
Para evitar que os
espanhóis fiquem com

«água na boca»
Madrí, 11 (Dnited) - o go-·

vêrno determinou que, dora
vante, os restaurantes não po
derão mais apresentar nas

suas vitrines mostruários abun
dantes de artigos alimentícios,
bem como preparar comidas à
vista do público. Foram tam
bém suprimidos os "serviços
à la minuta".

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

I N. 8610ANO XXVIII de Agosto de 1942Florianópolis - Terça-feira. 11

Dispensados os agri.
cultores cearenses

Fortaleza, 11 (D. N.) - O
"Correio do Ceará" divulga
que os reservistas cearenses

agricultores convocados tive
ram sua incorporação às filei
ras adiada, podendo, em con

sequencia, regressar ao campo.

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

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

•

Compreenderam a guerraMOSCOU, 11 (REUTERS) .a TRÊS AVIõES ALEMÃES "ME·I09"9 COM SEUS TANQUES ABARROTADOS DE
GASOLINA E CARREGADOS DE MUNiÇõES, ATERRISSARAM NO LADO SOVIÉTICO.DA LINHA DA FREN·
TE, ESTA SEMANA, ANUNCIA A AGÊNCIA "TASS". OS PILOTOS DOS REFERIDOS APARELHOS, QUE
ACENAVAM COM LENÇOS BRANCOS ENQUANTO SAIAM DE SUAS CABINES, DECLARARAM TER PRO·

. CURADO, VOLUNTARIAMENTE, ATERRISSAR DO LADO .RUSSO, POR HAVEREM COMPREENDIDO A
"GUERRA CRIMINOSA DA ALEMANHA CONTRA A RúSSIA".' ACRESCENTARAM OS AVIADORES QUE

"AS PERDAS.GERMÂNICAS EM PESSOAL DA AVIAÇÃO ERAM ENORMES"�

•

crunmusa

Novas determinações
automobilistas

aos Combales navais nas Iilhas Salomão
- 1 Serviços avulsos de contadoria e de escrituração mercantil

Washington, 11 (A. P.) - A

j Organização de escritas, sistema econômico,
Rio, 11 (A. N.) - O Conselho Nacional de Petróleo resol- Marinha distribuiu ° seguinte . controle perfeito.

veu que os carros particulares que necessitarem de consertos .

d
'
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ca-°1_emalslllrllcoartOe' neUslIll1el rdoo pa:cl-fl'CaOs, rganlza�a-O omercl8 a anaensedeverão ser conduzidos a reboque às oficinas, não podendo tra- '.
-

\J dor em. mergulho, do tipo "Dor-

regar nem mesmo para aquele fim. Resolveu também o Conse- uma torça naval dos EE. DU. Rua João Pinto n 18 _ Fone 1.467 nier", que foi classificado, pe-
lho que os carros particulares de outras cidades que aquí se atacou instalações inimigas na

• los nazistas, como sendo o

encontram podem retornar às cidades em que residem seus parte suleste da ilha de Salo- O deve colabor.ar com a POIIFCI·a mais moderno avião do mundo.

proprietários. mão. Ataques estão em pros- POVO _
O referido aparelho póde con-

o � presidente da �ep�bliCt dapI�v��l ai.n�� a :eâ'uinte r,e- seguimento. Duas forças navais Rio, 11 (c. P.) _ o "Diário da Noite" foi enu-evístar o major Nelson Etche- duzir maior carga de bombas

solução do Conselho ac�ona o e 10 e�. m � 0. o pa:s, bombardearam silnultaneamen- goyen, recentemente nomeado inspetor geral de polícia, sôbre o programa que pre- que os seus semelhantes ante
salvo _?s casos. de r�vogaçao r_egular, nas e!?oc:;ts prop�·las.!. nao te os navios mimigos e as ins .. tendia desenvolver nesse importante setor que superintende os serviços afetos à riores e tem grande autonomia

pod�rao .ser llcencIad�s, quaIS�?er automove�s, camInho.es e
I talações costeiras a Kiska. Aín- inspetoriacl de po l ícía Marítíma e Aérea, Polícia Especial, Inspetoria do 'I'ráfego, ! de vôo, estando equipado corn

cam.mhonetes que queImem. d... erivados �e .petr_ole.?, n.em trans- ., ela na-o toram recebidas 111al'0-
Guarda Civíl e Inspetoria ele Polícia elo Cólis elo pôrto. Excusando-se ele dar maio- dois motores de 14 cilindros

d t .' d
..

d C res detalhes, o major Nelson Etchegoyen, del ícadarneute, explicou que achava pre-
'

feridos os .mesmos e c� eg,?na, sem previa au iencia o Oh-
res informações sobre êsses matura qualquer declaração, pois, recem-chegado, necessitava primeiro assenho- de 1.600 cavalos de força.

se lho NaCIonal do Petroleo .

ataques" .
rear-se dos serviços que lhe estão agora afetos. Em todo o caso, fazia questão de
elizer que aceitaria de bom geado a colaboraçáo elo público que poderia e eleveria Dr L IIURO DAUR tA

Caspa i LOÇÃO MARAVI. mesmo, quando quisesse, rhe enviar suas sugestões por escrito. Terminou aílr- e II ,11
LHOSA I manelo que, como bom brasileiro, se sente na mais perfeita comunhão ele idéias

e sentimentos com o chefe elo govêrrio e o povo ele sua pátria.

'Escritório de contabilidade

A Alemanha faz pressão sobre
a Suécia

Anavalhou o transeunte por engano

WASHINGTON, 11 (UNITED) - SABE-SE, POR
INFORMAÇÕES CHEGADAS A ESTA CAPITAL, QUE
A ALEMANHA ESTABELECEU UM SISTEMA PELO
QUAL NÃO PERMITE QUE A SUÉCIA EXPORtE, AOS
PAÍSES LATINO-AMERICANOS, PRODUTOS DE \

QUALQUER NATUREZA, AFETANDO ESSA DISP�SI
çÃO AS NAÇÕES QUE CORTAHAM AS RELAÇOES
COM O "EIXO",

bIV�Eembarque, pagandO
praca 15.

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

somenRe 11000 até à
15v-11

Dr. OSVALDO R. CABRAL

A VIS'O
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

Novo tipo de avião em mergulho,
alemão, melhor que o «Stuka»
Nova Iorque, 11 (Uníted) -

A emissora de Berlim forneceu
detalhes de novo bombardeá-

Qoenças de Senhcres
Vias-urinarias

Tratamento especlallsado
das afecções crônicas do
aparelho genital feminino.

Tratamento moderno de'
gonorréa crônica por meio
de eletricidade. Varizes e
hemorroides sem operação.
Fisioterapia • Díatermla e

Imíra - vermelho.
Consultas - das 10 às 12

e das ] 5 às 17 horas.
Consulto rio - R. Tiradentes

14. Te!. 1.663.
'

Residencia - R. João Pinto
9. Te!. 1.607.

Caxias, (Rio Grancle do Sul), 11 - Ao escurecer de ontem, encontrava-se pa
lestrando com diversos amigos, em um mercadínho clefronte à Viação Férrea,
Francisco Teixeira Silva Pinto, casado e morador à rua Marechal Floriano 1.221,
quando, inopinadamente, entrou naquela casa comercial João Dós, manobreiro ela
Viação Férrea que, dirigindo-se a Francisco, lhe declarou: "E' você mesmo". Em

seguida, anavalhou-o com profundo golpe na orelha, quase degolando a vítima. Fizeram a « fézinha li .. , e
Após, o golpeado saiu correndo do mercadinho e voltando ao mesmo, banhado em .

sangue, disse ao criminoso: "Desculpe mas o senhor me feriu enganado". A vítima, perderam o emprego ...
recolhida ao Hospital Nossa Senhora de Pompéia, foi submetida a uma operação Rio, 11 (C. P.) - Por sus"
de "urgência, pelo clr. José Brügger. O criminoso entregou-se à 'polícia, declarando peitas foram presos pela políter ferido Francisco por engano, pois pensava ser um seu genro, a quem desti-
nava a agressão. ° estado da vítima e gravissimo. cia fhuninense, os caixas do
------------ ------------- Banco Mercantil de Niterói,
•••••••••••• ii•••••••••••• Herval Viana Cunha e Raul

• .., • Figueiredo, acusados de terem

• FILHA I MAE I AVO I • dado desfalque de cento e oi-

•. •
tenta e sete contos naquele es-

• • • tabelecimento. Depois de vários
• • interrogatórios, os referidos
• Todas devem usar a o funcionários confessaram o

• • delito, declarando que perde-

: lli!F?!'Fi.'141 :m : ���oa b���oimportância no jo-

• • Operários: (OU REGULADOR VIEIRA; : Precrso se de operários'
A MULHER EVITARA DORES para serviços de marcenaria,

•• Alivia as Cólicas Uterinas •• Tratar à rua João Pinto, 34.
-Paga-se bem.

'

Svs-S
• Emprega-se com vantagempa- •ra combater as írregularédades• das funções periódicas das se- •
• . .:�r� nhcras. E calmante e regulador •
• AVO)\�)' dessa" funções. •
• <"��<:"-'�� FLUXO-SEDATINA, pela sua •
• . �,:� 2-�����, comprovada eficácia, é muito re- •
• ��\\�)" :_'�;;�

ceitada. Deve ser usada com
•�."'" \))� e- confiança.

• �. -e-
i" 'r!·�Z-.; .� ç:_'- FLUXO-SEDATINA encontra-se •

• t!í%' F HA 'lMAE em toda parte. '.
•••••••••••••0•••••••••••

--------��----------_.
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Sabotagem na Central
do Brà�iI

Rio, 11 (C. P.) - Em Belo
Horizonte vários desconhecidos
foram, ontem de madrugada
surpreendidos quando tenta
vam colocar dormentes sobre
os trilhos da Central, no trecho
compreendido entre as esta
ções Vespasiano e Santa Luzia.
À aproximação do rondante fer
roviário, os desconhecidos fu
giram, deixando vários dor
mentes já colocados sobre os

trilhos, o que denuncia o pro
pósito evidente de provocar
grave acidente.
A polícia está no encalço dos

malfeitores que uma vez pre
sos, serão enviados ao Tribu
nal de Segurança.

------

Cabelos braneos t LOÇÃO
MARAVILHOSA I

O Canadá ameacado
Ontario, 11 (Reuters) - o

primeiro ministro declarou que
o Canadá está ameaçado de ser
atacado pelo Pacífico e pelo
Atlântico, em futuro próximo,
acrescentando: "Acredito que
dentro de muito pouco tempo
seremos atacados pela costa
atlântica 'I.----------�------------

Patrlotico gesto dos
funcionários paulistas

S. Paulo, 11 (D. N.) - Pros
segue brilhantemente a campa
nha pró aviação civil, promo
vida pela Associação dos Fun
cionários Públicos do Estado.
Já foram devolvidas cêrca de
1.000 listas de subscrições, num
total de 130 contos, restando
recolher 900 Iistas.

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CASA DE SAúDE E MATERNIDADE
SÃO SEBASTIÃO

Situada em lugar aprazível. tranquilo e saudável
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De quem é a culpa ?•

Use Ventre-Livre
• •

Lembre-se sempre:
Ventre-I.ivre não é purgante

I---------------------------------------------------------
* *

Tenha sempre
em casa Ventre-Livre

.x,lo�aq60A despeito do clamor geral "Cm quitandeiro, por nós visi- Como se vê, não poderiamos,
contra a constanLe elevação do Lado, afirmou que os preços al- em face de tais informes, che-
custo das utilidades essenciais tos dos produ tos decorriam das gar a um resultado satisfatório.
à vida, as coisas continuam no elevações feitas no próprio Mer- Depois ele longa peregrinaçào
mesmo pé, não se sabendo mais. cada Municipal, cujos preços pelos diversos pontos onde se
para quem apelar.. não obedecem a qualquer tabe- mercaclejam os gêneros de pr i-
As hortaliças, assim como as lamento. me ira necessidade, verificámos

frutas e legumes, disputam en- - No Mercado - asseverou que existe, em tôrno dêsse pro-
tre si as mais altas cotações pos- - quem não estiver nas boas blcma, um espantoso conlúio eri-
siveis, tanto nas quitandas, co- graças dos vendedores não com- tre os negociantes do 'ramo, os
mo nos caminhões e nas feiras- pra coisa alguma, porque eles quais nos pareceram animados
livres. Já constituem absolutas ora dizem que não possuem a firmementc de um propósito"letras-mortas" as célebres ta- mercadoria pedida, ora pedem inelutavel: tirar o máximo par-belas que, agora, parecem fciLas preços absurdos que não com- Lido da situação anormal em que
para ... alemão vêr ! portam qualquer negócio. nos encontr-amos .

Em inquérito que fizemos em Fomos, então, ao Mercado. Daí, conclue o "Correio da
feiras e quitandas, afim ele apu- Lá, realmente, a tabela é um Manhã" - é a nossa impressão
rar, finalmente, a responsahili- mito. Dizem os mercadores que - resulta que uma única solu-
dade pela situação de verdadeí- o tabelamento foi feiLo quando cão poderá resolver satisfatória-
ra anarquia reinante no merca- havia gasolina em abundância mente o raso: o confisco geralcio desses produtos, não conse- e, pois, transportes fáceis. Ho- das mercadorias de primeira
guimos chegar a uma conclusão je, a coisa é muito diversa. Os necessidade e sua venda direta
satisfatória. Percebemos, po- caminhões cobram os "olhos da ao público pelas autoridades
rém, uma certa articulação en- cara" para um serviço qualquer, municipais. Abrir-se-iam, pelotre os negociantes, quer' ataca- os impostos continuam elevados Mi nistério da Agricultura ou
distas, quer varejistas, cm irn- e não é possivcl vender pelos pela Prefeitura, tantos entre-
putar, uns aos outros, a culpa preços antigos. postos quantos fossem necessá-
do que está ocorrendo, Essas - Entretanto - afirmou um rios, disseminados pelos di ver-
imputações, entretanto, não são elos mercadores - há muita ex- sos bairr-os c subúrbios, e o pú-
positivas. Ao contrário. São for- ploração por parte dos varcjis- blico seria atendido nos seus
mulaelas aereamente, por evasi- tas, porque os preços por que interesses, tanto mais legítimos
vas, como se observa pelas ale- lhes estamos vendendo dão mar- quanto dizem com a sua pró-
gações que a seguir transcreve- gem de lucros sem grandes sa- pria subsistência, que o govêr-
mos: crifícios para os consumidores. no tem o dever de garantir.

JII
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COMO CORRIGi-LA.?
Frequentemente a alimentação não contem a
taxa de cálcio necessária à formação dos
ossos, nem proporciona energias para au
xiliar o desenvolvimento. A EMULSÃO DE
SCOTT é tônico alimento sem rival pois feito
do mais puro óleo de fígado de bacalhau,
constitui o mais eficiente reconstituinte

emULSAD DE SCOTT
g-���

Gasogenio 5 U L LY
A Carvão Vegetal

Adataveis a CAMINHÕES - ONIBUS - AUTOMOVEIS
e a qualquer MOTOR à EXPLOSÃO, com Economia

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

DO BRASILI Já adotados, por

-

I
«Sangue e areia»

Londres, 8 (Reuters) - O
oficial piloto Paget, conhecido
atleta e toureiro amador, es-

I
tá prisioneiro na Alemanha, se

• gundo informações de fonte

I germânica. Durante a lua de

'mel
na Espanha, Paget tomou

parte em uma corrida de tou-
ros no ano de 1934.
Frequentemente toureou, em

corridas de caráter beneficente,
em diversas cidades da Espa
nha.

comissões oficiais, em

TRANSPORTES
Vendedores autorizados:
C. RAMOS & crx.

Rua João Pinto, 9 Florionopolis
. Fornecemos quaisquer informações, bem como orçamentos.

varios serviços de

INDICl\DOR MEDICO
I�STITUTO DE DIAGNOSTICO

CLINICO

Dr. Djalma Madlmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíça)
Com prática nos hospítaís europeus
Clíníca médica em geral, pediatria,
doenças do sistema nervoso, apare-

lho geníto-urinarío do homem.
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clíníca com o
dr. Manoel de Aoreu Oamnanarlo
Silo Paulo). Especializado êm HI
giene e Saúde Pública, pela Univer
sldade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia clínica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de fisioteraola

Laboratório de microscopia e

análise clín ica

Rua Fernando Machado, e
Telefone 1.195

flORIANOPOllS
--------------

Dr. Z. DE LINS
NEVES

Ex-assistente da Cllní ca
Ginecológica da Facul
dade Nacional de Medi-

Iclna e do Hospital Psi-
quiátrico do Rio de

Janeiro.
CONSULTORrO: R. Tra-

I
jan o 33. Dtls 13 às 15 hs.

RESIDÊNCIA:
Rua Trajano, 55.

Dr. BEZERRA LEITE
CLÍNJCA

�lÉDICA
CONSULTORIO:

Rua Trajano, 33
Sobrado

Consultas das 5 horas
em deante.

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

Ralos X, Raios ultra-violetas e Infra-vermelhos, On
das curtas, Cístoscopía, Uretroscopia, Corrente galvânica

e Parádíca,
Cozinha dietética.

L.aboratório de análisês clínicas

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

Secção de Maternidade, com parteira residente. Par
tos a preço fixo: permanência de 10 dias, com todas as des
pesas pagas, compreendida a da parteira - 350$000.

E' permitido aos clientes terem médicos estranhos ao corpo
clínico da casa.

Praça S. Seba.stião - Fone 1.153 - Florianópolis
,.,...,.,·1)

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

Si V -S. sofre de de cabeça, tonturas, pêso, calor e mal estar
na cabeça, empachamento, dôres e outras perturbações do estô
mago, certas coceiras e irritações da pele, falta de apetite, pre
guiça e moleza geral, lingua suja, quentura na garganta, mau

gôsto na bôca, mal estar depois de comer, indigestão, mau háli
to, arrôtos, gases, dôres, cólicas e outros desarranjos do ventre,
azias, ancias e vontade de vomitar, nervosismo o outras altera
ções da saúde provocadas pela prisão de ventre, a culpa é sua

porque não se trata como deve.
Estas moléstias quasi sempre são causadas por impurezas, subs

tancias infectadas e fermentações tóxicas no estômago e intestinos
que invadem o sangue e prejudicam o organismo.
Para evitar e tratar estes sofrimentos, use Ventre-Livre.
Ventre-Livre limpa o estômago e intestinos das impurezas,

substancias infectadas e fermen tacões tóxicas, e assim evita e

trata tão penosas doenças.

CLlNICA -MEDICA
Molestias Internas, de

Sen horas e Crianças em

Geral

I':CONSULTORtO:
Rua Felipe Schmidt--Edifi
cio Amélia Neto--Fone 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

RESIDENCIA'
A v. Hercilio Luz, 186

- Phone: 1392 -

Attende a chamados'
14

------------------------------------------�-_.--_.-

Dr. ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS
NARIZ, GARGANTA

E'specialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

C I Peja manhã, das io às 12
on�u t4'i�: A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24.- Fone 1447

Dr. MADEIRA NEVES - médico especialista em

DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prátíca no Hlo de Janeiro

Consult� s Pela manhã: às terças. qúintas e sabndos. das 10 ás 12
.., horas: à tarde, diariamente. das 15 às 18 horas

Consultório: Rua ,Joh!) Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1467
Residêuc:a: !{ua Presidente Coutinho, 23.

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

Dra. Josephlna Schweidson
MEDICA

Doenças de senhoras e crianças.
CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1ft às 11 horas

Rua F. Schmidl. 39 (sob.)

I
Dr. MARIO WENDHAUSEN - �ig�����o �:��de Medicina da Universidade do Brasil)
Ex-interno do Serviço de Clínica Médlca do Professor Osvaldo Oliveira

médico do Departamento de Saúde

CLíNICA MÉDiCA

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

Di. SAVAS LACERDA
Oculista do Centro de Sdúde e do Hospital de Caridade

Ex-interno do Serviço.do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiário dos
Serviços 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.-D8S 16 às 18 horas.
Res: Conselheiro Marra, 77-FLORIANOPOLlS.

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

V. 8. procura representações 1
Uma das maiores Fábricas de Folhinhas, estabelecida há mais de �5

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

OFA Orga.nizacão
de vendas
da Fábrica

Ofertas à Caixa 2286, São Paulo
---------------------------------------------------

O ADVOGADO ACACIO MO-
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que .mudou
o seu escritório para a rua

«Deodóre,. n° 23.
(das 9 às 12 e das 2 às 5)

Residência: "La Porta Hotél"
apartamento 112.

Caixa-Poslall10-Fone: 1277

PIANO
NOTA: - Dispomos de oficina própria, para a montagem dos

I
Vende-se um piano,' BORO,

Aparelhos, servida por mecânico especializado na Fábrica. em ótimas condições. Rua
______...,; Esteves Junior, 48.

PNEUS
Que a honram com a 'sua preferencia, resolveu reduzir os preços dêsse produto, dando um desconto compensador.
Assim, inteiramente à disposição dos interessados, aguarda com prazer a sua honrosa visita.

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

querendO bem servir aos

A «AGENCI" distribuidoraFORD·, dos -aFamad(:)! 8 R A S I L,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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BAILE NOCOMEMORANDO A PASSAGEM DO 700 ANIVERSÁRIO DE SUA FUNDAÇÃO, O CLUBE DOZE DE AGOSTO REALIZARÁ GRANDIOSO
DIA 12 DO CORRENTE .. DUAS GRANDES ORQUESTRAS .• "SHOW" COM OS DEMôNIOS DO RITMO"

ESTADOqp
Dumo �BBTIlIO

�

ROOaçio • Oficblaa 1 Rua
10i0 Pinto L 11

'1)1. ,.� - � potItal 1St
-

:ASSINATUR.U

lf. Capitais
A.- ...••.•••••

8emme&tre ••••••

Trimfl8tre ••••••

1Iê1 ••••••••••••

lfo bterlort
AD•..••••••••••
Semestre •••••••

Trime.tn ..••••

Da originais, mesmo nM pu
�..

b� Dlo serio õevolvid06

A direçIo Dio l!Ie responsabi
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As�assinio de
politico francês

Paris, 10 (H. T. M.) - Foi
quando regressava de sua re

sidência e atravessava um local
deserto, que o secretário na

secção do Sena e Oise do Parti
do Popular Francês, sr. Gache
lin, foi atingido pela bala do
revólver de um homem escon
dido atrás de uma árvore. De
pois a arma engasgou e o agres
sor fugiu.

O sr. Gachelin, segurando. o
ventre, percorreu os 500 me
tros que ainda separavam de
sua residência. Transportado
para um hospital, com 8 perfu
rações nos intestínos, a vítima
faleceu, pouco depois, embora
logo se procedesse a operação.

DESPERTE A BILIS
DO SEU FíGADO

E Saltará da Cama
Disposto para Tudo

Seu fígado deve produzir diariamente um litro
de bilis. Se & bílis não corre livremente, os ali
mentos não são digeridos e apodrecem, Os gases
incham o estômago. Sobrevém a prisão de ventre.
Você sente-se abatido e como que envenenado,
Tudo é amargo e I vida é um martírio.

Uma simples evacuação não tocará a causa.

Neste caso, as Pílulas Cárter são extraordi
nariamente eficazes. Fazem correr êsse litro de
bilis e você sente- se disposto para tudo. São
suaves e, contudo, especialmente indicadas para
fazer a bilis correr livremente. Peça as Pílulas
Cárter. Não aceite outro produto. Preço: 3$000.
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Canonizacão de
Nicho.as de Flue

Berna, 8 (Reuters) - Uma
comissão do Vaticano está exa

minando atualmente os mila
gres atribuidos a Nicholas de
Flue, de há muito considerado
como santo padroeiro de Swirf,
tendo em vista a possibilidade
de sua canonização. É esta uma

informação do Vaticano, irra
diada pela emissora de Vichí.

Desmentindo calunias
«arianas))

Estocolmo, 8 (Reuters)
Foi dada a conhecer, aqui, uma
declaração da legação brasilei
ra desmentindo as acusações, ,

alemãs sôbre os supostos maus

tratos que estariam sendo in

fligidos aos internados do
" eixo" no Brasil. Esta decla
ração foi publicada com desta

que pelos principais jornais de
Estocolmo.

Vende-se
Uma aranha com rodas de
pneus, um cavalo e díver
sos máquinas para fins In

dustriais. Informações neE'ta

redação. lSvs14

O aviA0 nazista me

tralhou a populacão
Londres, 8 (A. P.) - Um dos

aviões inimigos que atacaram
ontem a região de sudeste da

Inglaterra voltou a voar, bem
baixo sôbre outra localidade
inglesa, então cheia de pe�s?as
que se encontravam em fenas.

O avião inimigo metralhou a

população daquela localidade,
causando ferimentos em várias
pessoas.

Notí(ia de última hora

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 700 aniver
sário, a realizar-se no próximo
dia 12.

treíe a rigor
Acha-se aberta, na Secretaria do
Clube, a inscrição ao co ncurso

para «crooner» da orquestra.

Nos terreiros do
«Pai do Santo))•••

Rio 10 (C. P.) - Sob sus

peita de estar exercendo as
suas atividades nesta capital,
encontra-se preso João Alves
Torres Filho, vulgo João da
Gomeia, o mais famoso pai de
santo da Baía. O macumbeiro,
que se apresenta como rei do
candomblé, desde que aqui che
gou, vem sendo homenageado
pelos centros de maior fama
dos subúrbios cariocas e. das vl
zinhas cidades do Estado do
Rio. João Gomeia, nos "ter
reiros Belfort Roxo", onde lhe
foi oferecida uma festa em

grande estilo, dirigiu com im
ponência uma sessão, dansando
como um mestre as dansas
afro-brasileiras, das quais ain
da se jacta de ter sido o profes
sor das dansarinas Eros Volú
sia e Aní Guaíba. Não tendo
elementos para processar João
Gomeia, a polícia carioca vai
devolvê-lo à boa terra.

Dentro de poucos dias será inaugurado em Flortanó
poiis à, Rua João Pinto n. 13. (Sobr.)

O CLUBE AEROMODELISTA, patrocinado pelo Aéreo
Clube Civil Catarinense, sob a presidência do sr. capitão
Asteróide Arantes e fiscalizado pelo snr. Franklin Ganzo

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

Matricula: 10$000. - Mensalidade: 5$000.

Tratado argentino·
boliviano
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ARMA SECRETA te,

Washington, lO (Reuters) �
O presidente Roosevelt assinou
projeto de lei, estabelecendo
uma verba de 974 milhões de
dólares, fundo destinado à
construção de "uma determi
nada arma secreta". Quando o

projeto foi discutido na Câmara
dos Representantes, o congres
sista Carl Vinson declarou que
30 milhões de dólares seriam
necessários para "determinado
treinamento secreto e para cer

ta arnla secreta" .

MISSA
DOMINGOS EVANGELISTA Vendem se-

1 dormitó
-

_ rio (Rio Ne-
grinho), 1 quarto para cri
anças, 1 sala de jantar, 1
sala de vime, 1 terno estou
fado, 1 banheiro, 1 cozinha,
1 refrigerador elétrico. Tra
tar à Avenida Rio Branco,
IS6-das 10 às 11 e das 14 às
16 hor-os. Svs 4

v-37

Pois eis a cha-
-,,--...,.

ve para a sua

facil solução:

.TUIZO DE DIREI'l'O DA COi\IARCA DE
TI:JUCAS

Edital de praça com o pt-azo de 20 dias
O Doutor Maurilo ela Costa Coimbra

Juiz ele Direito ela Comarca ele Tijucas:Estado ele Santa Catarina, na forma ela
lei, etc.

.

Faz saber aos que o presente edital
de praça com o prazo de 20 d ias, virem,
Ou elele conhecimento tiverem, que no

?W 10 de setembro prÓXi)110 vindouro,
<IS 10 horas, o Oficial ele .Iustica, servin
do de porteiro dos auelitórios deste
Juizo, no edifício ela Prerettura Munici
pal, desta cielaele, levará 'em hasta pú
blica, por quem mais der e maior lance
oferecer, os bens per-tencentes ao ínven
tárto do finado Alexandre Morrtibeler
que vão a praça a requel'imento ela in:,
ventariante dona Henriqueta Postai Mon
tibeler. para pagamento ele custas, im
postos e mais despesas do refel'ido in
ven tário, os quais são os seguintes: Lo
te n. 1 um lote colonial n, 2 com a
área de 289.998m2, situado em Alíanca.
Município ele Nova Trento, fazendo f'ren
tes na estrada municipal e fundos com
terras-ele Augusto Klann, extremando
por um lado com Carlos Casagrande e

pelo outro com Artur Bayer, no valor
ele trezentos mil réis. Lote 11. 2 um lote
colonial n. 58 com a área ele 40.000m.2.
situado em Aliança, no município ele No
va Trento, fazenelo frentes na estraela
mun lcípal e fundos com terr-as ele Au
gusto Klann, extremanelo por um lado
com Alexandre Mon tibeler e pelo outro
com João Bayer Sobrinho. no valor ele
200.000 réis. Uma casa ele maeleira co
berta ele telhas. em mau estado, no va
lor ele cem mil réis (100.000 réis). E para
que chegue ao conhecimento ele toelos
n;anclei expedir o presente ed ital que se
ra aflxado no lugar elo costume e pubtí
caelo pela imprensa, tudo na forma ela
lei. Dado e passaelo nesta cidade ele 'I'i
jucas, aos 7 ele agosto ele 1942. Eu, Ro.
dolfo Lulz Büchete, Escrivão que o es
creví e assino. (Ass.) i\[aul'ilo da Costa
Coimbr-a, Juiz ele Direito. Está conforme.
O Escrivão, Rodolfo Luiz lÍ'iichele.

de seu filho pode ser amea

çada por uma perigosa diar
rhea. Contra este terrivel mal
existem como remedio sem

iguai os comprimidos de
Eldoformio. um produdo da
casa »'l3�<C.
Combata as dier-

PEITORAL DE
ANACAHUITA

"---.......,.,.".@
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Nobreza de coracão
P. Alegre, 10 (C. P.) - Em

31 de julho de 1937, um treguez
deixou sôbre o balcão da firma
Emílio P. Krieger, estabelecido
à rua dos Andradas, uma nota
de 500$000. Não obstante o

anuncio então feito, não apare
ceu o seu possuidor. Como se

passassem cinco anos sem que
fosse reclamada o sr. Krieger
resolveu entregá-la, na manhã
de ontem, à Santa Casa de Mi
sericordia.

Vende·se OU aluaa-se
a propriedade rr' 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

muto por outra casa no

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

CASA NOVA, à rua Felipe
Schmidt, 17.

-

COMPANHIA
INTERNACIONAL

DE
CAPITALIZAÇÃO

. Amortização de Julho
I

rheas com os

Um tenente ••.

de saias!
Moscou, 10 (A. P.) - A im

prensa estampa fótos do tenen
te de guerrilheiros senhorita
Ludmilla Paitilichenko, que, se
gundo a legenda, dizimou 309
fascistas em lutas em Odessa e

Sebastopol.
Buenos Aires, 10 (R.) - A

Câmara dos Deputados aprovou
unanimemente o Tratado com

a Bolívia, para construção de
uma estrada de ferro ligando
Jacuiba, Santa Cruz de la Sier
ra e Suera, e também de um

oleoduto dos campos petrolífe
ros bolivianos para Orã, na Ar
gentina.

No sorteio realizado em
Julho ãe 1942 toram sortea
das as seguintes oombtnaçõe-:

WSQI

X A I
I P Z
MEU
U J J

•

G U R
Z I K.
M. ,F 5

I
Os portadores de títulos em

tigôr contemplados são con
vidados a receber o reemo
bôlso garantido, na séde da

Companhia,
ou com os Agentes Geraís;
Sociedade Comercial

:r...I"VON"I"'US & CIA..
BLUMENAU

Não interrompam o paga
mento regular das mensalida

des dos seus títulos.

Em caso de Interrupção, re
nabllitem Imediatamente OI}
seus títulos. E' suficiente pa
gar UMA MENSALIDADE para
revigorar o mesmo e evitar a

perda do direito sôbre o soro
�elo e salvar as suas

economias.

comprimidos de'

1Tende se
um terreno proI -

prio para cria
ção e lavoura, com 10 mt
lbões de campo e mato, en-

I
cerrando cerca de 250 cabe
ças de gado e 8 oU 10 ca
sinhas, extremando com a
cidade de Bom Retiro. Infor-
mações com Manoel Boell,
f'm Bom Retiro. 15-11

Caspa 7 LOÇÃO MARAVI�
LHOSA!

·Vendem-se
por motivo de viagem, com

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

10 vs-.9

Eldoformio
Bom para os adultos
como para as creanças.

AVISO AO POVO CATARIHENSE
Linha direta Porto' Alegre - Florianõpolis

Dr. elerno G.IGalletti
ADVOGADO

Praça 15 de Novembro, 23
10 andar (Altos do Café
Bubi). - Fone J.1t68.

Gabinete Dentario

I

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
Aqente em Florianopolis: MÁRIO MOURA

PRAÇA 1r> DE NOVEMBRO

Cirurgião-dentista JOSÉ (. DE BORBA (Caló)
Ex-dentista do Patronato de Anitápolis.

Executa todo e qualquer trabalho concernente
à Odonotologia

Material de l' qualidade
Rua Deodoro, 16

Marta Evangeli::ta e filhos ccnvido.m a

seus parentes e pessôas de suas relações
para assistirem à missa de 30° dia, que em. sufragio à
alma de seu sempre lembrado esposo e pai DOMINGOS
EVANGELISTA, mandam celebrar no altar de N. S. das
Dôres, na Igreja de São F'roncísco da Ordem Terceira,
no proximo dia 12, quarta-feira, às 7 horas.

A todo que comparecerem a esse ato religioso
antecipam profundos agradecimentos. 2 v.-2

SEJA SUA PROPRIA

_i'"
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Ha sofrimentos que sadêlo para suas Vitimas.
fazem envelhecer. E as Defenda-se contra esses so

Senhoras, que dêles pa- frimentos, que são evrtaveis.
decem, o sabem muito bem. Use A SAUDE DA MULHER
Taes são as Irregularidades Regulador, tônico, anti-dolo
no funcionamento do deli- rosa, o poderoso remedia
cado organismo feminino, traz no nome o resumo de
como excessos, faltas, pe- suas Virtudes. A SAUDE DA
nodos dolorosos, que torna-n MULHER e uma garantia de
eértas fases do mês um pe- saude e bem-estar.

Â SÁUDE DÁ MULHER

I Farmácia «Esperança»do
farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.
Perfumar.ias.--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 Hcepcke),
FONE 1.642

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Clama castigo o
sacrilégio alemão

na Polônia!
Londres, agosto (Serviço Polo

nês de Informações). - As pro
fanações às igrejas, praticadas
pelos alemães e aos objectos da
cultura polonêsa, são ocorreu

cias diárias. O interior de mui
tas igrejas na cidade de Plock,
situada a 100 klm a oéste de
Varsovia, foi destruido e vanda
lizado antes de fecharem as igre
jas. A velha catedral de Plock
foi transformada em depósito de
coisas roubadas e mobília.
Uma banda militar alemã

realizou uma procissão ímpia em

Plock, na qual vestiram muitos
judeus com os trajes litúrgicos.
Em Sempolno, uma igreja local
foi completamente destruida e as

imagens e os objectos sagrados
foram atirados para a valeta.
Em Pakosc, durante a missa, os

alemães roubaram tudo de valor
que havia na igreja. A igreja
em Mikolajewice tambem foi
saqueada.
No distrito de Nieszawa, os

alemães destruiram todas as cru

zes e imagens que havia à bei
ra das estradas. Uma das mais
antigas e sagradas imagens, a

do Coração de Jesus, foi des
truida em Naklo. Em Tuszyn, a

imagem da Virgem Maria foi
atirada para um monte de estrume
e por mais que a população
polonêsa pedisse licença para

. retirarem a imagem do lugar
onde tinha caído, os alemães não
consentiram e recusaram com

ameaças.
Até mesmo os enterros cns

tãos não são permitidos nos ter

ritorios do oeste da Polônia. Só

Ia familia pode atender aos ser- .

viços funerários. Não é perrni
tido levar cruzes em procissão,
nem os padres podem usar

sôbrepeliz. Em toda a parte do
chamado "Wartheland" as cri
anças polonêsas só podem apren
der o catecismo em casas par
ticulares, especialmente designa
das.

Os nazistas continuam a saquear
a Holanda

Londres, 10 (Reuters) In
formes sobre a maneira pela
qual os alemães estão arran

cando a última porção de..dinhei
ro e de mantimentos na Holan
da têm chegado ao conhecimen
to do "Vrij Nederland", jornal
holandês livre que se publica
em Londres.
Foram estabelecidos comités

por toda a Holanda, para de
terminar o quanto pode produ
zir cada fazendeiro, e qual a

proporção a ser entregue aos

nazistas.

GRIPPE
� grippe segue frequentemente os
•.'}Sfriados. Corte estes prompta
mente, friccionando o peito e o

pescoço, ao deitar-se, com Vick
VapoRub. Descongestiona o peito,
facilita a respiração, acalma a tosse,

traz prompto allivio.

CONVITE
A União Beneficente dos

Chauffeurs de Santa Cata-
rina convida, por nosso

intermédio, a todas as au

toridades, civís, militares e

eclesiásticas e ao povo em

geral para a missa em Ação
de-Graças pelo rest.obele
cimento do sr. preso Getulio
Vargas, a efetu crr-se dia
13, às 9 horas, 2 v.: 1

.

Agradecimento e Missa
Esposa, filha, genro, cunhados, sobní
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 Jesus dos Aflitos (João
Pessôa), na próxima sexta-feira (dia 14), às 7,15 horas,
antecipando os seus agradecimentos a todos os que
�o;mparecerem a êsse piedoso ato. Sv.�l

,

o ESTADO 11 de Agosto de 1942

AR! mas ell:;t tem o sorriso Kolynos que at
trahe admiradores como um íman.

Cuide de seu sorriso-socialmente, é um bem
que você possue. Use Kolynos todos os dias para
ficar Celta de que seus dentes estão sempre
claros e brilhantes, e de que seu sorriso é jovem
e attaahente. Nada mais encanta do que um
bello sorriso !

Embelleze seu sorriso com Kolynos. '"

I
r CUSTA MENOS PORQUE SE USA MENOS-É CONCENTRADO

___ � r-
•

' oe _ sm., iiPi"3!M'"'SBt sr "Me.

Vida Social

*

.

Tres bombardeiros alemães
foram ontem abatidos sobre as

costas da Inglaterra.
�,

80'

Em feliz diligência, efetuada por ordem da Secre-
taria de Segurança Pública, que tem à testa. a figura Respondendo à consulta da
distinta do sr. cap. Mourão Ratton, foi preso, dia 9 do União dos Operários das Fábri
fluente, domingo, às 4 horas da madrugada, nas pro- cas de Tecidos sobre o amparo
ximidades da cidade do Tubarão, o indivíduo Mario às. gestantes, o ministro do

Scarzi, co-autor do assassínio do chauHer Vítor Mar- Trabalho respondeu afirmando
chioni, de Porto Aleqre. Scarzi fôra condenado pela que a trabalhadora gestante
comarca de Araral'l.guá, por aquele crime. O indigitado tem direito ao período de re

criminoso deixára seu autom6vel em Serra Alta, no pouso antes e depois do parto,
município de Rio do Sul e se' achava foragido. �em pI",ejuizo de seus salários IPrendeu-o o sr. major Trogilio Melo, delegado espe- .íntegrais.
cial da Polícia de Laguna, que, após haver tomado
todas as precauções, conseguiu detê-lo de surpresa, den
tro de sua casa, não lhe dando tempo para qualquer

* antvorsãríom
Publica o «Correi?, do Povo», Deflue hoje a data nata-

de Porto Alegre: Tendo em lícia do nosso prezado e

v_ista o dcs,e�volvimen.to do en'l ilustrado amigo sr. dr. João
sino da musica no RIO Grande José Cabral lente catedrá
do Sul o dr. Ivo de Aquino, tico da Fac�ldade de Direi
secretário do Interior, Justiça e to de nosso Estado e peso
Educação do Estado de Santa soa mui estimada mercê
Catarina, solicitou ao dr. Coe- de seus dotes de cor-c.çdo e
lho de Sousa a indicação de u- espírito.
ma orientadora de música rio-
grandense para organizar aque- Fazem anos hoje:
les serviços no Estado vizinho. O sr. Vasco Gondin, re-

A escolha da Secretaria de E- pr-esentante comercial;
ducação e Cultura recaíu na o jovem Décio Moritz, Eun -

professora Beatriz Bandeira Ryff cionario público estadual;
que seguira brevemente para o sr. Norton Mario Silo
Florianópolis, comissionada pe-. veira; Londres, 11 (A. P.) - Apo
Io governo catarinense. I o sr. Vital Amorim, resi- iando a declaração de Lord
A professora Beatriz Bandei- dente em Biguassú; Bernnet, para quem a chama"

ra Rytf, que vinha servindo no a exma. sra. d. Judite da "Carta do Atlântico" é
grupo escolar de vila Niteroi, Bayer, esposa do sr. Oscar mais do que a expressão das
possue o curso de pedagogia Bayer; esperanças e a aspiração do
musical, que ,fez sob a orienta- o jovem E'rico, filho do presidente dos EE. UU. e Chur
ção eminente do professor Sá sr. Francisco de Paula e chill, O visconde Simon, Lord
Pereira, no Rio de Janeiro. Sousa, antigo tipógrafo de Chanceler, teve ocasiào de di-
Posteriormente, abriu um cur- nossa imprensa; zer que a cooperação anglo-

so particular de musica nesta a galante menina Iso Ma- norte-americana "representa a

capital, tendo suas alunas con- ria, filha do nosso estima- maior esperança do mundo".
seguido ótimos lugares nos últi- do confrade jorn , Nelson
mos concursos realizados em Maia Machado .

nossa capital". Enfermos:
Encontra-se em quarto

reservado do nosso Hospital
de Caridade o ar , Carlos
Reinisch, industrial.

Ecos e Notícias I

Desapareceu o barco pesqueiro ÚLI IMA H ORA"Elisabeth"
f. Espera-se grandes operaçõesNatal, 11 (A: N.)- Não 01 Líbi de

encontrado ainda o barco de! nAa h� la, entre as tropas
"EI' b h" da C I

A' uc inleck e Von Rommel.
pesca isa et, o ama :t-

2-4, que desde terça-feira últi- Bombardeiros norte-americanos
ma desapareceu com os seus tripu- atacaram Benghasi, avariando
lantes. alguns navios inimigos que alí

se achavam.

--

«A maior esperanca
do mundo»

Bombardeiros e caças britâ
nicos incursionaram sobre Osna
brück, Hamburgo e outras zonas

industriais da Alemanha, sendo
consideravel os estragos causa

dos. Foram, também, bombar
deados os campos de aviação da
Bélgica e Holanda.

�. )

:t-

O Ministério da Agricultura
solicitou ao chefe do governo
fosse estudada a possibilidade
de adotar-se uma medida le
gaI, capaz de amparar a situa

I�
r ção dos extra-numerários dia-

ristas, quando acoraetidos de
moléstia que os impossibilite de
trabalhar. Despachando o pro
cesso, o presidente Getúlio Var
gas aprovou o seguinte parecer
do DASP. "A legislação vigen
te prevê os casos em condições
que indicam a concessão de'
aposentadoria do extra-numerá
rio em qualquer moda' idade.
Nessas condições o DASP opi
na por que se ia o processo en

caminhado ao Ministério da
Agricultura para que se exami
ne a possibilidade de aplicação
daquela medida no caso parti
cular que focalizou, mediante
a adoção de providencias neces-

. "
sanas ,

.

O testejado escritor e eugenis-
ta patrício dr. Renato Kehl a

caba de publicar "Psico - Aler
gia" (o problema médico da
.doença do ressentimento) e "Pen
sarnentos". São duas obras
de grande valor, que bem atestam
a cultura de seus autor, "Pen
samentos" é um manual filesó
fico, vasado à moda de Maricá
e Marco Aurélio, expandindo-se
em interessantes conceitos. "Psi
co-Alergia é um estudo freudi
ano, de grande valor para a elas
se médica,

FRACOS.
AN�MICOS

TOMEM

fln�o CreBsotade
"SILVEIRA"

Gr.nd. T6nicoFoi submetido à melin
drosa intervenção cirúrgica Io sr. Honorino Anselmo Be- Caspa 1
cker, funcionário da S. S. P. LHOSA!

A's 5,30 e 7,]0 horas

Aventuras
de Huck

Com Mickey Rooney e

Connolly
Walter

Cine Jnr. Bras. lxlft3
Complemento Nacional (D.F.B.)

Preços: 2$000, 1$500 e 1$000
Livre: de Censura

LOÇÃO MARAVI-

AGRADECIMENTO

A's horas

Cartazes do dia.
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MA�R�A�VI�LH�O�SA:_:_!__��������� CINE ODEON CINEREX IMPERIAL
- 'FONE 1602 - - FONE 1581 - FONE 1581

Vichí informou que 93 fran
ceses foram fuzilados pelos na-

Ernesto Rothsahl, e Raimundo Rothsahl e Iamllla. zistas, acusados de "terroristas",
Margarida Kobal, Eswalt Kobal, e Iamilia, Lotárío Ul bes e ;;

Iamtlía, Helrnuth Kobal e Iamilla, Cassio da Luz Abreu e O escritor norte-america-
* I Iamiliu e dr. José Eduardo de Lima e Silva e família, ma- no VValdo Frank, que há

Serão-em possados, hoje,; nítestam-se profundamente, �gl"adecidos aos ilustres médi dias fôra vítima de uma

nos cargos de diretor, se- cos. dr s. Saulo Ramos,' T�llO_ Ramo�,. Paulo ,Fon�es e agressão em Buenos Aires,
cretário e tesoureiro, res MárIO.Wendbauseu., e às Hm�s da DIVIDa. Pr?ndencIa, en- seguiu para o Chile, em

pectivamente, da Faculdade re.rmeI�as do Hospital de Car ídade, os. prlmeI.ros pelo des avião. Devido, porém, ao

de Direito de Sta. Catarina, velo díspensadc s e as segu�ldas � carmh? d!spens.ado 8 máu tempo, regressou a

os drs- Henrique da Silva sempre la�bl'ad>l es?o ia, ma.e.. avo, sogra Irma e�amlga LUI Mendoza (Argentina)
Fontes Ferreira Bastos SA ROTHvAL, íal e cida do dia 5 do corrente mes. As pes- �

Otan D' Eça A solenidade soas que enviaram telegramas, cartas, cartões, flores e Prosseguem ativas as ope-
terá início is 20 horas

e
acompanharam a querida extinta até a sua última morada rações navais anglo-ameri

salão nobre daquele est�b:o imorredoura gratiteão de t.odofl os parentes. canas nas ilhas Salomão,
lecimento Ao sr. Pastor U. SchlIemann, pelas ccnlortador as pa- ao norte da Austrália.

.

lavras expressas por ocasião da inumação da inesqueci-
Comprai na CI' SA MISCE vel extinta, seu eterno reconhecimento.

LÂNEA é saber economizar' Florianópolis, 6-8 942

7,30

Asas nas trevas
Com Robert Taylor e Ruth

Hussey

Cine Jor. Braes.2x12
Complemento Nacional (nF.B.)
Madeira (Ilha de Romance)

Colorido _

Noticias do dia 33 x 13

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

3v 3

A's 7,30 horas

Tudo isto e o
céu tambem

Com Bette Davis e Charles
Boyer

o nordeste
Complemento Nacional (D,F.B.)

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

Mais 5 caças alemães foram
abatidos sobre Malta.

Os jornais de Nova Iorque
elogiaram, calorosamente, a obra
de saneamento do vale do Ama
zonas.

Os adeptos do "mahtma"
Gandhi protestaram contra sua

prisão.

O major Bradley, enviado
norte-americano à Rússia, de
clarou achar-se plenamente sa

tisfeito com as negociações a

respeito dos abastecimentos e

sobre a "segunda frente",
*

O chefe de policia de Cracô-
via foi morto pelos patriotas
poloneses. Os nazistas iniciaram
grandes represálias por esta
morte.

•

Clínica médico-cirúrgica do
DR. SAULO RAMOS
Especlaltsta em moléstias de

senhoras - Partos.
AL'l'A CIRURGIA ABDOMINAL: es

tômago, vesícula, útero, ovários,
apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA
PLASTICA DO PERtNEO - Hérnias,
hidrocele, varicocele. Tratamento sem
dor e operação de Hemorroides e vari
zes - Fracturas: aparelhos de gêsso.
Opéra nos Hspitals de Florianópolis.
Praça Per-eira e Oliveira, 10 -

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

mente.
-

Um cavalo inglês adquirido para
o "turf" brasileiro

Londres, 11 (A_ P.) �- 'Noti
cia-se que "Ptolomey", um dos
melhor es cavalos de quatro a nos

de propriedade de lord Hoseberry
foi vendido a um turfista lbrasi
leiro ainda não identificado-"Pto
lomey" deu excelentes mostr as
de seu valor quando venceu duas
corridas na primavera, encontran
do-se presentemente afastado das
pistas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


