDOS ESTA

PRON-1
Veterinaria de Sao Paulo, Bra·

TA PARA INICIAR OS ATAQUES EM REGRA CONTRA sil, que aqui chegaram, estão

A ALEMANHA "DENTRO DE MUITO POUCO TEMPO" :risit3;_ndo todos os pontos de

E MESMO IMEDIATAMENTE" Illlte�esse des�a capital, .sob .a. chefia do Reitor da Uníversí-
FOI A SEGUINTE A DECLARAÇÃO DO GENERAL dade Bardos Erarth.

SPAATZ, O QUAL COMANDA A FORÇA DOS ESTADOS Ontem, os estudantes brasi

UNIDOS NO TEATRO DE GUERRA DA EUROPA; "É leiros estiveram presentes à

UMA COISA QUE VEM CAUSANDO GRANDE SATIS- ü;tauguração da �xposição Na-
_ ' cional de Pecuaría.

FAÇAO A TOpOS OS MEMBROS DA FORÇA AEREA Esses estudantes deverão
NORTE-AMERICANA VER COMO TRABALHAM OS passar 10 dias no Uruguai.
NOSSOS ALIADOS BRITANICOS. NOSSO INIMIGO,
NO TEMPO OPORTUNO, SENTIRÁ O PESO DA AÇÃO Cabelos brancos l LOÇÃ O

lUARAVILHOSA 1
COORDENADA DAS FORÇAS AÉREAS BRITANICA
E NORTE-AMERICANA. DENTRO DE FUTURO IME- CLUBE 12 DE AGOS'I\)

O S OPE ç
-

ES EM CONCORDANCIA COM o Clube Doze de Agosto comemora,
DIAT ,A RA O

_
'

_

\
hoje, a passagem do 70° aniversário de "E' preciso parar. Por nem

OS PLANOS QUE ESTAO EM ORGANIZACAO ENTRE sua fundaçáo. -

d
OYAL AIR FORCE E A FORÇA A �'REjA NODTE Fundado em 12 ele agosto de 1872, por mais um momento, po erernos

AR' E J.� -

Este\"ão Pinto ela Luz, Ilelefonso Marques tolerar a impertinencia dos' 'chet-
AMERICANA, COMEÇARÃO. A FORÇA AÉREA DOS Linhares, Raimundo Antônio de Faria, niks" que a cada momento mais
ESTADOS UNIDOS E A ROYAL AIR FORCE TÊM: TRA- Antônio Venâncio da Costa,. Boaventura se evidencia. Pilham cidades" da Costa vmnas, Artur AlVIm, Leonel 'I ( d l·t r ) tBALHADO EM COOPERAÇÃO TÃO ÍNTIMA E EFICI- Heleodoro ela Luz, Juvêncio Martins da ocupa a� pe os_ 1

�(lanos , a a�
SS E ESTAMOS ALCANCANDO O Costa, Diogo ele Mendonça Barbalho P,- cam as populações, as populaENTE PARA I O, QU' '., j canço, João Marques Linhares, Severo ções são constituidas de solda-

FIM ANTES MESMO DA EPOCA FIXADA". Francisco Pereira, J. L. 'I'eixe ira Bastos dos italianos) recrutam jovens
e João Augusto Fagundes de Melo, o tra- '-1'dicional clube até hoje vem mantendo o para o serviço mI rtar e amea-

programa que se tracou, proporcionanelo çam com a morte 'aqueles que
aos seus sócios reuniões ele inconfunclivel desejam levar a Jugoslavia ao
brilho e à Santa Catat'ina um exemplo progresso e à prosperidade".ele perseverança e continuidade de que
se orgulham não apenas os que passam
por aquela casa, mas todos os catai-ínen
ses qUR amam as coisas de sua terra.

Porque o Clube Doze 'de Agosto é bem
a tradição viva de Santa Catarina, a pró-
pria h ístóría de sua viela social, em que
inclue nomes dos mais ilustres, daqueles
que tiveram a mais destacaela projeção
nos meios florianópolitanos.
Não é se111 razão, pois, que se orgu

lham os catarincnses elo "veterano", por
que ali se resume quase que toela a hís
tória da nossa terra, que pode contar
com um passado eliretamen te ligado ao

Clube Doze de Agosto.
E foi compreenelendo isto, que a atual

drretorfa entendeu comemor-ar t50

grande data, realizando um baile a rigor, 4'79"-"para o qual foram expeelidos convites es-

peciais. Será uma festa de elegância e

distinção, à qual comparecerá o elemento Menos 400 «arianos»Cabelos brancos l LOÇÃO mais destacado ela sociedade florianópo-
Iitana. Londres, 12 (R.) - Os úl-

MARAVILHOSA 1 Animado por dois conjuntos musicais, timos informes aqui recebidoso jazz-band e a orquestra vienense, am- . . .

Morto em acão bas dirigidas pelo maestro Max Kuenzer, adIantam. que os. guerrrlheíros
d o baile de .hoje terá ainda o concurso I russos, afim de vmgar as atro-

famoso cabo e <los "Demônios do Ritmo", que às 24 110- cidades praticadas pelos nazis
guerra inglês ras apresentarão um "show" com Tere, tas na área de Leningrado fi-

Londres, 12 (A. P.) O zinha Sousa Lima em interessantes e no-
descarr il t t'vos números, Na ocasião, os "Demônios" Zeranl escarn ar ou 1'0 renl

"Daily Telegraph" anuncia apresentarão a marchinha "Doze de Agos- militar alemão, matando mais
haver sabido que o tenente-ge- to", ele autoria de João Uriarte, homena- de 400 soldados que nele viaja-
neral Will iam Henry Ewart gem daquele conjunto ao "veterano". vamo

Gott, um dos mais famosos ca-
Associando-se às comemorações de tão De outro lado, ao que inter-

bos de guerra no deserto da auspiciosa data o Grêmio Marajoara já ma uma emissora alemã, os
Grã-Bretanha, tombou enl ação', anuncia uma "soirée" para o dia lG, com russos estariam empregando
em recente combate na Líbía.] início às 21 horas.

Corpos de Camelos na área de
Manych, Essa região arenosa
da frente do Cáucaso está si
tuada a oeste do Volga.

Quando V. S. vir
aulomovel

com esta chapa,
mande-o parar e

somente 11000 até à
15v-12

hIV�E um

embarque, pagando
praca 15.

Morreu o (eMano»
Gordo

Contra Gandhi a
Federacão Indiana

do Trabalho Lisboa, 12 (A. P.) - Fale
ceu, na idade de 55 anos, João
Lopes Perestrello, membro de
ilustre família portuguesa e

considerado um dos homens
gordos de Portugal. Grande
entusiasta da taurornáquia, era
conhecido nos meios boêmios
pela alcllnha de "Mano João".

Nova Delhi, 12 (R) - Declaran
elo que a decisão do Congresso, de
iniciar a desobediência civil em

massa, é um movimento delibera

,damente destinado a sabotar o es

'f'ôrço da guerra, o conselho .execu

tivo da Federação Indiana elo Tra

balho concitou todos os sindicatos
que lhe são filiados a resistir e

derrotar "êsse sinistro movi
mento".
Pediu ao mesmo tempo que os

operários intensifiquem a produ
ção de material bélico.
A Federação prometeu que tu

elo fará para manter elevado o ni
vel moral dos trabalhadores india
nos.

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

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

AVISO
O Dr. LAURO DAURA, a
nuncia aos seus clientes,
que mudou o seu cousultórlo
para a Rua Tiradentes n 14
onde atedderá das 10 às 12
e das 15 às 17 horas.

Perece num
um bispo

La Serena, Chile, 12 (A. P.) -

O arcebispo desta cidade, monse
nhor Juan Subercaseaux,. de 46
anos 'de idade, morreu, em conse

quência de um desastre com o au
tomovel em que viajava.

desastre
chileno

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

livros, petições, etc.

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

Timosbenko estaria preparando
cilada para os invasores

uma

Waslring ton, 12 CH. T M.) - Conjectura-se se o Marechal Timoshenko não
está levando os invasores nazistas para uma cilaela na região sudeste ela Russia,
recuando por ter necessidade de homens c ele materiais de guerra. Com a investi
da alemã, torna-se evielente que a situação da .Rússía em' mat�ria de abastecimento
não é tão sombria como alguns estrategistas levaram a crer. A producão de aço
ela Rússia no período de pré-guerra, por exemplo, era de crer de 2 milhões de
toneladas anuais. Deve ser óbvio portanto que a URSS estabeleceu, com realismo,
a sua estratégia de defesa" base ela produção ele aço, elentro elos limites de suas

possibi lidades industriais. Nos primeiros 14 meses de guerra, declarou-se que a
.

Rússia perdeu de um terço" metade ele suas' usinas de aço. Se êsse cálculo estiver
corre Lo, necessita a Rússia ele uma compensação de sete a onze milhões de tonela
das de aço elos Estados Unidos e ela Grã,Bretanha para restaurar os suprimentos
elo exéi-cíto soviético ao pon lo em que se encontravam quando a URSS estabeleceu
os seus planos para a defesa contra Hitler. Manifestou-se em alguns círculos que
a Rússia poude opor a sua firme resistência unicamente devido ao fato ele possuir
o exército soviético reservas ele materiais ele guerra, construidas nos últimos vinte
anos. A ser isso verdadeir-o, também deve admi tír-se como real a circunstância de
que pai-te do equipamento que a Rússia lançou em campanha, no ano passado,
dificilmente correspondeu à gasolina necessária para movimentá-lo. Quem tenha
visto um "tank" ela guerra passada, pode fazer uma idéia perfeitamente clara do
que a Rússia estava realizando há vinte anos. O mesmo acontece em relação a
outras matérias primas: alumínio, cobre, zinco e gasolina. E' naturalmente certo
que estaria muito além dos recursos marítimos nas nações unídas equipar o exér
cito russo em igualdade material com as "panzer divisionen" de élite ele Hitler.

Portanto os russos elaboraram os seus planos de elefesa de maneira realista,
não à base ela quantidade de aço que as usinas norte-amertcanas poderiam produ
zir. e sim e base do que as usinas russas podem fabricar, em produção forçada. Há
razão para ver que as tropas do Marechal Timoschenko poderão deter a investiela
alemã no Cáucaso de maneira tão perfeita como estão fazendo no setor a partir
elo setor de Voronezh para. outros pontos, no curso superior elo Don. Segundo uma
teoria manifestada, o Marechal Timoshenko quer atrair os nazistas para as estépes
caucasianas, antes de fechar "o gargalo ele garrafa" ele Rostov, Se os exércitos rus
sos conseguirem levar a efeito essa armad ílha, será o fim de qualquer possibilielaele
ele vitória de Hitler. E' impot-tante recordar que a Rússia fez os seus planos à
base de sua própria produção e não à base da produção britânica ou norte-ameri
cana. Consequentemente todas as quantidades ele materiais de guer-ra que a Rússia
obtiver dos Estaefos Un idos e da Orâ-Bretanha se tornam comparativamente gran
eles, porque, quanelo a URSS fez os seus planos ele guerra, não esperava ter o mesmo
número ele "tanks" e aviões q..e a Alemanha.

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

TELEFONE - 15 .40

ii.. ""
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:SANG1JENOJ_:• Contém oito elementos tônicos •
• •

: Fósforo, Cálcio, Vanadato, :• Arseniato, etc. •
Vichí, 12 (U . .P.) - As auto- • •ridades alemãs em Paris infor- • Os Pálidos, Depauperados, •maram que são moedas de

cur-j
Esgotados. Anêmicos,

so legal na zona francesa ocu- • Magros, Mães Que Criam, •
pada as moedas alemãs de 5 e • Crianças Raquíticas rece- •
10 pfenigs. Os comerciantes to- • berão a tonificação geral •
ram prevenidos pelas mesmas • do organismo com o •autoridades que deverão acei- • •tá-las como aceitam as moedas. •francesas, sôbre a base de vin-

• • _ .. , •
te francos por cada marco ale-

.

•
••••••••••••••••••••••••• 1

Moeda alemA na
Franca ocupada

mão,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CASO I O
A AGENCIA FORD avisa aos srs. proprietarios de automoveis e caminhões, que acaba de contratar com a firma depositaria dos afamados e eficientes aparelhos.

GASOGENIO LIGHT
a exclusividade desse produto, fabricação inteiramente nacional, para todo o Estado de Santa Catarina. Este aparelho, aprovado pela comissão de técnicoSl
encarregados pelo Governo, já é conhecido em todo o Brasil como de absoluta J:r'ecisão, eficiencia e de facil mane-jo. Com o maximo prazer ministra-se aos

snrs. interessado5l toda e qualquer informação a respeito. Aguardem a chegada da primeira partida destes aparelhos, dentro de breves dias.
Rua Conselheiro Mafra N" 54 Telefone, 1.665 Telegrama «TUFFIAMIN»,I

Os"'O
DUJUO :YE8PEBTIlIO
Redação e OficlJl&8 1 Rua

João Pinto L lJ

Te!. 1022 - ex. postal 1St
-

ABS1N.ATURA8
Na Capltah

�•..••••••••• IO$ODI
8eme8tre _._. �
Trbnfl8tre ••• _ _ 15$O(Ie
lia. ......••..•. I$0OI

No baterlora
Ano ' �
Semestre ••••• _. lO$0OI
Trimesa-. .. •• • • Dl$OO8

Anú.nci08 mediante corUrato

Os originaia, mesmo do pu.
bl.ica.doa, 010 serão devolvidos

A direção não 8e respoJUIabl·
liza peJos eonceitOll emitidoe

�
008 art1goe UBinadoll

�

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

Esteves Junior. 48.

S a nu uenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIATO, VANADA·
TO, FOSF OROS,CALCIO

ETC.
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
Os Pálidos. Depauperados,
Esgotados, Anêmico., Mãe.
que criam Magrol. Criançal
raquíticlI, receberão I toni·
ficação glfal do org.nilmo

com o

San U u e n o I
Llc. D.N.S.P. n: 199, da 1921

•

«garçons» e as gorgetas �BS���[9j���IitIi]����f2[§JI2:l§jii���[tJ�rtn2121��[2If.21��l9)t§l;Rio,l1 (C. P.) - O diretor do Departamento Nacional do E2l P �Trabalho assim se manifestou sôbre a remuneração dos gar- � ar ii ca5acc5 e lt.tçons: "A remuneração dos garçons, bem como de todo o pro- IA.I
fissional que trabalha sob o regime de gorgetas, é constituida � •

d ' I·[§)de duas partes: o salário, pago diretamente pelo empregador � vesti os, u tlma !e a gorgeta, que lhe é dada pelos fregueses arbitrariamente 00 00
O decreto 2.308, de 13 de junho de 19401 faculta a prorrogação � d �de horário normal por mais duas horas, mediante pagamento � na' ron !5lJ�m lÃ]
de importância correspondente a essas horas extras. A base � 1-- u�� I B!:I

para o pagamento do salário extraordinário sómente póde ser

IAJ� y:e!:ta,.m !!t C" . S', S· ,NTA ROSA �a remuneração paga diretamente pelo empregador, visto como IX! • ., I � U �a remuneração percebida da freguesia continuará a ser paga 19i".
da mesma fórma pelo freguês. Entretanto, como bem escla- l.9j , F B S h·

·

d
ro·, íirece o parecer da extinta procuradoria do Departamento Na_- � ii rU ii e Ipe c Im I t, 54 IÃI.cíonal do Trabalho, é lícito e conveniente se empregador e em IX!

!XI

pregado chegarem a um acôrdo para o cômputo em gorgetas r.:1el ' l§j
no pagamento de horas extraordinárias, desde que nenhum &B�tElJ.�IiI��iJl2l�iJ[�liJí�H9.U��@5i�����i2J��if.��L9J�����
dispositivo legal existe proibindo que se convencione o paga ---------------------

menta da hora extraordinária com importância superior ao •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
limite mínimolegal".. •

• •

1= S EDP- S :• •
• padrões maravilhosos, finíssimo acabamento e

! das melhores fábricas do país, sao :
.. �I
8 encontradas nos balcões da e
• •

� C AT .Il;•
• •
fi Díáriamente recebemos novidades" •

Bombas de duas mil libras! • •

Q. G. de Mc Artur, na Austrália, 11 (A. P.) - Vibrando : Rua Felipe Scbmidt, 54-Fone 1514 :
:a��ni������ot;��1:d���t�'�0��:su�ô61��0�0�a��i��ofn�::��1�� :••fle"e81'.• "�••E)••••••••••

,

••••• ,.•••••!Nova Bretanha, dia 5, e levaram .a destruição à base Lae, em �
Nova Guiné, com bombas de demólíção, de duas mil libras. Sô Acordo rnsso.polone"'s Roubo de um di-amante val'l·uso �\,bre Rabaul foram abatidos sete dos vinte aviões de combate
japoneses do tipo "zero" que tentaram interceptar os aliados
tendo êstes perdidos apenas um avião, embora outros incursio Londres, 8 (A.P.) - Revela
nistas ficassem feridos a bordo de suas máquinas. Aviões pe- se que os Premiers Sikorski, do
sados de bombardeio realizaram um assalto de dia claro con- governo polonês no exílio. e

tra Vunkanau, aeródromo e a principal base aérea inimiga em Stalin, da URSS, trocaram
Nova Bretanha. Aviões médios de bombardeio realizaram ata- cumprimentos por ocasião da
ques a Lae tambem de dia claro e a referência nos comunica- passagem do aniversário do a·

dos ao uso de bombas de duas mil libras é o primeiro indício cardo russo-polonês.
de que poderosos explosivos estão sendo empregados contra O general Sikorski declarou
os japoneses.

'

em seu telegrama que o "acor
do, representa um alicerce du
radouro para relações amistosas
ruSSQ - polonesas e contribuirá
para a vitória dos principios da
justiça internacional sobre ' as

torças da violência e ilegalidade,
A mensagem de Stalin exprime
s entimentos semelhantes.

AVISO AO POVO CATARINENSE
Linha direta Porto Alegre-Florianópolis

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

às quartas e sábados
Saídas de Araranguá às quartas,

sacados e domingos'
Aqente em Florianopolis: MÁRIO MOURA

PRAÇA 15 DE NOVEMBROL

Rio, 11 (C. P.) - Em maio último, o sr. Afonso Carvalho
residente em Goiânia, em telegrama pediu a intervenção d�
polícia carioca no sentido de descobrir o paradeiro de valioso
diamante roubado naquela cidade por pessoas que se deviam
encontrar no Rio. O interessado estimava o valor da preciosa
pedra em dois mil contos de réis, acrescentando que a mesma
Iôra vendida por um garimpeiro pela soma de oitenta contos.
Incumbido das diligências o 3° delegado auxiliar destacou o
investigador Rubens Paz para fazer as sindicâncias, que aca
bam de chegar a bom termo. O investigador Rubens apurou
que o aludido diamante foi adquirido pelo comerciante J. Polá,
estabelecido na Avenida Rio Branco, nesta capital, por inter
médio de Anísio Sá, comprador licenciado das Rendas Internas
do Tesouro Nacional, onde a dita pedra passára legalmente
com o visto das autoridades fiscais de Estrela do Sul, Estado
de Minas. Êsse diamante, rezavam os documentos, fôra achado
em Estrela do Sul, sendo avaliado em duzentos e vinte e dois
contos e não em dois mil contos. Feita aquí a arrecadação do
disputado diamante, o sr. J. Pojá foi considerado seu depositá
rio idôneo. Enquanto isso, as autoridades de Goiânia abriram
rigoroso inquérito, �-fim-de ficar definitivamente apurado o
verdadeiro proprietário da pedra, pois que outras pessoas tam
bem apareceram alegando idêntico direito. Agora, a polícia
carioca, para encerrar o processo, aguarda a chegada do ad
vogado Afonso Carvalho.

Produtos CATEDRAL
á venda na FARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro Mofro. 4 e 5 - FONE t6lt2

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

polis à Rua João Pinto n. l:l (Sobr.)
O CLUBE AEROMODELISTA, patrocinado pelo Aéreo

Clube Civíl Catar lnens e, sob a presidência do sr. capitão
Asterótde Arantes e fiscalizado pelo SBr. Franklin Ganzo

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

Matrícula: 10$000. - Mensalidade: 5$000.
v 38

--------------.....--.....--------------------------�

Gaso'�a�v�� ve!l�L LY IAdataveis a CAMINHÕES - ONIBUS - AUTOMOVEIS
e a qualquer MOTOR à EXPLOSÃO, com Economia

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

DO BRASIL
Já adotados, por comissões oficiais, em varios serviços de

TRANSPORTES
Vendedores autorizados:
C. RAMOS & crs.Rua João Pinto. 9 Florionopolis

Fornecemos quaisquer informações, bem como orçamentos.

NOTA: - Dispomos de oficina própria, para a montagem dos
Aparelhos, servida por mecânico especializado na Fábrica.

-.-----Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A mocidade baiana contra
o nipó-nazi-fascismo

Salvador, 11 (C. P.) - Ain
da em sinal de protesto contra
a prisão de brasileiros nos cam

pos de concentração da França
ocupada, a mocidade baiana
realizou novo comício patrió
tico.
Com esta manifestação públi

ca, a decima que a mocidade
universitária da Baía efetua
nesta capital, ficou sobrema
neira frizada a incontestavel
revolta do nosso povo contra a

barbárie e a pirataria nazi-fas
cista, traduzidas nos consecuti
vos atentados à soberania bra
sileira.
Desde segunda feira última,

a União da Baía pela Defesa
Nacional e a Comissão Central
Estudantil pela Defesa Nacio
nal e pró Aliados, vinham dis
tribuindo em folhetos uma vi-

, !Igp""'ã�roclamação aos jovens,
homens e mulheres de todas a

classes sociais, convidando a

todos os brasileiros para assis
tirem à fonnidavel parada-pa
triótica.
Vários oradores fizeram-se

ouvir e foram delirantemente

aplaudidos, ouvindo-se ainda, a

míude, calorosos vivas ao pre
sidente Getúlio Vargas, ao in
terventor Landulfo Alves e às
nações amigas signatárias do
Acôrdo de Washington.
Dêsses oradores destacaram

se os srs. Lafaiete Pondé, Alio
mar Baleeiro, Nelson de Sousa
Sampaio, Aloisio de Carvalho
FiUlO, Luiz Rogério, um re

presentante da Comissão Cen
tral Estudantil e outro, repre
sentando as classes operárias
da Baía.
Altas autoridades cívís, mili

tares e eclesiásticas participa
ram do grande comicio pró
Brasil, que reuniu, aproxima
damente, trinta e cinco mil
pessoas.

pode o "sportman"
pensar na vitória, correndo numa raia

suja, cheia de detritos? Muito menos é possível
executar brilhantemente a "Corrida da via sadia"
quando os órgãos se encontram cheios de resí
duos e impurezas. Os rins, por exemplo, que de

sempenham funções importantíssimas no organis-
..

mo, devem ser periódicamente limpos c desinfeta-
,"

dos com os comprimidos de HELMITOL

K)
de Bayer. e O aparelho renal em perfeito

ri rr
funcionamento garante a saúde atual e uma

\' II )
velhice forte, alegre e livre de achaques.

-
. "'-.. --

SE OS RltlSVAO BEM
A SAÚDE É BOA 1

. C2 flELMITOL :i'",,"'im:litJm.'!1,:'jfiB·fJiJI:,"

Sidney, 11 (Reuters) - A paz, entre a Rússia e o Japão, será mau-

nicas na área setentrional.

Campinas x Palmeira
No prêlio travado domingo

último entre as equipes do Cam
pinas F. C., de José e Palmeira
F. C. desta c apital , no

gramado do Campinas, saíu ven

cedora a equipe do Campinas
pelo "score" de 7x1.

O quadro vencedor estava
assim constituído: Alcidino; Os
valdo e:Quinha; Bento, Cid e

Arualdo, Corinho , João, "Arito
ninho, Batista e Itamar.

COMEMORANDO A PASSAGEM DO 70° ANIVERSARIO DE SUA FUNDAÇÃO, O CLUBE DOZE DE AGOSTO REALIZARA GRANDIOSO BAILE NO
.

'

DIA 12 DO CORRENTE •. DUAS GRANDES ORQUESTRAS •• "SHOW" COM OS DEMôNIOS DO RITMO"

Vida Esportiva Uma advertência aos povos do
continente

Lembrai-vos de Pearl Harbour!
tida enquanto a União Soviética se conservar "estritamente fiel ao pacto
de neutralidade nipo-soviético" - declarou um porta-voz militar japo
nês, segundo o que informa a rádio de Tóquio. Acrescenta a referida
rádio, entretanto, que existe necessidade de fortalecer as defesas nipô-

Como eu vi o jogo - Juven
tus x Palestra, de Pantanal
Eu, como' 'fan" do Juven

tus, tomei o ônibus, com

destino ao distrito de Pan
tanal para assistir um fu
teból e chegando lá me de
cepcionei com uma verda
CIeiro tourada em Madrid.
No primeiro tempo, quando
só o Juventus vencia pelo
"aco cr-e " de 4xO, já se rio to-
va os jogadores do Pales
tra visando com rno lvo.de
zas os melhores da turma
visitante; vi, no quadro lo
cal, uns verdadeiros ' 'inci
vilizado" , onde sobressaia
em primeiro plano o indis
ciplinado e provocador Can
cão; mas a «JuventinaJque
lutava com disciplina e or

dem conseguiu livrar-se
deste até os 30 minutos
finais quando j á vencia pelo
alarmante "scorre" de 7xl.
Neste periodo foram os vi
sitantes agredidos, covarde
men te, com ponta pés e

bofetadas, sendo a turma

Juventina obrigada a deixar
o gramado:
Eu, sendo um dos maio

res apreciadores do futeból
varzeano, aconselho a todos
os dirigentes dos clubes var

zeanos a não enfrentarem
o Palestra F. C. (Pantanal)
por serem indignos de eri

fren tarem os quadros que
são formados por rapazes
com disciplina como o Ju-

I
ventus e outros.

I Farmácia "Esperança»do
Farmacêutico NILO LAUS

AVISO
ANASTAqO KOTZIAS a

visa à sua distinta freguesia
e ao público, em geral, que
mudou a sua loja de fazen
das e armarinho, para a rua

Felipe Scbmidt, nO 17 (antiga
Agencia da Companhia Sín
ger).
Florianópolis. 31 Julho 1942

ANASTACIO KOTZIAS
1DV,8

«Dragões dos céus»
Chunquim,11 (A. P.) - o Q.

G. do gal. StiIlwell anunciou
que aviões norte-americano"
causaram intensos danos em

aeródromos, dócas e instalações
portuárias, destruindo diversos
aviões no sólo, em um ataque
violento, esta manhã, em Can
tão. Nove aviões japoneses en

frentaram os aparelhos norte
americanos, mas sómente de
pois que estes já tinham atira
do suas bombas. Dois aviões
inimigos foram derrubados. Os
jor-nais ingleses enaltecel"YJ os

feitos dos pilotos norte-ameri
canos, chamando-os "dragões
dos céus" e dizendo que o qv.e
os pilotos dos Estados Unidos
estão fazendo serve de excelen
te ostímulo aos soldados e�.1Í.ne
Sf'S no front e eleva o moral do
povo.

Vende-se ou aluga-se
a proprieda8e n: 35 à rua Al
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

muta por outra casa no

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

CASA NOVA, à rua Felipe
Schmidt, 17.

,
lo!
\

Hoje e amanhã será a sua preferida
Drogas nacionais e estrang<dras.--Homeopatias.

PerFumariss.--Artigos de borracha.
Garante se a exata observância no receituário médico

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

Mercado, frente à Casa Hoepcke),
FONE 1.642

o Big-Bem passará a

dar o horário
de verão

Londres, 11 (United) - O
Bíg-Ben, famoso relógio do
edifício do Parlamento, foi
parado, dia 8, à. noite, durante
uma hora. Em seguida conti
nuou trabalhando com uma

hora de atrazo, durante cinco
horas, até que abandonou ofi
cialmente a hora de verão du
pla e voltou à hora de verão
normal, o que aconteceu dia 9,
às três da madrugada.

.

I

Vende ....�e u� terreno p�o·
tJ prro para erra

ção e lavoura, com 10 mi
lhões de· campo e mato, en

cerrando cerca de 250' cabe
ças de gado e 8 oU 10 ca

slnhas, extremando com a

cidade de Bom Retiro. Infor
mações com Manoel Boe11,
em Bom Retiro. lS-12

.

Acordo russo-checo
Londres, 11 (A. P.) - O sr.

Eduardo Benes, presidente do
govêrno checo no exílio, de
clarou em discurso pelo rádio
que a Rússia reconheceu ofi
cialmente as fronteiras da Che
coslováquia anteriores ao acôr
do de Munique. O presidente
Benes declarou que conferen
ciando com o comissário do
Exterior, Molotov, em Londres,
no dia 9 do mês passado, ou
viu as seguintes palavras do
"leader" soviético: "O govêr
no soviético jamais em qual
quer tempo teve coisa alguma
a ver com Munique e é contra
a política que o levou a Muni
que'. Portanto, nem reconheço
nada que tinha tido lugar alí,
em relação à Checoslováquia".

José Luz

Nada supéra em

'� eficácia o

O L E O -

ELECTRICO
no tratamento
de dôres reumá
ticas, caimbras,
nevralgias e dó
res ou torcedu
ras de músculos

e tendões.

Adido militar.
americano

Rio, 11 (A. N.) - Chegou o
novo adido militar à embaixa
da americana, coronel Claude
Adams, oficial dos mais brt-
1hantes com todos .os cursos,
inclusive o do Estado Maior e

que já serviu no gabinete do
general Marshall, chefe do Es
tado Maior dos Estados Uni
dos,

Vendem-se
por motivo de viagem, com

urgeucia, diversos móveis em

perfeito estado. Ver e tratar
à rua Uruguai, 29 (fundos),
das 12 horas em diante.

1QvS-.lO

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

13, Sobrado.

MONTEVIDÉU,11 (UNITED) - O CHANCELER
GUANI, REFERINDO-SE AO AFUNDAMENTO DO
"MALDONADO" DISSE O SEGUINTE: "TRATA-SE DE
MAIS UM CRIME A ACRESCENTAR À SÉRIE COME
TIDA PELOS NAZISTAS NA GUERRA SUBMARINA.
DESDE A OUTRA GUERRA FOI ESTA A ARMA PRE
FERIDA PELO KAISER. AGORA CONTINUAM USAN
DO-A SEUS DIGNOS DISCIPULOS, OS NAZISTAS.
BASTA RECORDAR A TRAGEDIA DO "LUZITANIA",
QUE DEIXOU FLUTUANDO, NAS PROXIMIDADES
DO MAR DA IRLANDA, 1.500 CADAVERES INOCEN
TEs E FOI O MOTIVO DE QUE LORD ROSEMBER, AO
SE REFERJR A ESTA CATÁSTROFE, DISSE-ME QUE
A ALEMANHA PODERÁ CONSERVAR SEM CONCOR
RENCIA O TÍTULO DE INIMIGA DO GENERO HU
MANO.

HÁ OUTRA NOVIDADE, NAS INFORMAÇÕES
RESPECTIVAS. A PRISÃO DO COMANDANTE DO
NAVIO URUGUAIO, QUE REPRESENTA UM FATO
INEDITO, QUE POR SUA VEZ EMPRESTA UMA
CRUELDADE INJUSTIFICADA AO BÁRBARO PROCE
DIMENTO DA CAMPANHA SUBMARINA".

SÕBRE O MESMO CASO, O EMBAIXADOR DOS
ESTADOS UNIDOS WILLIAM DOwSON, DECLAROU:

"CONDENO ENERGICAMENTE ÊSSE NOVO A
TENTADO DOS NAZISTAS, CONTRÁRIO, ABSOLUTA
MENTE, AO TEXTO E ESPÍRITO DOS TRATADOS IN
TERNACIONAIS. ÊSSE NOVO. ATAQUE A UM PAÍS
SUL-AMERICANO ASSINALA ELOQUENTEMENTE
QUE OS ALEMÃES NÃO RESPEITARÃO COISA ALGU
MA PARA EXECUTAR SEUS PROPÓSITOS. ESTA Ê
UMA NOVA ADVERTENCIA AOS POVOS DO CONTI
NENTE".

O "MALDONADO" CONDUZIA PARA OS ESTA
DOS UNIDOS MAIS DE 5.200 TONELADAS DE CARNE
EM CONSERVA E VARIAS PARTIDAS DE COURO, IJ�
E OUTROS PRODUTOS DO PAÍS.

----

vende se uma machina
-

oe costura de
mão marca Vestasínha nova
sem usa. por 27(1$ Tratar com
o chauHeul' do Carro nO 1522

Faleceu «Vassourinha»
S. Paulo, 11 (C. P.) - Viti

ma de pertinaz enfermidade,
faleceu a 4 do corrente, nesta
capital, "Vassourinha", cujo
nome era Mário Ramos.

O popular cantor de rádio
que desapareceu aos dezenove
anos de idade e no momento
culminante da sua brilhantís
sima carreira, criou, na Colum
bía, inúmeros sucessos musi
cais, COlllO "Emilia", "Olga" e

por último "E o juiz apitou".
"Vassourinha" dedicára-se ao

rádio desde muito criança, e
seu falecimento causou geral
consternação.

Vende-se
Uma aranha com rodas de
pneus, um cavalo e diver
sas máquinas para fins in
dustriais. Informações nes:ta
redação. l5vs15

Vendem se• 1 dormitó
-

• rio (Rio Ne
grinho), I quarto para cri
anças, 1 sala de jantar,'l
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. 5vs· 5

Agradecimento e Missa
Esposa, filha, genro, cunhados, sobri
nhos e netos de MARCELINO CAETANO
DE SIMAS, agradecem de coração a

todos os parentes e pessoas amigas,
que, generosamente, os acompanharam

no doloroso transe, comparecendo ao sepultamento e

enviando corôas, cartões e telegramas. Convidam, ainda,
à todos os parentes e amigos para assistirem a missa
de 7° dia, que, por alma do saudoso extinto, mandam
celebrar na Capela de Bom -Teaus dos Aflitos (João
Pessôa), na próxima sexta-feira (dia 14), às 7,15 horas,
antecipando os seus agradecimentos a todos os que
comparecerem a êsse piedoso ato. 3v.-2

Crédito Mútuo Predial

I

Proprietários: J. Moreira & (ia.

27 DE JULHO
Foi entregue a prestamista Waldemar L. da Silva,

residente em São Francisco (Santa Catarina),
possuidora da caderneta n. 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.

18 DE AGOSTO
Mais um formidável sorteio realiza rá 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.

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

médica gratis !
Contribuicão, apenas 1$000

-

Roupas - Pulóveres
Cobertores - Sobretudos - Pantufas

A

AGENCIA RENNER
RUA DEODORO -- 33

Seja Guarda Livros em sua Casa
Por correspondencia, em 12 mezes apenas, V. S. di.

plomar-se-á-garanttmos melhoria-sempre há procura de
pessoas competentes. Faça o curso em sua casa e Obterá
melhor emprego, V. S. tambem poderà nos repreflentar
?eBSa c�dade, ganhando muito dinheiro. Escr e va s iud a bIJ"
Je a Caixa Postal, 3717-S, Paulo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO 12 de Agosto de 1942

grande baile de gala será· comemorada, hoje,. a passagem do 70·
aniversário da fundação do Clube Doze de Agosto.

Com um

Pecas �enuinas FORDIVida Social
Fazem anos hoje:
A exma. sra, d. Sabina da

Silva, esposa do sr, Ciciliano
da Silva;

a exrna. sra. d. Alcide Ma
ciel da Cunha, esposa do nosso

prezado confrade iorn. Pedro
Cunha, diretor do "Diário da
Tarde";

a exma. sra. d. Nazir Jorge
Morais, esposa do sr. Manoel
Morais;

a srita. Maria Sousa;
o sr. Valter Serqueira Lima;
a srita. Maria de' Lurdes

Silva;
a menina Marise, filha do sr.

Adalberto Sabino;
o jovem Zanzibar Fernandes,

filho do sr. Ticho Brahe Fer-
nandes.

o sr. Antônio Vieira Macha
do, estimado funcionário da Ins
pectoria de Trânsito;

Nascimentos:
Pelo advento de sua filhinha

Selma está em festas o lar do
sr. Gercino Botelho, hábil pro
fissional do volante, e de sua

exrna. esposa, sra. Vitalina Bo
telho.

Viajantes:
De sua viagem ao Rio e S.

Paulo, aonde fôra a negócios,
regressou o sr. Orlando Scar
pelli, proprietario da conhecida
casa. «Santa Rosa».

Enfermos:
Foi submetido a delicada In

tervenção cirúrgica o nosso io
vem conterraneo José Haroldo
Calado.

FalecImentos:
Na cidade do Tubarão, onde

residia. faleceu o sr. Sílvio Bú
rigo, funcionaria federal apo
sentado.

Teerã, 12 (H. T. M.) \" O
Doenças de Senho.es- cônsul britânico na província

Vias-urinarias de Ispahã, sr. Harris, e o rné-
Tratamento especialisado dica inglês Griffiths, foram as

das afecções crônicas do sassinados.
aparelho genital feminino. Um filho do dr. Gritiiths que.

Tratamento moderno de se achava iuntamente com as

gonorréa crônica por meio II vítima.s ?esapareceu, ignorando
de eletricidade. Varizes e se se teria tambem sido assas-

hemorrcides sem operação. sinado,
Fisioterapia - Diatermia e

;;

irnfra - vermelho. A reconstituicão do
Consulta" - das 10 às 12 gabinete do Teerã

e das 15 às 17 horas. Teera, 12 (H.T.M.) - O no.
Consultorio - R. Tiradentes vo Gabinete foi oficialmente a-

14. Te!. 1 663. presentado ao Xá e ao Parla-
Residencta - R. João Pinto menta, pelo sr. Quavan Sulta-

0. Tel. 1.607. neh, novo primeiro-ministro do
Irã.

CONVITE
A União Beneficente dos

Chauffeurs de Santa Cata
rina convida. por nosso

intermédio, a todos as au

t'oridades, civís, militares e

eclesiásticos e ao povo em

geral poro a missa em Ação
de-Graças pelo restabele
cimento do sr. preso Getulio
Vargas, a efetuar· se dia
13, às 9 horas, 2 v. - 2

Ofensiva anglo-
americana!

Istambul, 11 (A. P.) - Re
tardado - Viajantes aqui che
gados informam que ante a

possibilidade de uma ofensiva
anglo--americana ao longo da
extensa costa' européia, contro
lada pelos nazistas, desde a No
ruéga aos Pirineus, os alemães
são forçados a criar grandes
contingentes de tropas trans
portaveis por via aérea de
"pontos da retaguarda, bem
longe da frente de batalha".
Segundo, êsses informantes,
tais pontos escolhidos são lo
cais esparsos na Westhphalia,
Noruega Meridional e Renania,
consistindo tais contingentes
em concentrações de avioes

transportes, aviões de guerra e

paraquedistas. Nos últimos me
ses divisões de reforço chega
ram à Noruega.

Instituto de Educavão de Florianópolis
Aviso aes srs. pais de alunos

Já foi iniciada a distribuição dos boletins relativos
às últimas provas parciais, quer do Curso Fundamental,
quer do Normal. Os boletins são entregues aos alunos
sem qualquer rasura, de modo que não terão valor aque
Ies que as apresentarem, por mais leves que sejam.

J. ROBERTO MOREIRA
Diretor.

Florianópolis, 11 de agosto de 1942.

Ecos e Notícias

Só com os concessionários:
Tuffj Amin &: Irmão

Informa-nos a E:N.N.A.
" Con

dor": "A Empresa nacional de
navegação aérea "Serviços Aé
reos Condor Ltda." procurando
sempre preencher o rnàis ampla
mente possivel a SHa finalidade
de bem servir o Brasil, aca?a de A.VISOinstituir uma nova modalidade ,

de serviço de encomendas aéro-I dexpressas, a qual virá beneficiar
e

os remetentes de encomendas
aéreas para localidades não es

caladas por seus aviões. Consiste
essa modalidade no transporte
da encomenda até o porto de
escala dos aviões da Empresa
que esteja mais próximo da loca
lidade de destino, onde o Agen
te Condor a redespachará pelo
Correio para prosecussão de
viagem.
Inútil será frisar a importân

cia e a utilidade que tem êsse
novo serviço para as localidades
beneficiadas, cujo comercio e

população terão assim um meio
mais expedito para o recebirnen
to de suas encomendas.
Nas Agencias da Condor se

rão ministrados informes deta-
1hados aOS interessados".

-I<

cons, Mafra, 54-Caixa postaI1'11-Fone 5166

DR. JOÃO DE ARA���
3 v. alt. - 1

lléro Clube de Santa DIA DO CHllUFFEUR
Catarina

Especialista em doenças e operações
olhos-ouvidos-nariz e garganta, avisa aos seus clientes

qu� reiniciou DEFINITIVAMENTE sua clínico.
Rua Vítor Meireles, 24 - Fone 1447

DE MANHÃ: 10 às 12 hs. - À 'TARDE: 3 às 6 hs.

FESTIVIDADES COMEMORATIVAS
Ocorrendo amanhã o Dia

do Chauffeur, a U. Benefi
cente dos Chauffeurs de S.
Catarina estabeleceu o se

guinte programa:
Às 6 horas Salva de 13

rojões.
Às 9 horas missa em

ação-de-graças pelo restabe
lecimento do preso Getúlio
Vargas_
As 10 horas - Mesa de

dôces oferecida aos filhos
de seus associados.
Às 15 horas - Partida de

futeb61, entre profissionais
do volante.
Às 19 horas - Sessão so

lene para posse da nova Di
retoria.
As 21 horas - Baile em

regozijo, no Clube 15 de
Outubro.

Em data de 8 do corrente,
no Base Aérea de Florianópolis,
perante banca examinadora
composta dos Sr s, Tenente CeI·
Aviador Epaminondas Gomes dos
Santos, Presidente. Cap. Avia
dor Gilberto da Cunha Menezes
e 10 Tenente Aviador Milton da
Sliva Sarmento, submeteus-e às
provas exigidas para a conquis
ta do "brevet" de piloto'avia
dor. a segunda turma de candi
datos formados pelo Aéreo Clube
de Santa Catarina e constituida
pelos' Srs. t· Frankíin Ganzo,
Dr. Angelo Novi , Otacilio de
Araujo, Hernani Rocha Costa, e

Pedro Santi:
O resultado veriticado, bem

recomenda não somente o nosso
Aéro Clube, como, sobretudo ,_

a instrução ministrada pelo bri
lhante e competente corpo de
oticiais da F. A. B. que orien
taram aqueles alunos.
Cumpre resaltar que tambem

faz parte da segunda turma, o

Sr. Ten. Oscar Ayr es de Souza
que prestou seus exames, no

Rio de Janeiro, onde obteve
aprovação distinta, o que ainda
maisr esalta o preparo ministra
do aos nossos jovens ,aviadores.
Assim, mais uma contribui

ção se verifica por parte de
nosso Aéreo Clube que vem

aumentar a Reserva da Força
Aérea Brasileira, de cujas filei
ras passaram a constituir parte
integrante os novos pilotos.
Felicitamos pois; o Aéro Clu

be de Santa Catarina, na pessôa
do seu ilustre presidente, Avli- Assembléia geral extraordinaria
dor Cap. Asteróide Arantes for D

'"
.

.' -1 e ordem da DIretoria, Iicam convocados todos osmulando aoslhnovos tavladdorfe'S snrs. associados para a sessão de ASSEMBLEIA GERAL
os nossos me ores vo os e e EXTR

..

r id d AORDINARIA a realízurse no dia 13 do correntelCI a es.
em primeira convocação às 19 h, ras e em segunda con-

Anxl·ll-arde escrl-toPr-IO vocação às 19 1í2 horas, afim de serem eleitos o s vog-Is
e suplentes para representantes na Comissão do suiarto
Mínimo de Santa Catartna, de acôrdo com as Instruções
publicadas pelo presidente da referida Comissão no Diário
Oficial do Estado, de 9 de Julho último.

Florianopolis, I' de Agosto de 1942
FIRMINIO LOURENÇO-Secretario

2vs-l

Faleceu o ex • prefeito Pedro

j Médica EspiritaErnesto
DRio, 12 (Estado) - Fale- r�. Lour?es Galhárdo Rua E�-

ceu na madrugada de

on-I
tacto de Sa, 142 1°. ando Teler.
22-1092 R d J

.

tem o dr. Pedro Ernesto, ex-
- 10 e aneiro,

prefeito do Distrito Fedei-c l. "'-------""==="......,,,,.-,,,,,-_

�á�:!'����mel:�oard�n�:� caà ÚLTIMA HORA
tarde.

5a Coluna envaDr. LAURO HAURA

Foi designado para represen
tar o "Diário de Noticias". do
Rio, em nossa capital, o sr. João
Pires Machado.

I-;;OENCAS DA PELE==, . O balancete de julho p. p.
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J da pele. parasitoses. furúnculos. movimento: Receita:' Saldo do
úlceras. mês anterior, 456$700; mensali

Tratamento das afecções do dades, 450$000, com um total
couro cabeludo. de 906$700. A Despesa acusou:

Dr. TOLENTINO Pagamentos conto doe- 1n° 7,
DE CARVALHO

1650$000;
saldo, 256$7000, num

Consultas: Das 14 às 17 horas. total de 906$700;
Rua Vítor Meirelles 18-1' andar. I Comprai na Ct SA MISCE

____......_ 1 LÂNEA é saber economizàr'

Entre os novos ministro des
tacam-se os senhores: Taghiza
neh, titular das Finanças: Sald,
Negocias Estrangeiros: Bamher
Kazarni, Interior e Charagozru,
Justiça.

Esses quatro rmrnstros eram

membros do antigo governo. O
titular da pasta da Guerra ain
da não foi nomeado.

*

Chegaram à França 1.000 pri-
sioneiros de guerra franceses,
que se encontravam na Alerna
nha e que foram libertados de
acôrdo com o estabelecido com

o govêrno de Vichí. Os aludi
dos prisioneiros foram recebidos
pelo "premier" colaboracionista
LavaI, que declarou, em seu dis
curso de recepção, que a liber
dade da França depende da
vitória da Alemanha.

,..

União dos Varejistas de Florianopolis .!'·'r: I:','L i ••�S

OperáriosPrecisa se de operários'
poro serviços de marcenaria,
Tratar à rua João Pinto, 34.
-Paga-se bem. Svs-5

Precisa-se, para os servi
ços de auxiliar dA escritório'
de uma moça; , com prática
ou conhecimento do mesmo.

Informações nesta Redação.
15 vs--alt.- 6

Quem perdeu?
Foi depositada nesta redação,

encontrada por um chauffeur de
praça, uma bolsinha para niqueis,
com pequena importância em

C�artazes do d 1-B. ds:inuheiro,
e que será entregue a

r . • legítimo possuidor. A rádio Paris admitiu ontem,
em irradiação, reinar o estado
de rebelião na França. As exe

cuções estão sendo processadas
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Dr. ARMINIO TAVARES

OUVIDOS - NARIS - GARGANTA.
CONSUl,TÕRIO:

Rua João Pinto. 1 - Fone 1.�61
RESiDÊNCIA:

Rua Bocaíuve, 11� - Fone 1.456
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CINE REX CINE ODEON IMPERIAL
- FONE 1581 - - -FONE 1602 - FONE 1581 -

Pilotos alemães declararam em

Berlim que notaram grande ati
vidade nas forças aliadas, su

pondo ser a preparação da inva
são do continente europeu.

*

horasA's 7,30 A's 5 e 7,30 horas
•I A's

Tudo isto e o
céu lambem

7,30 horas

De Gaulle, chefe
livres, chegou a

Asas nas trevasI

Com Robert Taylor e Ruth
Hussey

Muralhas de São Francisco
Com Burghes Meredi th

Novos ataques foram efetua
dos contra Osnabrück, por 300
aviões da R.A.F.

2° Início do seriado:
A volta do cavaleiro

sulítaríe
Com Robert Levingstone
Getulio Vargas, o homem

providencial
Complemento Nacional (D.F.B.)

Preços: 1$500 e 1$100
Imp. até 10 anos

Com Bette Davis e Charles
BoyerCine Jor. Braes. 2x12 •

O general
dos franceses
Beiruth.

Complemento Nacional (D. F .B.)
Madeira (Ilha de Romance)

Colorido

o nordeste
Complemento Nacional ÇD.F.B.) CASA .MISCELANEA, distribui

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

•

O governo alemão decretou
na Bélgica a "política da terra
destruída" .

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

Preços: 1$500 e 1$000
Imp. até 10 anos

Exijam o Sabão

'''VIIISE
d. WETZEL &

I.
CIA.=Joinville ) ..&Ã� .�'�C(A,• •

[S.P«tAUOAO(

(Marca registrada)

POIS CONSERVi\. E DESINFECTA A SUA HOUPA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


