
A Turquia é uma

nacão democratica

Vende-se

Comunidade do FOLE
No mês de julho p, p., fo

ram abatidos pela RAF 1t1t6
aviões do "eixo".
Será aberto o volun·
tariado feminino

Havana, 8 (A. P.) - A par
tir de 10 de setembro próximo,
as mulheres cubanas, de 18 a 60
anos serão aceitas no Exército
de C�lba, como voluntárias pa
ra serviços de não-combaten ..

teso

\

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

ANO XXVIII Florianópolis Sabado. 8

Ofensiva das tropas Doenças de Senhoras-
chinesas Vias-urinarias

Chungking, 8 (Reuters) -I Tratamento especialísado
As tropas chinesa� iniciaram das afecções crônicas do
u:na. grande. ofe�lsIva I:a pro- aparelho genital feminino.
vincia de Kíangst, e estão ata- Tratamento moderno de
cando fu�iosan�ente as cidades gonorréa cronica por meio
de Kweík, Lmchwan e Tun- de eletricidade. Varizes e
gaiang - segundo informa um hemorroides sem operação.
porta-voz militar chinês. Fisioterapia - Dtstermle e

irnfra - vermelho.
Oonsultas - das 10 às 12

e das 15 às 17 horas.
Consultorio - R. Tiradentes

14. Tel. 1.663.
Residencia - R. João Pinto

9. Te!. 1.607.

de Agosto de 1942 t N. 8608
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VICHí, 8 (U� p&) •. OS CIDADÃOS BRASILEIROS SRSe MÁRIO E JOÃO CARLOS DA COST�

RA ENCONTRAM-SE ATUALMENTE NA ZONA LIVRE, EM LIBERDADE ...OS SRS. OTÁVIO CHERMONT COS
TA E JOÃO Te COSTA, TAMBÉM BRASILEIROS, CONTINUAM INTERNADOS EM COMPIEGNE. O EMBAI·
XADOR BRASILEIRO ESrÁ PROVIDENCIANDO NO SENTIDO DE OBTER UMA LISTA COMPLETA D.OS

BRASILEIROS INTERNADOS.

Angora 8 (Reuters) - Os
círculos diplomáticos desta ca

pital mostram-se profunda
mente interessados na declara
ção feita no discurso pronun
ciado dia 5 pelo primeiro mi-Inistro turco sr. Sarajoglu, no

sentido de que a neutralidade

Ida Turquia, "é ativa e não
passiva" .

4.-. S�mdo é interpretado aquí,
-

a observação estabelece uma

diferença entre a neutralidade
da Turquia e a de outros paí- F b

-

'11· d I O chanceler Guani
ses, que possivelmente são in- eçanha de - um su marlDO- I viagem o visitará os EE. UU.
diferentes a qualquer situação nerte-amerlcanu I gral De Gaulle Montevidéu, 8 (A. P.) - O
do após-guerra, enquantoa.l • sr. Alberto Guani, ministro das
Turquia, está altamente inte- Relações Exteriores do Uru-

rd�ssq��a s�=s��za:�J��oO�V���i��� Afundou um porta-avI·ões «amarelo» guai, anunciou que se�uirá, no
fim do mês, por via aérea, para

conferencias em que a mesma Chicago, 8 (U, P.) - O jornal "Chicago Daily News" in- os Estados Unidos em visita ao

tôr estabelecida. forma que um submarino norte-americano penetrou recente- presidente Roosevelt, a convite
A observação do sr. Sarajo- mente no pôrto de Yokohama e, quando pela noite subiu à do Govêrno norte-americano.

glu também póde significar qU'3 superfície das águas, encontrou-se diante de um estaleiro [a- Embora sem revelar qual o

a Turquia não é indiferente aos ponês. itinerário de sua viagem de ida,
acontecimentos da Europa e O referido submarino esteve oculto na baía durante um o chanceler disse que, na via-
alhures, se bem que não pense mês, tendo afundado, em certa ocasião, um grande porta-aviões gem de regresso, pretende visí-
intervir. japonês. tal' o Chile, a convite do res-

Ao referir-se à situação in- O comandante do submarino descobriu, quando o seu pectivo Govêrno.
terna, o sr. Sarajoglu expres- barco subiu à superfície pela primeira vez, que um grande na

sou a gratidão de seu país pela via japonês, parecido com o "Yawata Maru", estava no esta

entrega de mais de 100 tonela- leiro a poucas centenas de metros de distância do local onde

das de cereais, no ano passado, se encontrava, O comandante do submarino manobrou o seu

feita pela Grã-Bretanha. Re- navio de modo a poder se utilizar do periscópio durante o dia.

velou que os Estados Unidos O referido navio japonês estava sendo transformado em um

prometeram o envio de mais

I porta-ayiões, e. justamente !lo dia em que o comandante do

15 mil toneladas de trigo, em submarino devia regressar a sua base para se reabastecer, o

seis semanas oferecendo ain- navio japonês foi lançado à água. Quando o barco japonês en

da mais, se � Turquia puder trou na água, o submarino di�arou dois torpedos, afun-

encarregar-se do transporte. dando-o.
Resumindo, o primeiro mi- ------------�

nístro turco disse: "Somos uma

nação democrática até no es
,

pírito".
A Câmara turca - ante a

qual o ministro pronunciou o

discurso em apreço
- dispen

sou calorosa acolhida a estas

palavras.

Uma aranha com rodas de
pneus, um cavalo e diver·
sos máquinas para fins in
dustriais. Informações nesta

redação. 15vs13

PRODUTOS SOB PRIORIDADE
Washington, 8 (A. P.) - A

Junta de Produção de Guerra
resolveu restringir as importa
ções para os Estados Unidos
a um total de cerca de 500 ar

tigos, únicos que, com ligeiras AVISOexceções, terão o direito à prio-,' Especialista em doenças e operações
ridade de espaço marítimo pa- de olhos-ouvidos-nllriz e garganta, avisa aos seus clientes
ra entrada nos Estados Unidos. Ir VAMENrE l'

.

que reiniciou DEFIN I sua c irucu,

Figuram na lista dêsses artigos
Rua Vítor Meireles, 24 - Fone 1447

de emergência, com direito a

prioridade, as carnes enlatadas DE MANHÃ: 10 às 12 hs. À TARDE: 3 às 6 hs.

e congeladas, o café, os óleos

r�i�:�h:dt�rjo����!�e� O traidor alemão vai ser enforcado
cacáu e outros. Detroit, 8 (A. P,) - Max Stephan, a pr�n�eira pess.ôa que há 159

anos é reconhecida culpada do CI'lI1lC de u-aiçao, pela justiça federal,
nos Estados Unidos, acaba de ser cOI1�lenado �I. I�]()rle por en1.orcalllenlo.

Pouco anles do irnllllpimento da Guerra CIVJl nort�-::mel'lcana! JO)1ll
Brown, ardente abolicionista, foi c�n.denado, por Ira içáo, pela justiça
do Estado de Virgínia. - Stcphan fOI Julgado e condenado por �er auxi
liado a fuga de um aviador nazista de UIll campo de �lCe!)Jl��Ç1ill fana-
dcnsç, É alemão ele nascimento, .mas apresentou ao juri papeis que lhe

reconhecem a cidadania estadu�lld'l�nse. .
_

Proferindo a sentença, o Juiz .I. uttle disse que nao lamentav� a mes-

ma, porque "a morte dê,s,te traidor tem 1l11?n10S vallor que aS1 vldEast (lOS
nossos leais filhos, que ja começaram a (a- as pe a causa (OS < S ar o,s
U '(los" e mais adiante acrescentou: "Vemos a morte dos nossos Ii-

111 ,,' ,
. -

E' id 1 it 1
lhos não em milhares, mas em milhõcs .

.

SI as VI as ( e ml�1 os ,( o:s nos-

sos rapazes vão ser sacrificadas. para ajudar .essa causa, este I'ribunal
não poderia hesitar em tirflr a ,;'lda de um traidor, desde que, com isto,

auxiliará a mesma causa .l�lsta. _ '. .

O enforcamento do traidor alemão e,sia _lllal cado par a 13 de novem-

hro, no páteo da Prisão Federal desta cidade.
--------------------------

Marcando)lm
sucesso formidavel
devido os BAIXOS PREÇOS,

continua a

Liquidação na "A MODELAR"

Marítimos argentinos à disposição·

dos aliados
Nova Iorque, 8 (U. P.) - O dr. l:uiz H. Ruben�.te�n: �d,;'o�a�o, que

representa os tripulantes do, pc
í

ro lcí ro m:genllllo Vliona, informou

que 31 marinheiros do rcf'crido rravio apoiam a demanda que aprcsen

tnram, reclamando direitos de salvamento ,enquan l,o ,quc os 16 que aban

donaram o navio exigem o pogamento dos seus salár-ios atl:azados e o re

embolso das per-das sofridas pelo torpedeamenl.o do nav.lO, A,crcscenta
ü referido advogado que os 16 trip�llan,t,�s lllen,c!Onado� símpat izam .��m
li causa dos países unidos, lendo cientit Irado as au í.or idadcs d� 1111�",1 a
cão que desejariam unir-se à tripulação de qualquer outro navIO aliado.

JOÃO DE ARAUJO

Washington, 8 -Segundo se

anuncia o chefe dos Franceses
Livres, gral. De Gaulle, encon

tra-se no Cairo, em missão de
I • A'
.

suma rmpor tãncia.

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

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

I Vão ser organizadas
unidades de judeus

e árabes
Londres, 8 (A. P.) - O Se

cretário da Guerra, Sir James

Grigg, anunciou, na Câmara
dos Comuns, que vão ser cria
dos, já, para servirem 1'10 Exér
cito Britânico do Oriente Mé
dio um regimento de judeus e

batalhões de infantaria de ára
bes, da Palestina.
Acrescentou o ministro que

as companhias palestinas já
existentes serão incorporadas
na nova força. Espera-se que
pelo menos 10.000 novos recru

tas serão alistados. Em épocas
normais, e mesmo nesta guer
ra, essas companhia palestinas
teem servido na Palestina e

terras adjacentes.
A declaração do ministro

Grigg foi feita em virtude de
interpelação apresentada pelo
deputado Ian Campbel sobre si
a questão do exército judeu
seria discutida nos Comuns.

LOÇÃOCabelos brancos l
MARAVILHOSA!

Dr. LAURO nADR!

Regimento de «grã-finos»
Londres, 8 (Reuters) - Todas as estações de rádio ger

mânicas irradiaram um apêlo urgente para a formacão dum
regimento de élite que seria chamado de "A Grande Alema
Ilha" e seria constituido por voluntários entre 25 e 70 anos' de
idade, tendo mais de 1 metro e 70 de altura.

Êsses voluntários teriam o grau de "granadeiros" e du
rante o tempo de paz, a sua unidade estacionaria em Berlim
e tomaria parte em todas as cerimônias oficiais, a-fim-de re

presentar o Exército germânico. O regimento da "Grande Ale
manha" seria completamente motorizado.

Escritório de contabilidade

Atentado contra um
colaboracionista

francês
Berlim, 8 (De irradiações

oficiais) -- (A. P.) - A rádio
de Berlim, em telegrama de
Parfs, informa que Renri Ga
chelin, secretário departamen
tal do Partido Popular de
Jacques Doriot, foi atacado por
" comunistas" na noite de ter
ça-feira, em París, ficando gra
vemente ferido por bala.

Serviços avulsos de contadoria e de escrituração mercantil --;;;;:;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;--
Organização de escritas, sistema econômico,

controle perfeito.

Organização Comercial Catarinense
Rua João Pinto n. 18 - Fone 1.467

Alemanha sabe o Direito
o sente)

FRACOS.
AN�MICOS

TOMEM

�nho Crels.ta�1
"SILVEIRA"

Gr.nd. T6nico

{{CAMISA-VERDE» . PERIGOSO
Istambul, 8 (Havas, T. M.) -

Anuncia-se do Cairo que está
sendo procurado há vários dias
o chefe dos "camisas verdes",
Ahmed Hussein, que se evadiu
do campo de concentração, on
de estava internado.

Êsse acontecimento causou
certa inquietação nos meios
oficiais, porque Ahmed Hus
sein é elemento capaz de fo ..

mentar perturbações no país.
O sr. Nahas Pacha prometeu

um prêmio a quem entregar f)

fugitivo às autoridades.

Cabelos brancos T LOÇlQ
MARAVILHOSA !

Decepcionados
os «arianos»

Estocolmo, 8 (Reuters)
O povo francês esteve pratica
mente ausente, quando se rea
lizou a parada das "SS" em

Pa.rís, durante a semana passa
da - informa, hoje, o corres

pondente do "Svenska Dagbla
det". "Um filme dêsse desfile
- acrescenta o correspondente
-foi passado em.Berltm e mos-
tra o. general �un.dstedt- e Otto
Dietrich assístíndo ao desfile
de . novos carros 'de assaltos. A
assistência era, composta, qua
se que exclusivamente, de 801 ..
dados alemães".

«A
mas

-

nao
Rio, 8 (O. N. P. A.) - Inaugurou-se o Instituto de

Cultura Br cs.il-Bo l iví c , sendo aclamados presidente de
honra o ministro Osvaldo Aranha e efetivo o sr. Afranio
de Mélo Franco. Discursando, o ministro Osvaldo Aranha
recordou um episódio de sua mocidade. quando o insigne
professor Carvalho de Mendonça lhe declarára que a

Alemanha era "o país que mais Direito sabia e tambem
o que menos o sentia". Falaram o embaixador David
Alves Stregui e o sr. Afranio de Melo Franco.

Dr. SAVAS LACERDA
Oculista do Centro de Saúde e do Hospital de C�ridade

Ex-interno do Serviço do Professor Leõnidas Ferreira e ex-estagiário dos
Serviços do dr. Gabriel de Andrade CRio) e dr. Pereira Gomes CS. Paulo)
Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
Cons: Vitor Meireles, 28.-Das 16 às 18 horas.
Res: Conselheiro ,.Mafra. 77-FLORIANOPOLlS.

O comércio caterínense e a

Campanha da Asa
Ecoou bem no seio do comércio catarinense o apelo em

pró! de um avião de treinamento para o nosso Aero Clube, feio
to pelo nosso colaborador sr. Jacques Schweidson, dias atrás
neste diário. Mui embora ainda não tenha forma definitiva, êsse
movimento patriótico, vários foram os comerciantes que se pron
tificaram a dar seu irrestrito apoio financeiro, colaborando, as

sim, com as autoridades l::rasileiras, no tocante à nossa defesa.
Campanha louvável, mormente na época' atual, não

poderia de outro modo calhar no espírito de nosso povo. Mui
em breve, ",stamos certos, Santa Catarina se inscreverá no ról
dos Estados benfeitores da nova mas gloriosa . aviação brasilei
rE:\� mercê da contribuição expontânea de nosso comércio.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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COMEMORANDO A PASSAGEM DO 70° ANIVERSÁRIO DE SUA 'FUNDAÇÃO, O CLUBE DOZE DE AGOSTO
DIA 12 DO CORRENTE _. DUAS GRANDES ORQUESTRAS -- "SHOW" COM OS DEMôNIOS DO

REALIZARÁ GRANDIOSO
RITMO"

BAILE NO

podem provir graves moléstias como a

pneumonia, a tuberculose, etc. Resfria
dos faceís são sinal de fraqueza orgâ
nica. Fortaleça-se com a EMULSÃO DE SCOTT - riquís
sima em vitaminas e. cálcio - criando-se barreira
contra as enfermidades. Em qualquer época, não há
substitutos para a

ENUlSÃO�SCOl'
Uma fortuna para os pobres de saudeI

---;;----------------------------------------_._-

A espera do "black-out" Y�!��:!�d�� �!���:��s. PauJo, 7 ("Estado") - Avalia-se o grau de civilização de um mirante Lamego, composta
povo através de vários elementos, critérios êsses que estão em função deum bungalow confortavel
tamhern das condições de vida em tempo de paz e de guerra. Neste úl- e moderno, e um sobrado
timo caso, é provavel apurar-se, melhor, ainda, do que nas épocas nor- com diversos depósitos na

mais, até que ponto foram desenvolvidas certas características da cul- parte terrea, e ainda uma

tura enquanto dependentes da capacidade de improvização, de sa- casa propria para instala-
crifício e do patriotismo dos diferentes grupos sociais. ção de qualquer .industria

O mundo assistiu boquiaberto, rendendo com essa admiração tri- Aceita-se proposta de per-
buto de homenagem, à metamorfose operada 4JI0 seio do povo inglês, muto por outra casa no

quando sôbre o território britânico excursionavam aviões inimigos, des- centro, ou próximo ao. centro
truindo casas, disseminando incêndios, ferindo homens, mulheres e cri-I da cidade.- In�ormações .naanças, alastrando-se por toda a parte o perigo e a confusão. Hoje nin- CASA NOVA, a rua Fel ípe
guem contesta - e os seus estadistas são os primeiros a proclamar _ Schmidt, 17.
que a Inglaterra se achava apenas parcialmente preparada para a luta.

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

Entretanto, valendo-se do seu patrimônio civico - que significa des
prendimento, abnegação, capacidade para suportar rudes golpes, fibra
- a gente daquelas ilhas soube se acomodar às exigências das circuns
tâncias e se dedicou, de corpo e alma, aos mesteres da guerra, que se

processam tambem - e talvez com igual intensidade que nos campos de
batalha - nos centros citadinos, em plena urbs ,

O Brasil tambem vem se preparando para toda a sorte de dificul
dades, contando igualmente com o apôio e a decisão dos seus filhos.
Os primeiros passos já foram dados pelas autoridades. O povo, por sua
vez, vem atendendo ao apelo que lhe foi feito.

Em São Paulo, os preparativos para as experiências de "black-out",
dia a dia se intensificam. Cartazes são espalhados pelos mais diferen
tes pontos da cidade. Os jornais inserem abundante noticiário contendo
instruções pormenorizadas sôbre êsse treinamento. As estações de rá
dio previnem a 'população como deve proceder antes, durante c após
o escurecimento.

Todos os paulistas, a hem dizer, já estão moralmente habilitados
para a realização do exercício ele defesa passiva. Sabem como agir, co
lIJO se desempenhar, disciplinadamcnte, nesse 1l11PfJlento que será um

primeiro contacto com a realidade da guerra. Todos se encontram ii
espera de que o esclarecido comando da 2". região decida o dia da ex

periência, para, mais uma vez, demonstrar o espírito cívico que os ani
ma e o alto sentido de obediência e acatamento de ordens superiores de
que são dotados.

CAGOC •• IO
A AGENCIA FORD avisa aos srs. proprietarios de automoveis e caminhões, que acaba de contratar com a firma dep'ositaria dos afainados e eficientes aparelhos.

GASOGENIO LIGHT
a exclusividade desse produto, fabricação inteiramenté nacional, para todo o Estado de Santa Catarina. Este aparelho, aprovado pela comissão de téénicoli
encarregados pelo Governo, já é conhecido em todo o Brasil como de absoluta precisão, eficiencia e de facil manejo. Com o maximo prazer ministra-se aos

snrs. interessados 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

'

Telegramà .TUFFIAMIN.

[OnTRA GRIPPE,
In�lUEnZA, FEBRES...

A acção de Eurythmine é se

gura. Tome-a logo que appa
reçam os primeiros sympto
mas. Eurythmine é inoffen
siva, perfeitamente tolera

con tra - indicação.

Associacão Comercial de Florianõpolis
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA

Pelo presente são convocados os srs. associados para a
sessão de Assembléia Geral que se realizará a la do cor

rente,. na séde social, à rua Trajano. 13 -sobrado
às IS horas, para o fim especial de se elegerem os vogais
a suplentes que deverão ser apreseutados pela Associa

Cão à Comissão de Salário Mínimo do Estado, de confor
midade com a lei.

Florianópolis, 1 de agosto. de 1942.
ADAUTO FREITAS, Secretario.

10v 7

o lornOr o

Conlribue par elirninan-• I dodo. h <

I ave I) <p',n o"
pe e , e e, .

rnonc.I'IOS le irrita-do o· pe <:.0oviz.ondo "'0 RU5�sI.I
Use 5AS",

do. líquidO.sólidO Ou

por motivo de viagem, com
urgencía, diversos móveis em
perfeito estado. Ver e tratar
à rua Uruguai, 29 (fundos),
das 12 horas em diante.

J��-51 N��!�!�ouc�!s '�ál!�Tur�o e����ópoiis à Rua João Pinto n. 1:J. (Sobr.)
O CLUBE AEROMODELI5>TA, patrocinado peio Aéreo

Clube Civil Catarinense, sob a presidência do sr. capitão
Asteróide Arantes e fiscalizado pelo saro Franklin Ganzo

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

Matricula: 15$000. - Mensalidade: 15$000.
Rádio-telegrafia: 20$000 por mês. - Aulas noturnas

v -3 7

Empresa Jaeger & Irmão
Vende-se um terreno pro- Saídas de Florianópolis às terças e sábados

prio para cria Saídas de Porto Alegre para Florianopolisção e lavoura, com 10 mi- às quartas e sábadosihõ es de campo e mato, en-
cerrando cerca de 250 cabe Saídas de Araranguá às quartas,
ças de gado e 8 ou 10 C8- sáoados e domingos
sínhes, extremando com fi

Icidade de Bom Retiro. Intor AlIente em Florianopolis: MARIO MOURA
mações com Manoel Boell, PRAÇA 1r, DE NOV�MBRO
em Bom Retiro. lSv-9����������

Bastam algumas destas
gotas em cada narina I
Acalmam a irritação, des
prendem a mucosidade,

VI CK reduzem a inflamação,
deíxarn v.S. respirar!

VA�TRO·NOL
AVISO

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

Felipe schmidt, n- t 7 (antiga
Agencia da Companhia Sin
ger).
Florianópolis. 31 Julho 1942

ANASTACIO 'KOTZfAS
rõv,e

Vendem-se

Dr. elerno
Galletti

i A
'

Turquia
.

é aliada da Grã-BretanhaI Angora, 7 (U. P.) - No seu O primeiro ministro declarou
primeiro discurso pelo rádio, ainda que a Turquia assinou
desde que assumiu a chefia do tambem um tratado com a Ale
�ovêrno, o sr. Sarajoglu afirmou manha, o que constitue um dos
'I. sua política de extrita ner= pontos mais importantes da sua
tralidade e disse que a Turquia política exterior. O sr. Sarajoglu
continuava sendo aliada da Grã falou perante a Assembléia Na
Bretanha. cional, e, ao anunciar a política

0',

70· aniversário do
Clube «Doze de Agosto»;
A Diretoria do tradicional Clube I

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 realizar-se no próximo
dia 12.

Irala a rigor �

exterior de seu país, disse:
"Recorreremos a toda a nossa

atenção e vigilância, para man
ter o país fora da guerra. O tra
tado de aliança com a Inglater
ra continuará dando bons resul
tados para os interesses dos dois
países. A aliança turco-brttãní- .

ca é a expressão da mesma rea-
lidade e constitue o fautor pri
mordial do nosso sistema polí
tico. Outra clara e leal mani
festação da mesma política, se

apresenta na forma do pacto
germano-turco, que encerra o
mútuo entendimento amistoso
entre as duas nações. Mante
mos tratados e relações concre
tas com dois países que lutam

I em campos opostos". Mais adi
ante, o chefe do govêrno, disse:
"A atitude da Turquia em rela
ção a cada um dêsses países, se
rá de amizade".

ADVOGADO
Praça 15 de Novembro, 23
10 andar (Altos do Café
Bubi). - Fone 1.1t68.

Dôr de dente?

Acha-se aberta, na Secretaria do
Clube, a

í

nscr-íçdo ao concurso
para «crooner» da orquestra.

x

A Agonia� da�Asint
Aliviadal- .» 3 Minutol
Em 3 minutos a nova receita - Mandaco

- começa a circular no sangue, aliviando
os acessos e os a taq ue s de asma. Em
pouco tempo, é possivel dormir bem, respí
rando livre e facilmente. Mandaco alivia- o,
mesmo que o seu mal seja antigo, porque
dissolve e remove o mucus que obstrúe as
vias respiratorias, mi n a n d o a sua energia,
arruinando sua s a ú de, fazendo-o sentir-se
prematuramente velho. Mandaco tem tanto
êxito que garantimos aos pacientes respira
ção livre e fácil em 24 horas e que acaba
rão com a asma completamente em 8 dias,
ou devolveremos o dinheiro ao ser-nos res
tituido o pacote vazio. Peça Mandaco em

qualquer farmácia, hoje mesmo. Nossa ge-
rantía o protege. '"

Mendaco A:a:.:::m
FACULDADE DE DIREITO
Com o término da gestão do an

tigo Diretório do Centro Acadêmi
co XI de Fevereiro, o corpo dis
cente da Faculdade anima-se de
vigor excepcional, a-fim-de de ele
ger os novos membros, que ocupa
rão os cargos mais representativos
da classe acadêmica.
Ao que foi informada esta Reda-

ção, sábado próximo realizar-se-á

I uma reunião de Assembléia Geral
extraordinária, ocasião em que,
com a presença de todos os alunos,
serão debatidos assuntos de inte
rêsses coletivos; finalmente, dia
onze dêste mês, será efetuada a

eleição do Diretório Acadêmico,
para o período 1942-Hl43.

TAMBÉM EM VIDROS DE 3 TAMANHOI

I Farmácia «Esperança».

�

do .

farmacêutico NILO LAUS

SEYSS-INQUART
HOTELEIRO

Londres, Julho (Interaliado) -

Anunciou-se nesta Capital que o

comissário do Reich Artur Seyss
Inquart comprou em Amsterdam
o Amstel Hotel, bastante conheci
do dos turistas e um dos princi
pais hoteis daquela cidade.
A mudança da propriedade foi

I
anunciada numa reunião da junta
dos diretores do hotel, quando o

seu presidente explicou que as

ações preferenciais do hotel, pela
terceira vez mudavam de nome, es-
tando agora em mãos de Seyss
Inquart.
Foi tornado claro pelo presidente

que o Comissário alemão forçou a

venda das ações, ameaçando os an

tigos proprietários. Hoje, Seyss
Inquart, é proprietário, "até que
surjam novos donos".

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

Esteves Junior, 48.

Hoje e amanhã será a sua preferida
Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.

Perfumarias.--Artigos de borrachd.
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

AVISO AO POVO CATARINENSE
linha direta Porto

-

Alegre -Florianõpolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�i� Para os últimos dias da liquidacão na «A MODELAR», novas e
- grandes baixas de preços ! �i..�' �:"�.. Artigos para Senhoras Artigos para homens Artigos para Crianças �t",:� Cl:&pas de borracha, lisas, desde 45$000 �••�:..1 Manteaux Americanos, pura lã desde 132$000 Sweters de 1/2 lã 12$500 C t d 55$000 �:�••j Blusas pura lã

'

I T apaa as ampa as r�'l.....
1 C d b h A

40$000 Blusões de tecido, impermeave -'$000 Capas ponche borracha, Americana 65$000 �•••..,..'" apas e orrac americanas 95$ Capa
.

a eis duplas 245$000 d r��.. 000 s imperme v , _ Sobretudos e easaquínhos, com gran e �...�:� Capas de borracha estampadas 89$000 Cerca de 500 ternos finissima confecção, desconto! •••
·t� Finissimos Tailleurs de pura lã 9:')$000 saldamos pelo custo ex.ato! Para Cama, Mesa e Janelas �:.
�t� Galochas americanas, saldamos 23$000 Jaquetas de

-

couro 245$000 Cretone superior, tipo linho, metro 1 0$700 �t'"
�t� Passadeiras de congoleum, largas, metro 9$500 Filet, à mão, em metro 31$500 �t'"�� Péles Passadeira de cong. mais estreita 7$900 Tamanhos e preços de Congoleuns: �t'"�� Boléros de pele 285$000 Nos tapetes de lã, Bouclê abatimento de ?O%! 1,83 x 2,75 110$000 �....t.. � C as » » 3 5 132$000 .�.
..... ap 135$000 2, o x 2,7 �:��.. Martas � � 85$000 Jógos de Lingeria 2,75 x 2,75 155$000 tt.�:� Casacos » » . 410$000 Jogos de Jersey, 3 peças 85$000 2,75 x 3,20 175$'000 �t��:�

• s � 3/4 615$000 Jogos de opala, 3 peças 35$000 2,75 x 3,66 195$000 �t�
�i� Aproveitem os ültímos dias dessa grande liquidação.- Vendas só a dinheiro! �:�t:� ..�.
�t· � � �-� � � � .. � � � � �-�-�- .. -� � �

-

.. -�-. �-�-�-.. -�-�-�-�--�-�-�-� �-�-�-�-"-�-�-�--�-�-�-�-�-�-�-I."-" .. -�- .. -� ti+... -�-�-�-�- ..-�-�- �I..:��.�t."+!."+!.+!,,++. • • '. • • • • • ..++.++ ++ ++ ...,.++ ++.+ ++ � �.+! +_!.+!..+!."+!. _ .+:!..+!..+!.+:!.+_!..+!.�..+!. _ ._� .'_
I§J�I§J����,��Et 1Il��l2J(2JfI [9J� lt1 ai�ltll§][tUi]ltJ�1I)1§J1Il1!I1lJ1IJ1I11111111§1 Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
(ii li) Limitada

II ... Para casacos e'; Banco de Crédito PopUlar e Agrícola
I aS vesti-dos, u' It-.·ma I de Santa Catarina
IX.I IXJ Rua Trajano n.O 16 - Séde própria
[ii d II) Registrado no Ministério da Agricultura pelo Certíltcado

pa ronagem n. 1 em 20 de Setembro de 1958.� .

, � Endereço telegráfico: BANCREPOLA

I visitem a CASASANTA ROSA II Códigos nsadDJLA".ft��J��d�· e 2a. edição
00 IX) E!\1PRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES

; ;. rua Felpe Schimidt, 54 II Empre�Ii��JensD::c��!��enfoobranças
III 12 Tem correspondente em todos os Muníeípíos do Estado

[Ã]lÃ1aw�IÃ1I'Ã11Ã]�IÃl��õI�IX1IÃ1���riHi�i1�����I21���filI'1IIH�l21l11 Representante da Caixa Economica Federal para a venda
IXIXlOO_ IXlOO� 00 IXIL'!C das Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio

...............�........................ semestral, em Maio e Novembro.

• • Paga todos os coupons das apólices Federais e dos Estados
• de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.

•. S E DAS •
Mantem carteira especial para administração de prédios.

• • Recebe dinheiro em depósito pelas
melhores taxas :

• • C/C à disposição (retirada livre) 2%
• • C/C Limitada 6�

• pa,drôes maravilhosos, finíssimo acabamento e c/c A'fiso Prévio 8%

• • C/C Prazo Fixo 9%

d Ih f
'

b
·

d
'

a- Aceita' procuração para receber vencimentos em to-
• as me ores a ficas o paiS, SOl' das aR ReparticõeR Federais. Estaduais e Munlcipaif;.

Cantista R. F. Clube:
.

encontradas nos balcões da :
• •

; Casa SANTA BOSA i•
•

! Diáriamente recebemos novidades :
: Rua Felipe Schmidt, 54-Fone 1514 :
•

• •
•.•.......•...........•••�•..........•3vs-3

4i111!1J1&!=-
.

Senle dôres nos
RINS E NU COSTAS 1
• RtHmlltismos, áôrts III1S juntAS,
PtI jn,hlUios, .lhos tmpapuçaáos
Ião alguns dos sintomas de uri
cernia, excesso de ácido úrico
não eliminado que envenena o

sangue. Para esta doença, to
me Pílulas de Foster que lhe
devolvem a saúde.

Pilulas d. I'OSTER
PUI os ltins C' • Bexi,•.
Preferidas porque 1'0.

• Diuréticas c balsâmicas.
• Desinfetam c ativam os rins.
• Fáceis de tomar.
• Iadicsdas para vric,millJ ur.tritCl •

c:iltitlJ.

h!m'. ,.11 D.N.S. I.' N,. m •• 15-4-41

CONVITE
De ordem do sr. Presidente

convido os srs. sócios e exmas.

famílias para a "soírée"-dansan
te que êste clube realizará dia
8 do corrente, com início às
21 horas, oferecida à Diretoria
do C. R. Limoense. .,

João Pessoa (Estreito),
AUGUSTO BOUSFIELD

10 secretario

CASA MISCELANEA, distribui
dora dos Rádios R. C. A. Victor,
Vávulas e Discos. - Rua Traja
DO, 12.

ARTIGOS MILITARES

I

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

13, Sobrado.

em geral
GABARDINES
CANOTILHOS
DISTINTIVOS
BORDADOS
PERNEIRAS
CINTURÕES
BOTÕES
CINTOS
FILELE
BRINS

ARGUS

I
CANOS DE BOTAS
AVIAMENTOS
TALABARTES
BANDEIRAS
CAPACETES
CALCADOS

I
TECIDOS
FIVELAS
GALÕES

• PANOS

LIMITADA

Todos os artigos
para fardas de
Tiro de Guerra,
exército, policias

e colegios,

MERCANTIL
ATACADISTAS

Alameda BARÃO DE LIMEIRA. 212 -- SÃO PAULO.
Caixa Postal. 3529

Produtos CATEDRAL
á venda na FARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro Medra, 4 e 5 - FONE 1:6,.2

(Defronte à casa Heepcke)

Companhia c Aliança �à Baia.
-------------------------------------

Fundada em 1870 ·Séde: BAIA
Seguros Terrestres e Marítimoe

Dados relativos ao ano de 1940
Capital Realizado Rs. 9.000:000$000
Reservas, mais de � 54.700:000$OtlO
Responsabilidades assumidas, • 3.929.719:000$000
Receita • 28.358:717$970
Ativo em 31 de dezembro li 85.964:965$032
Sinistros pagos II 7.323:826$800
Bens de raiz, (prédios e terrenos) II • 22,354:000$000

------

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Epiphanlo José

de Souza e Dr. Francisco de Sá.
----

Agências e sub-agências em todo o território nacional.
Sucursal no Uruguái. Reguladores de avarias nas prin

cipais cidades da América, Europa e África.
----

Agente em Florianópolis
CAMPOS L O B O & Cil.

RUA FELIPE SCHMIDT N 39

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SIDNEY,8 (REUTERS) - O COMANDANTE ITARUt' TASHIRO, DA SECÇÃO DE IMPRENSA DO MINISTÉRIO DA MARINHA JAPONESA, FALANDO PELA EMIS�
SORA DE TÓQUIO, DECLAROU QUE A CAPTURA PELOS JAPONESES DE BASES NAS ILHAS ALEUTIANAS, EXPÔS OS ESTADOS UNIDOS A UMA AMEAÇA
REAL. ACRESCENTOU O COMANDANTE TASHIRO QUE OS JAPONESES PREPARARAM o TERRENO PARA UM ATAQUE CONTRA O CONTINENTE AMERICA�
NO POR AMBOS OS LADOS, ISTO É, PELA MARINHA NIPÔNICA PELO PACÍFICO E PELA DO "EIXO" PELO ATV�NTICO. O DESENVOLVIMENTO DAS OPERA
ÇÕES NAVAIS JAPONESAS NO PACÍFICO - CONCLUIU O COMANDANTE TASHIRO - PÔS TERMO À ESPERANÇA NORTE-AMERICANA DE AVANÇAR CON-

"c� TRA O JAPÃO PELA UNICA ROTA REMANESCENTE, QUE ERA A ROTA SETENTRIONAL, PASSANDO PELAS ILHAS ALEUTIANAS.

Em resposta a uma consulta
do Departamento Nacional de
Indústria e Comércio, o ministro
do Trabalho, interpretando' as

disposições legais vigentes, decio Cons. Mafra, 54-(aixa postal 171-Fone 5166
diu que as sociedades anteriores
ao decreto n. 2.627 não estão
obrigadas a alterar a denomina
ção, para incluir nesta o objeto
social. O despacho do ministro
do Trabalho aborda tambem o

tema da denominação das so

ciedades organizadas na vigência
daquele decreto.
Submetida a decisão ao exa

me do presidente da República,
foram aprovadas as conclusões
do referido despacho ministerial.

*

O Ministério da Educação
atra vês de suas várias reparti
ções, vem promovendo a edição
de numerosas publicações de
interesse cultural, destacando- se
as do Serviço do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional,
do Instituto Nacional do Livro,
da Bibliotêca . Nacional e da
Casa de Rui Barbosa, que lan
çará, dentro em breve, o primei
ro volume das obras completas
de seu patrono. •

Além dessas publicações, a caro

go das diversas repartições, mui. Nova Iorque, 8 (R.) - Noticia-se que o govêrno mexicano
tas outras têm sido feitas por or�enara a construção de uma. frota d� lanchas-torpedeíras,
iniciativa e sob a orientação a-Ílm-:_de lutar contra os su�marmos nazIs.tas e proteger a n�,·
pessoal do ministro Gustavo vegaçao no mar das Caraíbas, As refendas unidades serao

Capanema, com o fim de faci-, construidas em estaleiros mexicanos.
litar a divulgação e aquisição de
documentos históricos e de obras

Ernesto RolhsahI, e Margarida Kobaí, Raimundo Ro
thsahl e tamtlta, Esvalt K'lbal. e familia, Lotário Lsbes e

familia, Helmuth Kobal e .Iamllla, Cassio da Luz Abreu e

Iamílln e dr. José Eduardo de Lima e Silva e família, ma-
Hoje, às 19, 30 horas, ha nííestam-se profundamente agradecidos aos ilustres médi

verá sessão doutrinária no cos drs. Saulo Ramos, Túlio Ramos, Paulo Fontes e

Centro Espírita "Amor e Mário Wendhauseu, e às irmãs da Divina Providencia, eu-

Humildade do Apóstolo'"
I fermeiras do Hospital de Caridade, 08 primeiros pelo des

amanhã, no mesmo hori V êlo dispensados e as segundas o carinho dispensado fi

rio, haverá sessão no C. E. sua sempre lembrada esposa, mãe, tia, irmã e amj�a LUI
"José de Nazaré". SA ROTHSAL, falecida do dia 5 do corrente mês. Às pes-

• S08S que enviaram telegramas, cartas, cartões, flores e

Segundo o relatório rnert acompanharam a querida extinta até a sua última morada
sal do Hospital de Caridade imorredoura gratiteão de todos os parentes.
de Florianópolis, que nos foi Ao sr. Pastor U. Schllernann, pelas confortadoras pa
enviado, entraram no mês lavras expressas por ocasião da inumação da inesqueci
de junho p. p. 200 enfermos, vel extinta, seu eterno reconhecimento.
naquela casa de saúde, e Florianópolis, 6·8-942
no mês de julho 'p. p. 221,

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

perfazendo o total de 421 Os simpatizantes do «Eixo» devem ser
Dêstes, tiveram alta 173, por expulsos das entidades de classe
curados, sendo. que o núme RIO 8 (D.N.P.A.) - Aplaudindo e louvando uma deci-
ro de falecidos atingiu 19, são da Associação dos Empregados do Comércio de Porto Ale
passando para o mês em gre, que suspendeu os direitos de seus sócios súditos do "Eixo",
curso 229. Faleceram: João resolvendo ainda expulsar aqueles que manifestarem simpatía
Aurélio Medeiros, Luiz Dias, aos agressores, um jornal insiste na necessidade de ser genera
Miguel dos Santos Nasci lizada tão patriótica medida.
menta, Osvaldo Cunha Do-

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

��1i�n:v{:;0��irSJ�'Ni�Oel��: Promessas... simples promessas ...Pedro Silva, Manoel José de
Jesús, Hipólito Nicolau,
Helena Schaeffer Scheidt,
Celecina Marques Schmidt,
Maria José de Jesús, Co.z-lo
ta da Silva Passos, Helena
Elisa Folster, Basilícia dos
Santos, Mariana Francisca
de Jesús, Adelina Ehrhardt,
e Iranyr Joana do Nasci
menta.

IEcos e Notícias

raras e preciosas.
Estará amanhã de plan

tão a Farmácia Moderna, à
Praça IS.

*

A Arquidiocese de Florianó
polis, com o apoio de;>. excia
o sr. interventor federal interi
no, comandante do 14° B. C.
e outras autoridades, fará cele
brar brevemente Missa Campal,
em ação de graças pelo restabe
lecimento do sr- presidente da
República. Provavelmente o dia
escolhido será o do Soldado, dia
25 do mês em curso.

Caspa �
LHOSA!

LOÇÃO MARAVI.

aurversãríom
O dia de hoje marca o

transcurso do aniversário
natalicio do nosso prezado

. conterraneo sr. dr. João Da-

O-s-g-u-e-rr-il-h-e-jr-o-s-J'-u-g-os-'-av-o-s-Ch-o--' ví Ferreira Lim u,
í

lus tre
Procurador Fiscal do Esta-

O México na luta contra os submarinos cam-se com as forças ltelc-alemês do e pessoa mui relaciona-
da entre nós, por seus do
tes de coração e de espírito.

"A culpa
berra o

é dos Judeusl"···
sr. Hollander

�,

Vendem se· 1 dorrrrí tô-
-

• rio (Rio Ne
grinho), I quar�o 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 la às 11 e das 14 às
J,6 horas. 5vs 2

Peças �enuinas FORD
Só

Londres, 8 (Reuters)-To
dos os judeus holandeses
serão obrigados a trabalhar
em campos de prisioneiros I

ou nos centros destruidos
e desertos, adiantou o sr

Jan Hollander, locutor ho
landês nazista da rádio
dos Poises Baixos, segundo
informam os círculos ho lon
deses nesta capital.
Seria justo que os judeus

fossem obrigados a recons

truir pelas suas próprias
mãos aquilo que aniquila
ram com sua culpa" - de·
clarou o mesmo locutor.

I vende se
uma machina

-

de costura de
mão marca Vestasínha nova
-ern uso. por 27(1$ Tratar c' m
o chaulfe ur do Carro no 1522.

_ , ti

com os cOnCeSS10nar10S:
Tuffi Amin «: Irmão

Vida Social

o jogo do sr. Serrano Suner
Perspectivas da «segunda frente»
Nova Iorque, 8 (U. P.) - A "BBC "divulgou, hoje, a se

guinte nota: "Comunicam de Madrí que o ministro das Rela
ções Exteriores da Espanha, sr. Serrano Sufier, conferenciou
com os embaixadores da Inglaterra, Alemanha e Itália.

Essas atividades diplomáticas coincidem com os rumores

de que o sr. Sufier e o general Davila, chefe do Estado Maior
do Exército espanhol, estão de viagem marcada para Berlim.

Considera-se que a notícia se relaciona com certas infor
mações, segundo as quais o govêrno de Berlim deseja averiguar
a exata posição da Espanha diante de grandes acontecimentos
esperados na Europa, acontecimentos que implicariam a even

tual participação do Exército espanhol na defesa da costa do
Atlântico.

Das declarações feitas, recentemente, pelo sr. Serrano Su
fier à imprensa da Alemanha e de outras formuladas na Espa
nha, os observadores deduzem que, sob certas circunstâncias,
o govêrno espanhol cederia à pressão de Berlim".

- 4Th

Resfriados
dasCriançasFriccione este agradavel unguento

no pescoço e peito. Evita perturbar
o estomago com medicação interna.
Proporciona allivio mais rapido
porque combate o resfriado de duas

maneiras directas.

É UMA DOENÇA
MUITO PERIGOSA
PAR.A A FAMÍLIA.
E PARA A RAÇA

Faz anos o nosso estima·
do conterraneo sr. cap. João
Alves Marinho. brioso oH
cial de nossa Fôrça Policial.
Fazem anos boJe:
A srita. Rosália Bento;
a exma. sra. d. Adelaide

Freitas;
a exma. sra. d. Hilda Ca

bral Brüggemann;
o jovem Valter Rosa, fi

lho do sr. comissário Rodol
fo Rosa;
o sr. Oto Renaux, indus

trial;
o menino Ferncmdo-Lu ía,

filho do sr. João do Livra·
men to Carvalho;
a srita. Haidée S. C.arnei

ro da Cunha;
o sr. Carlos Borges Con

ceição, Delegado do Irnpos
to de Cons'urno e pessoa mui
conceituada em nossa socie
dade;
a prendada senhorita Mrr

ria de Lurdes Silveira, Eu n.
cionaria da C. T. C.

AVISO
O Dr. LAURO DAURA, a
nuncia aos s eus clientes,

_ que mudou o seu consultório
para a Rua Tiradentes n ) 4
onde atedderá das 10 às 12
e das 15 às 17 horas.

otornarllo
'apto a co
mer de tudo.

i:![)

Londres. 8(A: P.)- O rádio
de Moscou informa que 4.000
alemães e italianos perderam a

vida ou ficaram feridos em con

sequência de grande batalha en

tre forças do eixo e guerrilhei
ros jugoslavos, nos montes Kha
zar.

Tanks, canhões e canhões an

ti-tanks foram capturados aos

nazistas, que os guerrilheiros
perseguiram na direção de Kas
taimtsa, a sudeste de Zagreb.
Na Slovênia, onde combates

de larga escala estão-se preces
ando, tanks, artilharia e aviões
de bombardeio estão sendo u ti
lizados pelos italíanos, para for'
çar à rendição as aldeias reca

pturadas pelos guerrilheiros.
Os guerrilheiros contra-ataca

ram em certo setor, contendo a

ofensiva italiana.

5v 2

OperáriosPrecisa se de operários'
par.a serviços de marcenaria,
Tratar à rua João Pinto, 34.
-Paga·se bem. 5vs-3

Prtvado dos
prazeres da
bôa meza?
Por que?

AGRADECIMENTO

PILULAS DE

REUTER

Fazem anos amanhã:
A graciosa senhorita Isau

ra-Rute Livramento, filha
do sr. Artur Livramento, te·
legrafista, aposentado;
a menor Maried, filha do

sr. Edgar Raup de Sousa,
comerciário;

o sr. Aldo Luz;
o sr. Artur Rosa;
a exma. sra. d. Maria

Damiani, esposa do se , prof.
Anacleto Damiani;
o sr. Jaime dos Santos

Cardoso;
o sr. Francisco

Mira Gomes;
.

a srita. Regina-Maria,
lha do sr. Cid Tamlois;

o sr. Alberto Stuart;
o sr. Ací Vieira.

Viajantes:
Seguirão, amanhã, para

Recife, aonde farão um
curso de l·ádio-especializado,

Eduardo os estimados jovens conter
•

râneos João Medeiros Dutra
fi. I La-ert Lemos Póvoas e Cle�

manci Machado.

Nascimentos:
Pelo advento de sua filhi.

nha Marline·Maria está de
po.ro.hens o distinto casal
sr. co.bo Nemésio Rufino
Bittencourt e exma. sra. d.
Iná Sousa Bittencourt.
O lar do sr. Eugênio Per

rone, praça de nOSEa Fôrça
Policial, acha-se em festas.
pelo advento de seu primo
gênito Paulo.
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As familias BOUZON e VARELLA,·
veern, p01' meio dêste, externar o seu
profundo agradecimento à todas as peso
soas que acompanharam o transe angus
tioso pelo falecimento de seu ínesqueci
vel filho, espôso, pai, irmão, cunhado, tío
e genro

GBN'l'IL OI,Ji\IPIO BOUZON,
bem como à todos que enviaram flôres,

telegr-amas e cartões, apresentando con
dolências.
A gratidão manda que externo par-ti

cularmente os seus sinceros agradeci
mentos aos elistintos facultativos Dr-s.
João José de Araujo e Augusto de Paulo,
pelo carinhoso tratamento feito ao que
r ido extinto, fazendo toelos os esforces
para salvá-lo; ao monsenhor Harry Bauer,
pelo conforto material e espiritual que
prestou, não somente ao querido GENTIL.
como também à toda família; ao sr, Vasco
Gondin e exma. família, pela maneira
verdade íramonto car-Inhosa e carídosa
com que os ,auxiliou no rude golpe que
os fel'lram; a senhora Maria Camar-go
pela sua assistência tão amiga que muito
conroi-tou. Aproveitam a ocasião para
convidar a todos os parentes e amigos
elo extlllto_ pai-a assistirem à Missa que
em ln tenção a sua alma será rezada no
dia 11 do corrente, terça.feira (70 dia elo
seu f'a lecímanto ) , às 7,30 horas, na Cate
dral J\Ietropolitana, no Altar do Sagrado
Coração de Jesús.

POI' êsse áto de Fé e Car-Idade antecí-
pam seus agradecimentos.

'

Clubes:
O C. R. Limoense, efetua

rá amanhã grandiosa" so i
rée", ccrn início às 16 horas'

HabiUtações:
Estão se habilitando para

casar o sr. Antônio Ferreira
Pinto e a sta. Eugênia Coso
ta.

Instituto Brasil-Estados U.U.-Florianópolls
Edl-tal De ordem do sr. Presidente, convoco os srs.

sócios para a Assembléia Geral Extraordiná·
ria, a relizar-se no próximo dia 10, segunda· feira , às 17
horas, na séde social, à rua Artista Bittencout n= 2.

Ordem do dia :eleição de cargos vagos.
Florianópolis, 7 de agosto de 1942

TELNO VIEIRA RIBEIRO
Secretário Geral em exercíciQ,_

Fronteira francesa, 8 (Reuters) - O Reich teria ofereci
do vastas possibilidades de expansão territorial à Turquia que
passaria a controlar o Irã, o Iraque, a Transjordania e poderia
estender os seus limites do Canal de Suez até as montanhas do
Cáucaso, caso entrasse imediatamente na guerra ao lado do
Eixo.

As informações aquí chegadas indicam que êsse último
oferecimento de von Papen foi categoricamente recusado, sen
do contida no discurso do primeiro ministro turco Sarajoglu,
a resposta da Turquia.

Comprai na Cf SA MISCE
LÂNEA é saber economizar'

Cartazes do dia
CINE REX

- FONE 1581 -

7,30 horasA's 4,30 e 7 horasA's 7,30 horas A's

Casamento proibido Verdug o de si mesmo
Com George Raft e Silvia

Sidney

Premio de CupidoCom Baby Sandy
(O garotinho das mil e uma

atrapalhadas) •

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

Atualidades Pathé
(Jornal de Guerra)

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

Com Akim Tamiroff

A cultura do marmeleiro
Continuação do seriado:

A volta da Aranha
NegraComplemento I':lacional (D.F.B.)

Preço único: 1$500
Livre de Censura

eine Jor. Braes.2x12
Complemento Nacional, (O. F .B.)

Preços: 1$500 e 1$000
Imp. até 18 anos

__11_.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


