
o imaginario
reflorestamento

Rio, 27 - o "Correio da Ma
nhã" publicou o seguinte tó
pico:
"Os agricultores continuam

a reclamar contra o que êles
chamam "reflorestamento ra

diofônico", assunto aliás de
que já nos temos ocupado. As
cartas que recebemos, notada
mente do interior fluminense,
dão bem a idéia dos aborreci
mentos e prejuizos que lhes
tem causado o Serviço Flores
tal.
Em resumo, o caso é êste:

fazem e entregam um requeri
mento à repartição, pedindo o

fornecimento de plantas, de
acôrdo com os preços da tabe
la. Depois de vários meses de
espera, são surpreendidos com

a informação de que não há
mudas. O Serviço atribue a

culpa ao Horto. Êste, por sua

vez, empurra a responsabili
dade para cima daquele. E fi
ca-se nisso. Os agricultores,
injustamente censurados por
não reflorestarem as suas pro-

"', riedades, acabam num desâ
nimo completo. Além da buro
cracia, o desentendimento e a
falta de unidade de ação nos

departamentos. Mas, pelo rá
dio, são-lhes sempre prometi
das as mudas necessárias à
plantação das árvores.,
Sem dúvida, logo que o mi

nistro de tudo tenha conheci
mento seguro, as providências
serão dadas e as coisas se nor-

malizarão".
'

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

, I Madri, 27 ,(R.) � Aparece-
�. ,

ram agora à 'Venda bilhetes':'1 .

d
,,'

NI para -a lotería , 9 proxrmo a-

!"\ 'tà1.' �,,_ .r J '''.
'1."à._. �� ';;r�:.Ês.t-e-antr..:S€:tãQ'llmitidas duas

séries de bilhetes e o primeiro
prêmio, chamado popularmen
te "el gordo" será de 30 mi
lhões de pesetas, em vez de 15
milhões, como no ano passado.

I
'

A razão das duas séries é
N. 8597 i que, em 1941, a procura dos

�����.....!!!!!!!!!!��="""",;;��"_......""""'�""""""""�""""��eeee""""""""""""."..,.....eeee.....""""'eeeeeee......,.....eeeeeeeeeeeeeee.....eeeeeeeeeeeeeeee '="""".....=="",...,='-"""""'"". 'bilhetes excedeu grandemente
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- - o número dos que estavam em
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eman a �Iasona de forte Ci�O���;;d��O�;i :�� ������t���g��:��i���e����� �J::;=;;�::sve�;���.Basíléa, 27 .(Reuters) - A
.

O general RU12dstedt tomou a batalha do Egito foram mui- de tropas e material foram efe- Buenos Aires, 27 (li'.) - A
Alemanha esta poderosam�nte grandes precauçoe� co�tra um to pouco comentadas pelo fato tuadas nas proximidades da li- polícia suspendeu por cinco
preparada para fazer ��ce a se- l:ev.ante de guerrrlheíros, nos de não se desejar suscitar, es- nha de frente. Nesse caso, a- dias um dos principais diários
gunda frente no oeste , seg�r:- pa.lse� ?cupados, qu� pudesse peranças prematuras e, tam- crescentam os críticos, se o ge- publicados em língua inglesado de?larou um p'0rta-voz m�ll- COIl!cI?Ir com a ofenslv� anglo- bém, em razão da incerteza neral britânico conseguisse al- na América do Sul, o "Buenos
tar cI�ado e= Basler Natio- qaxomca na Europa OCIdental. àcerca do desenvolvimento da gum êxito, encontrar-se-ia em Aires Herald", sob a alegaçãonal Zeítung it
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O mesmo porta-voz, a seguir, SI uaçao, que em po era com- con içoes e renovar � e�to de de haver êsse jornal divulgado
_
A Alemanha dispõe de divi- exprimiu a opinião de que - portar surpresa.. . "Yavell contra Gra�u�,nl. EJ?-- suposta entrevista com o mi-

soes blindadas de primeira "mesmo assim, apenas reduzi- Da m.e�m� maneI�a, os CU'- fim, em cas� . �ontrarIo, teria
I
nistro Guinazú acerca da re

classe, em número suficiente do número de franceses luta- culos bntamcos mantem a mes- ainda a possibilidade de provo- cente sessão secreta realizada
para enfrentar a situação, fa- riam ao lado do saliados, ape- :m_a atitude .reserva�a, a-f�m-de car 0A a�iamento da ofensiva no Congresso a respeito da po-
zendo reverter em catástrofe sar de "certo descontentamen- nao �ncoraJar �s. díscussões, a ger�amca. lítica exterior do país.
qualquer tentativa aliada de to" demonstrado com relação respeito dos. obJetIvo� que o ge- ?omente o malogro de Au- A mesma entrevista foi pu-
abrir a segunda frente. à ocupação germânica". n.eral Auchmleck pode ter em chilenck, que parece pouco blicada por outros jornais ar-

VIsta. C��'.to.s .co�enta�o!e� f�- provaveAI, s� se levar em c�nta gentinos, mas ainda são ígno
Iam em íníciatívas bnt�mca . a pru�er:rcIa com qu� realizou radas as medidas que o govêr
No entanto, outros salientam suas ultimas operaçoes, pode- no adotará contra os mesmos.
que talvez Auchinleck. a�a�ou ria facilitar a tarefa de Rom- O fato teve grande repercus
porque soubesse que o immigo mel. Mas, pelo menos, no mo- são nos círculos jornalisticosestava prestes a desfechar sua menta, essa eventualidade pa- da Argentina.
o!ensiv�. A.li�s, �al interpreta- rece afastada, t' segundo enten-
çao se justificaria pelo fato de dem os circu os autorizados Cabelos brancos t LOçÃO
que os alemães opuseram re- londrinos. MARAVILHOSA!

f •

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

Marcando um

sucesso formidavel
devido os BAIXOS PREÇOS,

continua a

Liquidação na "A MODELAR"

Florianópolis - Segunda-feira, 27 Julho de 1942

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

Esses criminosos devem ser levados aos tribunais
Londres, 27 (Reuters) -- Uma enérgica condenação dos "indescritíveis tratamentos"

infligidos pelos alemães aos poloneses é feita na proclamação diocesana do arcebispo de
York. "Com suas chacinas, torturas e privaç ões em grande escala -- escreve o prelado bri
tânico -- os nazistas procuram deliberadame nte o extermínio desta valente nação. As atro
cidades realizadas são tão- espantosas, que seriam incríveis se não possuissemos as provas.
Estas ações não são cometidas por um bando de sadistas, mas por milhares de alemães.
Por enquanto, nenhum protesto foi formulad o ante os que as ordenaram nem pelo povo ale
mão, que deve ter algum conhecimento dos fatos. Quando a guerra fôr ganha, será neces

sário levar êsses criminosos ante os tribunais e condenar toda a geração que se deleita ou,
pelo menos, aceita essas crueldades e violênc ias indescritíveis" .

je

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

Cada hora perdida é um presente a Hitler
Londres, 27 (Reuters) -- Sob o título "Urgência", o "News Chronicle" escreve: "A

verdade é que nos defrontan;os. com uma cri�e tão &TaVe como a que se seguiu à queda da
França. Temos poderos?s exercI�os, potente. f or�a aerea e elevada produção de munições,
mas perdemos uma COIsa que tmhamos ha dOIS anos e que multiplicava indefinidamente
nosso poderio. A Co� a significativa exceção do pedido público para uma segunda frente, .
o senso da urgencI3: des.apareceu. Deve ser re ?tabelecido; cada um de nós deve perceber
9.ue c�da J;lora perdida e uI? pre�ente para HItler. A abertura da segunda frente gravaria
IS':;O, .

imediatamente, em nos. �ao �odemos perder nem um só dia em liquidar a compla
cencia, que em qualquer caso e perigosa, e que, a longo prazo, nos pode acarretar um
desastre" .

I.

I

Atrocidades nipônicasChunquim, 27 (U. P.) -- As autoridades chinesas publica
ram uma declaração oficial relativa à conduta das fôrças japo
nesas em Ien Quiangsi. A nota revela o seguinte:

1°) -- Os japoneses, cada vez <tu� ocuparam uma cidade ou

aldeia, se apoderaram de todas as crianças chinesas e as condu
ziram para outras zonas; 2°) - Os nipôes deitaram fogo a

Ci-jdades inteiras, sempre que não podiam resistir aos contra-ata
ques chineses. Assinala-se que as cidades de Itiang, Nanchang e

Tungen foram completamente arrazadas; 3°) - Os soldados ni
pônicos saquearam todas as propriedades e enviaram o produ
to dos saques para o exterior; e, 4°) - Os súditos do Micado
cometeram inúmeros atos de crueldade contra as mulheres chi
nesas.

AVISO DR ... JOÃO DE ARAUJO
Especialista em doenças e operações

de olhcs-cuvídos-ncz'ía e garganta, avisa aos seus clientes
que reiniciou DEFINITIVAMENTE sua clínica.

Rua Vítor Meireles, 24 - Fone 1447
DE MANHÃ: 10 às 12 hs. - À TARDE: 3 às 6 hs.

situação russo-japonesa
Lourenço Marques, 27 (R.)

- Os japoneses guarneceram
perfeitamente a fronteira da
Mandchuria, onde travam
constantes escaramuças com

as tropas irregulares mongó
licas que lhes infligem pesadas
perdas -- declarou um oficial
da reserva dos Estados Unidos
que passou muitos anos na

Mandchuria e se negou a for
necer o nome por ter ainda pa
rentes naquelas terras.
No dia 13 de cada mês cen

tenas de urnas com as cinzas
dos soldados japoneses mortos
em combate vêm do norte, pas
sam por Harbin e são encami
nhadas para o Japão.

A
Êste oficial manifestou a

o:[>inião de que os japoneses
não atacarão os russos, salvo
se o marechal Timochenco en
trar em colapso a oeste.
"Sem dúvida, o Japão reforçou
o seu exército da Mandchuria.
Vi trens inteiros transportan
do soldados japoneses que se

dirigiam a fronteira. Sei tam
bém que todas as fábricas de
munições de Mucden entregam
a produção ao exército_japo
nês que é muito poderoso.
Acredito, antes, que os japone
ses estão fortalecendo o seu

exército para a defensiva, na
previsão de ataque soviético".

LEITE"UM' PR O D U T O *R_Â U L

Era o sistema de GarcíaA

esse
Buenos Aires, 27 (R.) - As autoridades policiais prende

ram Francisco Roberto Garcia, que se casou três vezes e cujas
esposas ainda estão vivas. Seus casamentos foram celebrados
em 1923 1928 e 1930, Com a primeira esposa, Garcia teve 2 fi
lhos' co� a segunda 2, e, com a terceira, 1. O poligamo declarou
que 'abandonava as esposas quando "já se sentia cansado de
aturá-las" •

Incorporação
de reservistas

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

Ex-il!terno do Serviçp do Professor Le�nidas Ferreira e ex-estagiário dos
sarvíces do dr. Gabriel de Andrade (RIo) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
Cons: Vitor Meireles, 28.-Da8 16 às t 8 horas.
Res: Conselheiro Mafra, 77-FLORIANOPOLIS.

Dr.

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 - 1.405

Rio, 27 ("Estado") - Ainda sô
bre a incorporação de reservistas,
o ministro da Guerra baixou vários
avisos. Num deles declarou que os
reservistas da la categoria com

Peruano da
.,

QUlenla
rI

mais de 9 anos de serviço ativo,
convocados para incorporação, em
face de que dispõe o decreto-lei n. B Ii 74.237 de 3 de abril do corrente ano, ' �� im, 2 _(U. P.) .- (Captado em Nova Iorque) - A rá-
têm a incorporação adiada, provi- dio oficial alema anunciou que o dr. Cesar Paz, ex-cônsul perua
denci�ndo-se, em consequência, com no em Hamburgo_:, negou-se a regressar a seu país, depois da
relaça� aquele� �ue ja �oram man- ruptura das relaçoes diplomáticas. Em declarações que o mes-
dados ll1COrpOI ar no� diversos cor--] mo dr. Paz formulou aos J'ornais alemães dí di d dposo Declarou tambem que os ca- A .., .

' IZ que Iscar a o

bos e soldados, .r-eservistas de tu ca- seu governo no que dIZ respeito a política peruana.
tegoria, maiores de .21 a�os, con- .R�centeme�te O dr. �iguel Cedrian, ex-encarregado dos
vocados .para o serviço atIvo,. el?l negócios do Peru, em Berlím, declinou também de regressar aconforrrll�ade co�n o decreto-lei a�I- seu país transladando-se para Madrí •

ma refendo, tem a lncorporaçao'
.

adiada.
Em outro aviso, o ministro da

Guerra declarou que os reservistas P "R li. QUE 1 ARnENTINA SE DEFINAconvocados e incorporados a Exér- 11 11 U
cito atiyo, ainda por força d? de- Buenos Aires 27 (R.) -- Nove parlamentares radicais apre-ereto-lei 4.237, tem os vencllnen- t ..

'

t
- . . - A

tos de mohilizavel. sen aram a segum e resoluçao numa das ultImas sessoes da Ca-
Por fim, o titular da pasta da' mara dos Deputados: "Os membros do parlamento declaram

Guerra declarou que o reservista que o govêrno deve determinar medidas administrativas no

co�v?cado para o �e,r,:iço ativo, <?�a sentido do cumprimento fiel dos acôrdos assinados pela Ar-
resldll1do no terntono da Regrao o'entina na C f

A .

d R' d J
.

f' tMilitar diferente daquele por onde t>.. . _on e!enCla O I� e anelr.o, a� 1m-de ornar efe-
foi convocado deve ser incorpora- tlva a partlclpaçao da Argentma na solldarIedade e na defesa
do nesta, cor�endo as despesas de do continente americano" .

transporte por conta própria, se
não houver comunicado a sua mu

dança de residência, e no ou trn
caso, em unidade da Região Militar
em que reside.

6vsa-3479

A esperteza de Upton
Nova Iorque, 27 (R.) - O

conhecido colecionador de au

tógrafos, J. Duane Upton, foi
acusado pelo Tribunal Federal
de adotar processos ilícitos
para extorsão de autógrafos.
Upton certa vez falsificou o no
me do ex-presidente' Hoover,
num esforço para conseguir fo
tografias autografadas do du
que e da duquesa de Windsor,
da rainha Guilhermina e da
princesa Juliana.

Essa falsificação é um dos
corpos de delíto no processo
que está correndo naquele tri
bunal.

A Inglaterra transfere um navio
para o governo holandêS

111111

De um porto da costa oriental,
27 (R.) - O govêrno britânico en

tregou um navio-cargueiro de 10
mil toneladas ao govêrno holandês,
de conformidade com o programa
de substituição de tonelagem dos
aliados.
Referindo-se ao acôrdo com o go

vêrno britânico, sôbre a qual as
transferências de navios são leva
das a efeito, o sr.

.

Steenberghe,
chefe da missão da marinha mer
cante do govêrno holandês, disse:
"Temos a intenção de ver depois

da guerra as marinhas aliadas na3
mesmas proporções de número e

qualidade existentes no seu inicio.
O govêrno britâlllico compreende
perfeitamente quãCJ necessário . se
torna para a Holanda a aquisição
de novos,. r:avios. Estou convencido
de que encontraremos por parte do
govêrnn norte-americano a mesma
cpmpmcllsáo a ê�te respeito".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o E8TI, Segunda�feira, 27 de Julho de 1942

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CLIIICO

Dr. Oialma Mczllmenn
Formado pela Universidade de

Genebra (Sulca)
Com prAtica nos hospitais europeus
CUnlca médica em geral, pediatria,
doença. do sistema nervoso, apare-

lho geníto-urínarío do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Corso de Radiologia Clfnica com o
dr. Manool de Abreu Campanarlo
Silo Paulo). Especializado em HI·
giene e Saúde Pública, pela Uníver
lidade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia clínica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal

Gabinete de fisioteraola
Laboratório de microscopia e

análise clínica

Rua Fernando Macbado, I
Telefone 1.195

PlORrANOPOLIS

MEDICO
CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE

SÃO SEBASTIÃO
Situada em lugar aprazível. tranquilo e saudàvel

No intervalo da partida. Léa sente-se
desfalecer com uma terrível ne vralgia.
Pedro, seu noivo, aproxima-se ansioso

para saber o que a aflige.

_ Ofereço estes dois comprimidos de
Me lhcrul à garota mais linda do mundo,
para que ganhe o compeonato ...
_' Deixe de brincadeiras, Pedro ...
sinto-me tão mal! ...

SEIA PREVIDENTE:

parn cQmbnter snns dores de cabeça,
resfriados e ontras indisposições se

melhantes. Meltsorat corta a dõr e

'buixa a febre.
E a garota mais linda do mundo, pron
tamente aliviada, está dando golpes tão
violentos que fazem tremer a adversá
ria. Com o auxílio de Melhorai ela
obtem, finalmente, a desejada vitória.

------------------------�

Dr. Z. DE LINS
NEVES

Ex-assistente da Cltntca
Ginecológica da Facul
dade Nacional de Medi
cina e do Hospital Psi-
quiátrico do Rio de

Janeiro.
CONSULTÓRIO: R. Tra-

I
jano 33. Das 13 às 15 hs.

RESIDÊNCIA:
Rua Trajano, JS.

DR. RICARDO .i
GOTTSMANN !!

Ex-chefe de clínica
do Hospital de
Nuernberg

(Profs L. Bur kbardt e
E. Kreuter)

EspeCialista em Cirurgia
Geral

Alta cirurgia, gyneeclo
gia (doenças' de senho
ras) e partos. Cirurgia
00 sistema nervoso e

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

15 às 16,30)
Telefone - 1285

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

Tenha sempre
à mão alguns
comprimidos de

o POVO norte-americano transformando Aluga-se
artigos de luxo em máquinas de guerra ��an�E��Ã�rt��eiç�,ra �a::�
Washington - julho - (Espe- crifícios serão menores do que os Esteves Junior, 135. V-39

cial da Leon Henderson, para a de qualquer outro país, mas temos

Inter-Americana) - O povo norte- de fazer sacrifícios em escala con- Vendem-seuma verdura
americano não hesita em defender síderável, e uma barbe
sua herança de liberdade com to· Temos que nos despojar de nos- arla à rua Francisco Tol+n
das as fôrças de que dispõe. Aceí- sos rádios, de nossos refrigerado- tino n=. 13. Tratar, nas mes

tamos o desafio da guerra, e esta- res e de nossas máquinas de lavar ma, com os proprietario.
mos transformando os nossos au- roupa. Não teremos novos utensí- 8V8 -- 5
tos em tanks os nossos refrigera- lios de cozinha. Não poderemos
dores em bombardeiros, comprar novos automóveis, e tere-

"Preparai a guerra, despertai -JS mos de usar menos os velhos.
homens poderosos, alertai todos os Nossos abrigos talvez fiquem suo

guerreiros. Transformai vossos per lotados, mas serão confortáveis
arados em espadas e vossas poda- e aquecidos. Não obstante as difi
deiras em lanças", dizia o profeta cu Idades de transporte, os supri
Joe1. mentes de combustível serão sa-

E' exatamente isto o que esta- tisfatórios.
mos fazendo. E, como dispomos O desaparecimento da seda do
dos mais poderosos arados, nossas mercado e a necessidade de todo
espadas serão também as mais po- o "nylon" para fins militares ím
derosas do mundo. Estamos con- piicam numa notável alteração em

vertendo rapidamente todo o nos- nossos hábito de vestir. Não se en

so parque industrial para a pro- contrarão mais produtos de lã pu
dução de armamentos. Com isto, ra, e serão consideráveis as mu

estamos confundindo os lideres do danças nos tecidos e padrões. A-pe
Eixo e aturdindo os seus povos. sar-da tudo, acredito que a tal t

E como sei que os totalitários es· perspectiva sugere que, durante o
'

tão confundidos e aturdidos? Por- próximo ano, pelo menos, a maio
que leio os frenéticos discursos elo ria elos cidadãos poderá obter 1'01..1-

elr. Goebbels e o temor é meridia- pas em quantidade suficiente, de
namente visivel nos mesmos. bôa qualidade, para suas necessí-
Dizem arrogantemente as potên- dades essenciais.

cias do Eixo que a guerra moderna Quanto aos alimentos- embora
é uma guerra mecanizada. Pois 1/6 de nossa produção total de
bem" será essa a sua desgraça. 80- gêneros alimentícios seja destina
mos um povo que entende de má- da às nossas fôrças militares e pa
quinas. Podemos adaptá-las para ra os nossos aliados, ainda restará
os propósitos de guerra. Quando alimento suficiente para toda a

tivermos concluido a conversão de população civil, se bem que seja
nossas máquinas de instrumentos intensificado o racionamento, a

ele paz em instrumentos de guerra, fim-de se proporcionar uma distri
teremos decidido a sorte elo mun- buição mais equitativa. Estamos
do. limitando os preços para impedir
Os Estados-Unidos estão lutan- a inflação.

do nesta guerra com o mais eleva- Todas essas medidas foram ado
do padrão de produção registado tadas para atender às necessidaeles
em sua história. Nós todos sabe- públicas, e estão sendo aceitas co

mes, e o mundo dentro em bre- rajosamente pelo nosso povo.
ve também saberá, que as altera
ções que temos feito em tempo
recorde em nossa indústria não re

duzem o nosso padrão de viela.
Esse fato, para mim, permite-nos
o maior dos luxos - a certeza ela
vitória.
Estaremos dentro em breve pro

duzindo em um mês maior quanti
dade de armamento do que o Ja
pão poderá produzir durante to
elo um ano. Podemos ter uma eco

nomia de guerra - o mesmo não
acontece com o Japão e a Alema
nha
Mas não podemos ter uma eco

nomia de guerra e, ao mesmo tem
po, nos apegarmos ao padrão de vi
dà de tempos de paz. Nossos sa-

uma sala

Representantes:
MACHADO & Cia.

QUARTOS
•

o ADVOGADO ACACIO ,..0-
BEIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a

'

rua

«Deodórolt n° 23/
(das 9 às 12 e das 2 is'5)�
Residência: "La Porta Hotél"

apartamento 112.
Caixa.-Postal110-Fone: 1277

Residencia à rua Esteves

I
Junior 20. Telefone 1.131.

Dr. BEZERRA LEITE
CLÍNICA

MÉDICA
CONSULTÓRIO:

Rua Trajano. 33
Sobrado

Consultas das 5
em deante.

RESIDENCIA:
Rua Blumeuau, 28

horas

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

e Farádica,
Oozinha dietética.

Laboratório de análisês clínicas

Apartamentos de luxo e Quartos de la, 28 e a8 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
clinico da casa.

Praça S. Sebastião - Fone 1.153 - Florianópolis

r», ARAUJO- OLHOS, OUVIDOS
NARIZ, GARGANTA

Alugam-se quartos, para sol
teíros, nos altos do Café
cBubi». Tratar com o pro
prietário do aludido esta
belecimento. 13 v.-7

Escritorio Técnico de Topografia e Urbanismo Ltda.

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

desenhistas.
Os candidatos deverão apresentar-se à rua Joinville, n lO, até 0 dia

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

REUMATISMO GOTOSOACIDO ORICODORES lOMBARES

I Dr. Antônio Moniz
de Aragão

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

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às

I
17 horas.

I
HESID1tNCIA:

Almirante Alvim, 36
Telefone n. 751.

�---------------------

I Dr. Remigío I
CLlNICA -MEDICA 1.\.Molestias internas, de

Senhoras e Crianças em
Geral

I'CONSULTORia:
Rua Felipe Schmidt-Edlfl
cio Amélia' Neto-vf'one 159�
9 ás 12 e 14 ás 17 noras

RESIDENCIA'
Av Hercilio Luz, 186

_ Pnone: 1392 _.

AUende a chamados
14

fspeciallsta, assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

C I Pela manhã, das 10 às 12
onsu ta 5: A' tarde, das 3 às 6

I Consultório: Rua Vitor Meireles. 24. - Fone 1447

Dr. MADEIRA NEVES - mêdlce especialista em

DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no RIo de Janeiro

Consultas diariamente Pela manhã: das 10 ás 12 horas
à tarde: das 15 às 18 horas

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

Dra. Josephina Schweidson
MEDICA

Doenças de senhoras e crianças.
CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1ft às 17 horas

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

CLINICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTlAS DOS

Ouvidos-Nariz-8arganta-Cabeca-Pescoço
Dr. ARM INI,) TAVARES

_ (Assistente do prof. ôanson)

I
ACOMODAÇOES PARA DESCANÇO DOS OPERADOS
Consultas 20$000 - Operações a combinar

I
Consultório: Rua João PInto, 7 -Te!. 1461.-Residêocia 1450

Dr. MARIO WENDHAUSEN - ��:��::la° li�
de Medicina da Universidade do Brasil)

Ex-interno do Serviço de CUnica Médica do Professor Osvaldo Oliveira
médico do Departamento de Saúde

CLINICA MÉDICA
Moléstias internas de adultos e crianças.

Consultório: RUfi Felipe Scbmidt n. 38 - Tel. t 426
Resldencls: Rua Visconde de Ouro Preto n. 76 Tel. 1523

ATENDE CHAMADOS A NOITE. - FLORIANOPOLIS.

Dr. AUGUSTO DE PAULA DJ�eto�a:l�a�SP�:1FlarilnOporlS
Residência e Consultório: Rua Visconde de Ouro Preto 51

(próximo ao Teatro).
Cirurgia geral e Doenças de Senhoras.

Fisioterapia: Diate rmía, infra- verm elho e Ultra-Vloleta.

Fone 1.644
----------------------------------------------

DI. LAURO DAURA MEDICINA e
CIRURGIAI

'I
I
; Ex-interno da cadeira de Clínica Cirúrgica da Faculdade
i de Medicina. Ex-estagiário do serviço de Proctologia

do HliSlJit81 Humberto I, de São Paulo.
Especialista em doenças de senhoras e doenças ano-retais. Tratamento
sem operação e seio d6r'Éde Varizes e HEMORROIDES. Métot'o moderno da
tratamento da GONORR IA CRONllA, no homem e na mulher, por proce
sos elétricos. Eletricidade médica - Diatermia - Diatermo - Coagulação e Infra
Vermelho. Pêlos supérOuos. Sondagem duodenal. Transfusão de sangue

CONSULTAS: Das 10 às 12 e das 3 às 5.
CONSULTÓRIO: Rua Vitor Meireles, 18. - Tel. 1663.
RESIDtNCIA: Rua João Pinto, 9.• Tel. 160i.

,

Roupas - Pulóveres
Cobertores - Sobretudos - Pantufas

A

AGENCIA RENNER
RUA DEODORO -- 33

Produtos CATEDRAL
á venda na FARMACIA ESPERANÇA
Rua COI18.lheiro Mafra, 4 e 5 - PONE t6ft2

(Defronte à casa HC8pcke)

Não sendo em vidros, não é
"Sal de Fructa".

--__�__.. --�--_.��__�_r--------------�... � ----'------------_r--r

6v.1

,.
•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Redação e Oficlnas 1 Rua
João Pinto ... 11

Te!. 1022 - CL J(MIt&11Jt

ASSINATURA.8

1 Cap]t ...
A .

Semestre ••••••

Trlme8tre ••••••

1161 ••••••••••••

lfO blter1or1
A.. lB$88e
Semestre ••••••• lO$0OI
Trt.m� .......

ÂJlÚDclOl med1ante eoDtnlte

Os originais, me!IIM Mo pu.
hl1cado1., nAo serio de9olvidoe

A direção não III! responaabl.
liza pelorl co� emitidoe

_@
DOe artigQs uaiDadoe

�

o QUE O JAPÃO PERDEU EM
CINCO ANOS

*

30v. alt.-26
A CHINA CONTINUARA

Chungking, [ulho (Via Rádio In
teraliado) - O Generalíssimo
Chiang·Kai·Shek, num discurso du
rante as comemorações do quinto
aniversário da guerra Sino·Japone·
sa, declarou que a China, nos seus
cinco anos de resistência contra a

opressão japonesa, estabeleceu um

record sem precedente nos anais
das guerras.

O dirigente supremo desta de-

Imocracía adiantou ainda que a Chi
na enfrenta atualmente uma res

ponsabilidade maior, cabe-lhe sus
tentar o embate maior da luta, no
continente asiático.

O Generalíssimo reafirmou, na
mesma oportunidade, a determina
ção da China de resistir ao agres
sor, e conclamou o povo chinês a

lutar corajosamente, da mesma
· forma por que o tem feito, sem

pre, até que seja conquistada a

Vitória final.

Dôr de clefite ?

j:.�
-

-

.................
• C

r

. c·._

LUTARÃO JUNTOS ATÉ O FIM
Chungking, julh? (Via Rádio In

teralíado) - Os CIrculas militares
e políticos desta capital expressa
ram a sua grande satisfação pela
Ordem do Dia, baixada a 7 �o cO�'
rente - data do quinto amver�a
rio d� invasão da China pelos Ja
poneses, - pelos Secretários. da
Guerra, Simson, e �a Marinha,
Knox, dos Estados-Umdos, e d��I
gida às fôrças armadas da Umao
Americana. ,A

·

Nessa proclamação as forças da
quele grande país, os dois chefes
.rnílltares reviveram 0_ ataque bru
tal e covarde do Japao contra a

China, e expressaram a firme de
termina cão das fôrças armadas dos .
Estados-Unidos de lutar juntamen- Ite com as tropas chinesas até que i
o agressor tenha sido expulsada ;

(!lo tel'�Mr!o çhh:;ês.
'

. i:····�;��·;;i····;··���····B6A···FÂDA·:·····:i.:

.•• FAZ UMA BARBA "GRAN-FINA" :::.:
:iii E AINDA POUPA UMA "BOLADA" ::...

Aqueles que não se barbeiam em casa, cedo ou tarde
se surpreendem com o exagêro da despesa: barbear-se
com Gillette é,.no mínimo, cinco vezes mais econômico!
E, além de economia, Gillette oferece maior comodida
de, rapidez, confôrto, e sobretudo higiene, porque evita
o perigo de infecções da pele, transmitidas por navalhas
que passam de rosto em rosto. Adquira um aparelho
Gillette Tech e passe a

usá-lo diariamente com

as legítimas e insuperá
veis lâminas Gillette Azul. C. Postal 1797 - Rio de Janeiro

Gillette

mr POLONÊS DESERTA AS
l"ORÇAS ALEUÃS

IA.G.1M

Chungking, julho (Via Rádio In
teralíado) - O Japão está pagando
um preço por demais elevado pe
los comparativamente reduzidos
sucessos locais que tem consegui-·
do obter na China.
Em cinco anos de guerra, inicia-

� da por uma agressão traiçoeira e

dissimulada, como é do feitio atá
vico dos súditos de Hirohito, os ja
poneses já perderam cêrca de ....

2.500.000 homens, dos quais qua-
renta por cento, ou seja cêrca de á

'

d FI' Óum milhão, mortos e os restantes Dentro de poucos dias ser inaugura o em orran
feridos. poiís à Rua João Pinto n. 13, (Sobr.)
Êsses algarismos foram divulga- O CLUBE AEROMODELISTA, patrocinado pelo Aéreodos a 7 do corrente num comu- b ldê d ítãcada especial do comando militar Clube Civil Catarinense, sn a prest encia o sr. ca pi ao

chinês, que adiantou ainda terem vsterólde Arantes e fiscalizado pe lo SBr. Franklin Ganzo
feito 29.924 prisioneiros de guerra Diretor-Proprietário: Otomar Bobm. Inscrição desde
e capturado ao invasor 7.169.913 o dia 25 de Maio de 1942.armas e equipamentos ele guerra. M I 5$000 M r d d . 1

�

$000Segundo ainda o mesmo comuni- at�icu a: 1
..

'
- ense 1 li:, l)

'1cado, os japoneses perderam, sô- RádIO-telegrafia. 20$000 por mes. - A li /iS noturnas
bre o território chinês, 2.504 aviões.

V.S. J A' PENSOU NO FU- i Agradecimento e Missa
TURO DE SUA FAMILlA ?
Vá hoj e mesmo ao

MONTEPIO DOS SER
VIDORES DO ESTADO,

I
à Travessa das Belas
Artes n.O 15, Rio de Jc
neiro, e institua urna

I
PENSÃO VITALICIA
para os seus herdeiros�
assegurando·lhes o pão
de cada dia.

, Corretor em Santa
Catarina; O.ABRAHAM,
rua Cons. Mafra, 9.
Diariamente, das 8 às

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

Notí(ia de última hora

Víuva, filhos, mãe, irmãos, cunhados, genro, nora
e sobríuhos de THEMISTOCLES FERREIRA MUNIZ
agradecem, penhorados, a todos os parentes e peso
soas amigas, que os acompanharam do doloroso tran
se, c omp s receudo ao sepultamento e enviando Co
roas cartões e telegramas. Convidam, ainda, a to
dos 'os par e n' e- e amigos para a IQi�R ii de 7' dia , li

ser celebrada no dia 28 do corr eute (3a. feira), à" 7.30 horas,
na Catedral Metropolitana, no altar do sagrado Coração
de .lesús, agradecendo aos que comparecerem a esse ato

íe relig íão.

f

Londres, Julho (Jnteraliado)
Entre os prisioneiros recentemente
capturados pelos russos acha-se um

jovem polonês, Jan Pronicki, que
foi obrigado a incorporar-se ao

Exército alemão, depois de traba
lhar durante um ano nas fábricas
de munições de Kassel. Ele servia
no 15° Regimento de Infantaria de
29A• Divisão motorizada que foi for
mada principalmente com recrutas
de Kassel, Erfurt e Weimar. Jan
entregou-se aos russos na primeira
oportunidade, depois de passar pe
las seguintes experiências:
"Em 18 de março de 1941, fui

en-Iviado à força para a Alemanha, com
mais de mil jovens poloneses. Em
Kassel fomos submetidos a traba-
lhos do campo ligados às fábricas :---------------------------
de munições Henschel. Havia cer-
ca de 20.000 jovens trabalhadores
empregados lá, na maioria estran
geiros - poloneses, tchecos, belgas,
franceses, etc.".
Referindo-se à dureza dos traba

lhos, prosseguiu Jan Pronicki:
"Trabalhavamos de dezoito a

vinte horas por dia. Nominalmente
tínhamos salário pelo nosso traba
lho, mas na realidade quase tudo
o que ganhávamos era sonegado. A
alimentação era abominavel e, em

consequência disso, ocorriam mui
tas mortes. As barracas de madeira
não tinham aquecedores durante o

inverno e nós todos ficavam os gela
dos. O campo estava sob a guarda
das Tropas de Assalto, que agiam
Com atrocidade incrivel".

"liSA Aluga-se para Iami
Ull , lia de tratamento à
Avenida Mauro Ramos, 158.
Inlormações - rua João Pinto.
5 (terre«) Telefone .658-1.500
491 5V.3

Terreno Vende-se um ter
reno, à rua Sete

de Setembro. Tratar à rua
Conselheiro Mafra nO 108.

4vs-3

AVISO AO POVO CATARINENSE
Linha direta Porto Alegre-Florianõpolis I

I

Farmácia ((Esperança))do
farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será ii sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.
Perfumarias.--Artigos de borrach •.

Garante se a exala observância no receituário médico

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

Mercado, frente à Casa Hcepcke),
FONE 1.642

-.PROVADOS PELO O�N·5·P· $08 Ht 56" DE i93a
_

-----.. ....

Balanças «Santo Antônio)
de todos os tipos todos os finspara
Representantes: JURANDYR LINHARES �IA.

Rua Felipe Schmidt, 34 lSv,a.lt.14

"VÁ DEVAGAR"
Londres, julho (Interaliado) - A

Rádio checoslováca de Londres co-

I
meçou, há tempos, uma campanha
dirigida aos trabalhadores tchecos,
estimulando-se com o "slogan" de
"Vá devagar" a sabotar pela demo
ra o trabalho nas indústrias quími-
cas, mineiras e de armamentos do
"Protetorado" ,

Homens cujas vozes são bem co
nhecidas na Checoslováquia, e espe
cialmente entre os operários, duran
te dias seguidos insistiam na cam

panha, salíentando que o sucesso de
Hitler _ contra a Rússia depende
grandemente da produção das in
dústrias do "Protetorado", que, se
gundo as declarações nazistas, de
verá ser o "arsenal do exército ale
mão".

Como prova da eficácia da cam
panha radiofônica, a rádio de Pra
ga sob controle alemão, bem como a
imprensa nas mesmas condições da
quele país, começaram um movi
mento de propaganda, apelando pa
ra os tchecos no sentido de que
aumentem os seus esforços no tra
balho e assim auxiliem o sucesso
das armas alemãs.

Vende-se
Uma aranha com rodas de
pneus, um cavalo e diver
sas máquinas para fins in
dustriais, Informações neé'ta
redação. 15vs-S

Quarto Aluga-se um, com
entrada indepen

dente. Informações nesta
Redaçao.

Sv-3

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

às quartas e sábados
Saídas de Araranguá às quartas,

sáoados e domingos
Aqenle em Florianopolis: MARIO MOURA

PRAÇA ir> DE NOVEMBRO

.A

SUA 9R()'�IA

,',
� ... " :lit,�

"Yt.tt�l1r'.<'''.

Siga a voz da experi
encia. Faca o que têm
feito milhares de Senho
ras, que devem sua saude
normalizada e livre de
contratempos ao grande
remédio A Saude da
Mulher. Regulador, tôni
co, anti-doloroso. A Saude
da Mulher é uma çcrtm-

tia contra certos soírímen
tos que perlód íccrnente
afiigem a mulher em
todas as fases da vida
na puberdade, na idade
adulta, na idade crítica.

A Saude da Mulher
é o remédio que traz no

nome o resumo de SU�
virtudes.

"'tiu O I'X'iUnlliU1

Gabinete Dentario
Cirurgiao.dentista JOSÉ C. DE BORBA (Caló)
E�-dentista do Patronato de Anitápolis.Executa todo e qualquer trabalho concernente

à Odonotologia
Material de 1· qualidade

Rua Deodoro, 16

•

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

Compra-se à vista, qualquer quantidade.
Ofertas ei amostras para:

HANS PISK, Caixa Postal 2041 - Rio de Janeiro.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o caso do petrcleíro «Vitoria»
Washington,27 (R.) - Embora a Comissão Marítima, pe

los seus altos funcionários, tenha-se recusado a fazer comentá
l'J�s, fonte.s argentinas bem informadas daquí declararam que
nao a�redltam que� o navio-tanque argentino "Vitória:' seja ex

propríado pelo governo dos Estados Unidos, não obstante as in
formações em contrário.

Asseveram êsses círculos que apenas uma circunstância da
ria razão aos Estados Unidos para tomar conta do navio' e esta
seria se êle permanecesse sem movimento por longo e i�devido
período, frisando que o referido navio, que foi torpedeado em
maio e se encontra agora em reparo, poderá navegar dentro de
poucos dias e ser empregado no comércio entre as Repúblicas
sul-americanas. '

Deve-se recordar aqui, que o "Vitória" póde ser legalmente
expropriado pelo govêrno norte-americano, de acôrdo com os
termos do contrato que regulam sua venda por armadores ame
ricanos a uma firma argentina.

Firmas do do Estado

I o ESTADO Esportivo
FUTEBOL
Nos Coqueiros

Encontraram-se ontem, no

campo do Lopes Vieira, nos Co
queiros, os fortes conjuntos do
Juventus F. C. e do Palestra
F. C., ambos desta capital.
Levou a melhor o Juventus. Ten
tos consignados {por Bodinho
(2), Lebeta e Marciano.
Napartida preliminar o Juven·

tus abateu o adversário pela e

levada contagen de 3 a O, ten
tos de Laercio (2) e Bercka.

.

Nos Barreiros
Realizou-se ontem, nos Bar'

reiros,'o anunciado encontro dos
fortes conjuntos da E. A. V.
Catarinense e do Açougueiro F.
C. Saíu vencedora a E. Ao V.
Catarinense, pelo score de 5x4:

No Rio de Janeiro realiza
ram-se ontem os seguintes jogos:
América 7 e Bonsucesso 1.

Juiz Solon Ribeiro. Renda...
7:179$700.
Madureira 3 e S. Cristóvam

2. Juiz Fioravante D' Angelo.
Renda 20:820$800.
Flamengo 6 e Bangú O. Juiz

Guilherme Gomes. Renda
15:321$900.
Botafogo O e Canto do Rio O.

Juiz Haroldo D. Costa. As bar
cas trafegaram cheias, levando
"torcedores" do Rio a Niterói,
onde se realizou a partida, que
produziu 47:950$000, renda "re·
corde" para o gramado flumi
nense.

Com os resultados dos jogos
de ontem, é a seguinte a colo
cação do' campeonato carioca
(por pontos perdidos):

1 ° Fluminense e Botafogo (5
cada um);

2° Flamengo (8);
3° Vasco (14);
4° Madureira (15);
5° S. Cristóvam (16);
6c Canto do Rio (20);
7° América (21);
8° Bangú (25).
9° Bonsucesso (29).

*

Até agora, já se apurou no

Campeonato Carioca a renda
global de 1.512:012$100.

.:,

em cancha.
S. Paulo 4 e Portuguesa San

tista ,1. Lêonidas 'reapareceu nes

sa partida em perfeita forma,
cabendo-lhe fazer o 4° goal do
S. Paulo.
Juventus 3
Espanha 2

e Comercial 2.
e Ipiranga 2.
*

Como ponteiro do
to paulista acha-se
Palestra.

•

Em Porto Alegre, o Força e

Luz venceu ontem o Nacional,
por 4 a 2.

•

No Recife, ontem, o Esporte
venceu ao Western por 6 a O.

•

Ontem, na Baía, o Guarani
loi derrotado pelo Galicia, pelo
score de 6 a 4.
Como ponteiros do campeona

to, acham-se o Galicia e o Vi
toria, ambos em lo lugar.

·

Em João Pessoa (Paraiba), o

Esporte Clube Cabo Branco
desligou-se da Federação Local,
por não desejar mais praticar o

futel::ol.
·

O S· C. Juiz de Fora, na cio
dade mineira do mesmo nome,

sagrou-se campeão local nos L' e

2' quadros, cabendo-lhe, assim,
a respectiva taça.
Tambem lhe foi outorgada a

"Taça Eficiencia".
•

Em Montevideu: Nacional 1
e Rampla O; Racing 2 e Wan
derer 1.

•

Em B. Aires: Tigre
ta 2; Boca Juniors 3
y Esgrima O.

2 e Atlan
e Ginasia

Dr. Herbert Moses 1,
'

VGd --8' =. II a Gela

Caspa t
LHOSA!

LOÇÃO MARAVI·

Viuva Isabel Machado
convida a todos os pa- Ecos e Notíciasrentes e amigos do
saudoso sr. João Cor
deiro para assistirem
à missa de I.' mês,
que, por alma do mes- Foi removido o sr. Altino Pe-

mo, fará rezar amanhã, dia 28, reira, coletor das rendas fede
às 7 horas, na igreja de menino rais em S. José, para idêntico
Deus. Desde já agradece ato�os I

cargo, em Jaraguá.
quantos comparecerem ao pie
doso ato.

2 quartosInglês solteiro procura

hIV�E
Quando V. S. vir dois Quartos mobiliados, CflID

cn lé pela manhã, em ambí
. um aulomovel ente sossegado. Tratar com

com esta chapa, 1). A. G., Cabo Submarino.
mande-o parar el 6v-2

somenle 11000 até à Comprai na Cf SA MISCE
15v-1 LÂNEA é saber economizar'

Tubo

3$000
no Rio e

São Paulo

Interior
Atendemos com presteza serviços de
regularizações, registro de firmas, de

livros, petições, etc.

Organização Comercial Catarinense o dia de hoje é sobremaneira

Rua João Pinto n. 18 __ Fone 1467 grato a todos quantos por êsse
Brasil fóra labutam na classe do

Não há mais sinos de bronze jornalismo. E' que marca a data

Vichí,27 (U. P.) - Nas igrejas da Boêmia e Morávia come- natalícia do nosso ilustrado pa

çou a ser feita a colocação de sinos de cristal em substituição trici? dr. Herbert Moses, digno
aos de bronze, que foram retirados e fundidos para que os exér- �re�ldente da Associa�ão Bra
cítos alemães aproveitassem o metal. Os novos sinos são fabri- sileira de Imprensa e figura des
cados nos famosos estabelecimentos especializados da Boêmia, I tacada da. Imprensa brasileira.
cujo renome data de séculos, por seus trabalhos em cristal, ten- . Cavalhel�o, a Casa do Jorn�.
ào a forma diferente dos de bronze para que seu som seja mais lista, creaçao sua, ergue-se hoje
grave.

'

altaneira, acolhendo o jornalista
em trânsito pelo Rio. pr odi-

I
galizando-lhe todo o conforto e

o melhor de seu carinho; ope
roso, tem prestado ao jornalismo
pátrio assinalados serviços, mero

cê de seu espírito empreendedor
------...

e de seu nobre coração.
campo sem licença do juiz, o Herbert Moses faz anos hoje.
qual não o deixou reentrar mais Toda a Imprensa do país fo

calizará sua pessoa, sem dúvida,
e porá em relevo seus dotes de
coração e de espírito, a par de
seu trabalho em pról de seus

colegas de-imprensa.
O "Estado", não se furtando

a essa homenagem justa, envia
ao seu brilhante colega e pre
sidente da A.B. I. seus votos de

carnpeona- felicidades.
colocado o

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

Para aliviar a sur-
dez catarral e os
zumbidos nos

A' p,,:Ô,��!i,�f�,� de ,",Jcatarral e zumbidos na cabeça, se

alegr-ariam em saber que essa, tão
aborrecida afecção pode ser trata
da, simplesmente e com êxito, com

um remédio, que, em muitos casos,
tem produzido alívio completo.
Pessôas, que apenas podiam ouvir,
têm melhorado até ao extremo de
perceber o tic-tac de um relógio
de bolsinho a uma distância de do
ze a vinte centímetros do ouvido.
Se V. S. sabe de alguem que sofra
de zumbidos nos ouvidos ou de sur

dez catarral, córte êsle aviso, leve-
Ih'o, e seja V. S., talvez, o meio de
salvar de surdez total a uma pes
sôa amiga. Este eficaz tratamento
é conhecido sob o nome de PAR
MINT e pódc ser obtido em qual
quer farmácia. Bastam quatro co

lhéres de sopa, ao dia para comba
ter êsses males.
PARMINT não só reduz, por sua

ação tonificante, a inflamação das
trompas ele Eustáquio, regulando
assim a pressão do ar no tímpano
do ouvido, mas também elimina
qualquer excesso de secreção no

interior do ouvido; e os resultados
que êste remédio produz são insu
peráveis. Todas as pessôas que so

frem de catarro deveriam experi
mentar êste medicamento.

ATLETISMO
S. Paulo, 26- Nas competi

ções atléticas que aqui se reali
zaram, saíu afinal vencedor o

"Fluminense", do Rio, que teve
3 vitorias sucessivas, cabendo-lhe
pois, a «Taça Dr. Ademar de
Barros». Em 2' lugar classiti
cou-se o "Pinheiros".
Foi instituida neva taça, nos

mesmos moldes que a anterior,
e que tomou o nome de «Taça
Brasil,'. Ala disputa será em

setembro, no Rio de Janeiro.

Médica Espirita

Vendem-se
Ou alugam-se: a bela pro

priedade n>. 35 à rua Almi·
rante Lamego, composta de
um 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 próximo ao centro
da cidade.- Informações na

CASA NOVA, à rua Felipe
Schmidt, 17.

I<'azem anos boJe:
A exma. sra. d. Maria Cruz,

esposa do sr. Manoel Cruz, tun
cionario público;

o sr. Nereu Ramos Filho, ofi
ciai de gabinete da Inter vento
ria Federal;

o sr. des. Altredo Trompowski,
de nossa Corte de Apelação;

a sta. Maura Vitali;
a sta. Jandira Pires, filha do

sr. Tito Pires;
o sr. Artur Pereira, comer

ciante em Cruzeiro;
a sta. Vanda Schneider, filha

do sr , comte. João Schneider;
o sr. João Alves, acatado

comerciante em nossa praça;
a exma. sra. d. Julia Cardo

so Câmara, esposa do sr. Lou
rival Câmara, tuncionário des
tacado do D. E. E;

o sr. Arsenio Corrêa de Ne
greiros, digno inspetor do Ins
tituto Nacional do Pinho, nes

ta capital.
Noivados:
Com a prendada senhorita

Zenir Búrigo, filha do sr. Quin
tino Búrigo, aiustou núpcias o

sr. Laecin Slovinski, funcionário
da S. S. P.

Viajantes:
Seguiu hoje para Joinville, via

terrestre, o jovem Jorge Alves
Cordeiro, estimado luncionario
da Agencia do Banco do Brasil,
naquela cidade.

Falecimentos:
Na rua Silva Jardim, 268,

faleceu a sra. Maria Freitas
Cabral, que ontem foi enterra
da. às 16 hs, no Cemiterio PÚ·
blico.

Ontem às 14 horas foi inuma
da no Cemiterio Público a sra.

Basilicia Rosa dos Santos, ta
lecida no Hospital de Caridade.

COMPRA-SE
uma casa para moradia,

até 12 contos de réis,"'Iofor
mações à rua Uruguai n- 3.
6v-1

Procura

o Sabão

M LSSL-\.

Explosão dum vagão
Icoma, 27 (H. T. M.) - Co

municam de Madri que um va-.
gão carregado de oxigênio e

garrafas de carbureto explodiu I 'numa estação do sul matando
3 ferroviários e uma mulher, Iprovocando violento incêndio.

embarque, pagando
praca 15.

É UMA. DOENÇA.
MUITO PERIGOSA
PA.RA A. FAMÍLIA.
E PARA A RAÇA

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

Com Johnny Wessmuller e

Maureen O'Sulivan

Preço único: 1$500
Im p. até 14 anos

DE WETZEL & CIA.-]OINVILLE (Marca registrada)
CONSERVA O TECIDO DA ROUPA PORQUE LAVA FACILMENrrE E COM RAPIDEZ

Cartazes do
A's 7,30 horas

dia
A's 7,30 horas

Romance
noturno

A companheira fugindo ao
de Tarzan destino

Navegação da amazonia Complemento Nacional (D.F.B.)Complemento Nacional (D.F.B.)
Patina palito (Desenho Pcpeye) A vila ads laradeiras

Com Loreta Young e Fredric
March

Cine Jor. Bras. IxIlt3
Complemento Nacional (D.F.B.)
Diabruras Felinas (Des. CoL)

Noticia do dia
Preços: 2$000, I $500 e 1 $000

Livre de Censura

ID

Com Thomaz Mitchell e

Geraldine Fritzgerald

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

Em S. Paulo, efetuaram-se
os seguintes jogos:
Corinthians 6 e Santos 2.
Palestra 3 e S.P.R. 2. Ren

da 39:859$000. Nesse jogo, to- Dra. Lourdes Galhárdo Rua Es
mou parte o tamoso Viladonica, 1

tacio de Sá, 142 1°. ando Telef.
atuando bem até que saíu do 22-1092· Rio de Janeiro.

)�aÃ� .�'flC(A,• •
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


