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Pena de morte pa'ra��8s·�Yét quinta-colunistas »
RIO, 6 (A. N.) -- o SR. SILVESTRE PÉRICLES DE GóiS MONTEIRO, CORONEL DO EXÉRCI
TO E PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO, FALANDO AO VESPERTINO
"DIARIO DA NOITE" SOBRE A AÇÃO DOS "QUINTA-COLUNISTAS", DECLAROU QUE DE-

VERIA SER INSTITUIDA A PENA DE MORTE PARA OS TRAIDORES.
1II ._ _ _UI õl·· ..

···....1� I
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:: Neve às portas :1
�: . da capital �': Ante«ontem, o Eestej cr- :'I, d

"

" o pintor �atarlnense �
� Martl:nho de Haro, <pre- �> mio de viagem à Euro- "

� pa», e que se encontra �
I S

I

> presen temente em '�� Joaquim, telegrafou- "

> nos, informando que >
� desde sexta- feira neva- �� va abundantemente na- I
" quela cidade e em todo ::
� o município. O cor- ':

� ��:��:d:::O:��C;::� � Re9reS}�ore�Od:,a��n:a Gral. O espectro da guerra civil' w,�,avell �o ����_Ol< mo estava acontecendo I,

� em Campos Novos. Em � Londres, 6 (R.) - Está na ordem do dia a sensacional re-

� ambos êsses municípios. � velação sôbre O temor das autoridades germânicas que se pre-

I
a camada de neve atin > param para enfrentar uma guerra civíl na Alemanha. A "Ges-
giu 30 ·cts. de espessura, < tapo" está preocupada seriamente com a ameaça e assim nas
o que foi caso único nos " reuniões secretas dos elementos tidos como mais fiéis do par-

� inv�rnos do planalto co :: tido nazista, os agentes dessa organização policial disseminam
;O to rãrrerrse , ': instruções, ensinando os partidários como agir, resolutamente,
� Agora, nós... O frio, � no caso de quaisquer tumultos ou desordens, que precederiam,

i
de sábado para dornín- :' certamente, o início da guerra civíl.
go, foi duro, aquí no � S- ... ·

t d E -"
litoral. Quando a popu- �

Inwlca O OS mpregaYos no Comercio de \

loção acordou ontem e, � Florianõpolis
afrontando a brisa re- I Palestra do Dr. Gilberto Chrockatt Sá

�. gelante, que soprava, � C O N V I T E
� desceu à Praça Quinze, " O Sindicato dos Empregados no Comércio de FIo-
� poude dalí divisar um � rianópolis têm o prazer de convidar os seus associados,
� es:r;:-etáculo verdadeira- > a Imprensa da Capital, os Senhores Empregadores e os

!
mente raro: _. o morro � comerciarios, em geral, para assistirem à palestra sobre
a Iéste do Cambirela, � assunto de interesse para a classe, que o Senhor Doutor
para as bandas do < Gilberto Chrockatt Sá, ilustre Enviado do Ministério
Cubatão .

e Teresópolis, :' do Trabalho, Industria e Comercio, vai realizar no dia
> e�tava coberto de c.Iví- � 6 deste mês (segunda-feira), às 20 horas, na séde dêste
� rrí.terrte cap�z ,de neve, o: Sindicato, à rua Conselheiro Mafra, rt? 3S. sobrado.
.. onde o sol tlmldo brin- � Montevidéu, 6 (Unitcd Press) Gustavo Zimmre,Presidente do Sindicato

� :�:a�rA::�����;do reflseo: � dru�:d:��:i;�:d�o�a:rti�a o��- I Preparando a corrilida para o Rel·ehI Fenomeno 19ual > neral Flores da Cunha ex-ao

� havia aconteci/do há � vernador do Estado' do Rio d
.

.
,. . _

�
cerca de 84 anos isto o: ' Lon res, 6 (R.) - O receio germamco de uma mvasao

é em 31 de julho de 'I Grande do Sul, o qual des�e ha aliada na Bélgica é denunciado pelas novas medidas de emer-

1858. A diferença é que, � 4 anos se encontrava exilado gêncía ,tomadas pelos nazistas nas regiões litorâneas do refe-
d 1

. d � no Uruguai. Viajou êle para a rido pais.
� aque a vez, a neve e- • cidade uruguaia de Rio Branco, A" tící

.

l sapareceu nteiramente o: _ agencia no iciosa belga Independente chegou à conclu-
� às 11 hora�; e, on tem, � de onde cruzará a ponte do rio sao de que os c�e�es de _serv!ç?s e fun�io�ários das estradas de

� t'
.

di
.

d 'o: Jaguarão, para tomar um avião ferro e da administração CIvIl, na Bélgica receberam instru-a e ao rnero la l!l Q. ilit I' R' d -. ..'

�
.

t ..
mi 1 ar que o evara ao 10 e çoes no sentido de abandonar ímedíatamente seus postos, val-era V1S a. I Janeiro t d AI h l' d

.

S d' R'" an O para a eman a, caso os a la os Invadam tais zonas
� e se lsser, no 1,0, " do continente .

l que a neve chegou as � Transferência do govêrno francês

�' portas de Florianópolis, � para Paris
o carioca não acredi.:: Estocolmo, 6 (R.) -- UrY1

•
tará... � despacho de Genebra para es-

'J • ta capital informou que o S1".
........................1". --. Lava.l e as autoridades alernãs

Morreram queimados no de ocupação chegaram a acôr-

bojo do navio do sôbre a transferência do
govêrno de Vichí para Paris.
A 30 do mês pn)ximo findo

o Conselho de Estado Francês
chegou à antiga capital e ou
tros ministérios serão bre ,re
mente t'ransferidos, segundo o

referido despacho.
A notícia acrescentava que

o govêrno alemão está obten
do ampla cooperação militar
de Vichí e que já fez novas exi
gências em consequência dessa
nova concessão.

De um porto norte-america
no sôbre o golfo do México, 6
(A. P.) - Os tripulantes bri
tânicos de um navio carguei
ro de tonelagem média morre

ram queimados, nos alojamen
tos e nos escaléres,quando dois
torpedos,explodindo, incendia
ram o seu navio. Dos 47 tri
pulantes do navio, 33 perece
ram. Dois escaléres foram co

lhidos pelas chamas, com os

seus ocupantes, e destruidos.

I DOENCAS DA PELE
E SIFILIS

Espinhas. eczemas. manchas
da pele. parasitoses. furúnculos,

úlceras.
Tratamento das afecções do

couro cabeludo.

Dr. TOLENTINO
DE CARVALHO

IConsultas: Das 1ft às 17 horas.
Rua Vitor Meirelles 18-1' andar.

Cabelos brancos 1 LOÇÁ O
MARAVILHOSA %

Frades condenados à
morte pelos alemães
Virhí, 6 (U. P.) - Três fra.

des dominicanos franceses fo
ram condenados à morte pe
los tribunais . marCIaIS ale
mães, por acusação dp. serem

"degolistas" e desenvolverem
atividades anti - germânicas.
Destacadas pe�sonalidades ca

tólicas solicitaram a intervf''1··
ção do marechal Pétain para
que os três frades não sejam
fuzilados.
Camisas, Gravatas, Pijames,

Meias das melhores, pelos menores

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

' ..................•......�
e e
e e

! Auxilio à lamilia !e •
e Mais uma vez o sr. Ge- e
e e
• túlio Vargas provou seu •

: interêsse, já tantas vezes :
: evidenciado, pelo bern-es- :
: tar da familia brasileira, :
• regulamentando a conces- e

: são do abono familiar. Tra- :
: ta-se, corno. é sabido, de :
: medida que visa, por assim :
: dizer, transferir para o Es- :• tado parte dos encargos e
e e
• familiares que pesam sôbre e

: seus servidores. Medida:
: perfeitamente justificada,:
: uma vez que o Estado tem:• o maior interêsse na cons- e

: tituição de familias nurne- :
: rosas. :
: O fomento à natalidade :
: é problema que todos:e os países hoje em dia le- e

: vam a seno. Não temos, :
: felizmente, o "horror à cri- :
: ança", que tanto preocupou:
: alguns govêrnos; a cons- :e tituição de familias nume- •

: rosas, entre nós, é essen-:
: cialmente questão finan- :
: ceira. Por isso, o sr. Ge- :e túlio Vargas tem toma- e

: do várias medidas no sen- :
: tido de conceder as faci- e

I: lidades ou mesmo auxílio i: direto aos pais de prole :• numerosa. Figura nêsse nú- ee ee mero a instituição do abono •
: familiar. Na maioria dos :
: países foram introduzidas :
: providências especiais no :• sentido de incentivar a.• •• constituição de familias en- •
: tre os funcionarios, pro- :
: videncias que vão até à :
: preferência geral para os :• pais de família em todos •• •• os cargos e à irnpossibili- •
: dade, para os .solteiros, de :
: serem promovidos. :• Não é outr a a finalidade •• •• de abono familiar, - con- •
: clue o "Correio da Ma- :
: nhã". Sua regulamentação :
: vem não só criar normas :
: seguras para a concessão :• do benefício, como prevenir •
: possiveis abusos. Ao mesmo :: tempo, a gratuidade das :• certidões e demais papéis •: ., . -

d
•

•
necessanos a mstrucao os.

• 'pedidos de abono, facilita :
: ;ao funcionário a utilização :
: ;do beneficio, poupando-lhe :
:�despesas que possivelmente •
: ..sobrecarregariam Sf'U pe- :
:Jqueno orçamento doméstico. :.1 •

••••••••••••••••••••••••e:
]}ENTRO DE DIAS, UM ACON.
'fECIMENTO COMERCIAL
QUE MARCARÁ ÉPOCA, NA

NOSSA CAPITAL
ne tempos para cá, regista Florian6.

polis 1IOS meses de Julho c Agosto de
cada ano, un1 acontecinlcnto de relevo
cOluel'cial, o qual, lUCl'CCC, no 11lOluento
especial destaque.

'

In.lpóe·se êste destaque especial pelosmotlvos que neste ano, lhe dão caracte
l'Ística .'le relevo, quer lJela significaçãoCOll1el'Clal, quer peja significação social.
Trata·se das scmpre tão faladas liqui.-

dações <le inverno da modelar casa cujo
non�e é igualmente modelar. Essas' liqui.daçoe�, que sempre conseguem atrair a
atcnçao e prefel'encia de 1IOSSO públicol'E'I)resentan1 o 111odo lnais prático cln:hOl'a nada lucrativo !Jara o estabelecimento, de forçar a ('1](1'1 <le artigos da
moda,' os quais, em hip6tese alguma, lheCOUV('lll _g-ua�dar de an.o para ano. As
vendas s,!o feItas na base do custo das
lnercadol'l3S, e a]gullHls \'ezcs, ainda pormenos do custo.

·

: Est,;, ,!"0,. porém, e pela primeü'a vez
J�.l ,;,xlst!,llCla_ da ,A Modelar, abrangerá a
hquulaçao, nao so o sortimento de inver.
no, 111as, tambénl, todo o grande e variado stock de suas mercadorias.

,
A causa dessa resolução é coincidir a

ep?ca d,a .liquidaç'lo anual com o feliz 5'0
a!IlVel'Sal'lO do estabeJecilnento comer ..

Cla.l, o q,.l�l deseja, por esta razão, retri ..

bun', lH'atica e valiosamente as atençõesque lhe_tem sido dispensad�s pela nos;..populaçao.
'

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA ..

.. �

Racionamento até
para bicicletas

Washington, 6 (U. P.) -- O
Departamento de Controle de
Preços anunciou que, a partirde _9 de julho corrente, será
aplIcado o racionamento ua
ra a aquisição de bicicletas.o; as. , ,

qUaiS somente pode�ão ser
vendidas áqueles que <iS neces
sitem para se transportarem
aos seus estabelecimentos ou
locais (,le trabalho.

Diretor-gerente: ALTINO FLORES

I N. 8579

Promovido o vice.
almirante Ingersoll

Washington, 6 (Reuters) _o comandante chefe da frota
norte-americana do Atlântico
vice-almirante Royal Inger�soU, foi promovido a almi, .

rante,

Florianópolis -Segunda-feira. 6 de Julho de 1942ANO XXVIII

LONDRES, 6 (U. P.) - No
caráter de «observador» da atual
situação militar do Egito, che
gou ao Cairo o gral. Archibald
Wavell.

Mannhereim ferido
Berna, 6 (A. P.) - O mare

chal Mannhereim, chefe do
Exército finlandês, foi ferido
em uma perna, pouco depois
da sua visita a Hitler na sema
na passada - diz uma notí
cia de Estocolmo para o "Bas
ler National Zeitung". Acres
centa a notícia que um frag
mento de granada atingiu o
marechal quando estava fa
zendo uma inspeção num setor
da frente finlandesa.Precisa-se,. mecânico de rádio

. �rocurar.o Operado� encarregado do Dep. de Comu, \ Cabelos brancos 1 LOÇÃO
DIcaçoes, Panalf do BraSil, S.A. Para mais informações llIARAVILHOSA !
Rua Saldanha Marinho, 23. 7 v. --6

Ferido o general Freyberg

grandes apuros' Wellington, 6 (R.) -- o che-
fe do govêrno da Nova Zelàn

Estocolmo, (j (H.) - ··.:-\'unca e em parte alguma do globo os l1lédl dia, sr. Frazer, acaba de anun-
('os se viram em tào grandes apuros, como nós agora na Hússia" -

que o comandante das t.ropas
escreveu UIll lll.édico militar germânico, elr. Waltcr Baun, em carla d neo-zelandesas que lutam -no
um colega, e a qual foi apreendida pelos soviéticos, recentcmente - Eg'ito, general Freyberg, foi
'·egundo anunciou n cmiSSOl'<l moscovita. f 'd

A

en O no pescoço por um es-
"Os hospitais pal'eeelll latas dc sardinhas, de tão cheios - pl'osse- tilhaço de granada. Todavia,

guia.a �lensagem. �'�dos os dias seguem para os cemitérios verdadeir<ls seu estatlo não inspira cuida
prOClssoes de calxoes, transportando soldados que morreram. E a si- dos.
!uação dos f�ridos, é terri vel. Não exist�11l drogas nem medicamentos,' O general Freyberg foi subs
e meslfl.10, dl11UJtods desses �lesgr�çados nos ImplOJ'alll que lhe demos "ene- titnido no comando da divisão
no, a- lm- e po erem deIxar este mundo dc tão negra miséria" - dizia neo-zelandesa melo general in-o rcyclador documento capturado pelos russos. glês.

Os médicos em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o que Hitler implantou ua
Alemanha foi o terror

Os ideais democráticos sao
baseados na religiãoindivíduo e ü que de divino exis-

vVashington. julho -

(s.crviço
es-

I
te J!a espécie. hl�mana e deu lugar

pecial da Inter-Americana) _ A ao ideal do I?lrelto a que todos de
sra Eleanor Roosevelt em seu ar- vemos respeitar. Deu lugar tam
iigd "The Moral Basis of Democra bém à doutrina de igualdade.

ALUGA-SE um ótimo salão, cy" (As Bases Morais da Democra- Atualmente tudo indica que ü

próprio pi escritório ou éasa cia), diz "O princípio de que um mundo precisa de renovada fé e

comercial, sito à Rua João indivíduo é responsável pelo bem- devoção a um grande ideal religio-
estar de seu semelhante, assemelha- so , Na política, no comércio, naPinto, n° 9. Tratar à Rua Fe- se à passagem hiblica "Ama ao indústria, na advocacia, nas igrelippe Schmidt, 19. (Casa próximo como a ti mesmo". E esta jas, nas escolas - haverá objetivo

Doura). Ifivs-ô passagem parece fazer parte inte- mais elevado e sutil? Em seu livro
grante do ideal democrático e é o "The Road from Hevolution" (O

If'asa Precisa-se alugar que o torna tão diferente de outras Caminho Oposto à Revolução),
'4.1 uma, C6E6 DO CeD- formas de governo". Êste ideal de Woodrow Wilson diz: "Nossa ci-

fraternidade tem sua oigern na re- vilização não poderá sobrevivertro o� não longe ,do centro Iigião , Os ensinamentos dos profe- materialmente se não fôr espiritualda cidade, com 3 quartos, tas hebreus e de Jesús Cristo i11- mente redimida. Ela só poderá ser

garage e outras comodídade= culcam êste ideal de fratern�dade sal.va quando aceit,ar. o espírit_o de
para família de trutamenri.: entr� os l�olllens. O cles�nvolvlll1en- Cr�s!o, o que a fara lIvre. e feliz na

Iormacõ ea uel � Q ! to desse Ideal fez possível a C011- prahca das causas que Jorram doIn ormaçoes pelo lone 100.. : cepção do governo democrático. espírito. Só assim serão banidas
5 V 4 Ele enobrece a vida e enaltece o as sombras de descontentamento" .

11111II
Rio, 4 (D. N. P. A.) - Em

entrevista concedida à revista
"Diretrizes", o sr. Lindolfo Co
lar declarou o seguinte: "Esta
guerra, por ser a maior de tô
das da história, demorará em

fraquejar. Sou anti-totalitário
por excelência. Prézo a liberda
de humana, acima de tudo.
Por isso, sómente admito regi
mes em que a liberdade do ho
mem esteja estruturada .na
lei".
A proposito da "nova or

dem", acentuou "não haver
nada mais velho no mundo que

forno para Padaria

,
I

.'
'I
I,
j

!1f7l\

Vende-se um forno de íer
ro duplo, marca Gebrueder
Oberle, de Baden, para pa
daria ou fàbrica de biscoutos,
ou outra indústria qualquer
Acompanha-o planta, pare
nova montagem. Cada chapa
de ferro tem um metro e ses
s.enta e seis centímetros d fi

largura e tres metros cinco
enta de comprimento. For
nalha, independente do inte
rior do forno. Caldeira para
água, grossura 40 centíme
tros, comprimento dois e PH'
ío metros. Forno aquecido
com Ienha.Doís graduadores
de calor. Informações na

gerência doESTADO. 15vp -14

MOTOCICLETA
Vende-se uma, em perfeito

estado, por preço de ocasião.
Dírigir-se à casa n-. 187, do
Saco do Limões. Sv- 4

MOVEIS
Vendem-se 1 «bureau» en

vernizado e 1 armário envi
draçado. próprio para ga bi
nete médico, deutárto, etc.
Rua Saldanha Marinho, 3(,

5v4

«Bungalow»ALUGA-SE um "bungalow'
com todo o conforto. Ver f'

tratar à rua Joinvile, no. 10.
10vs.- 7

Vendem-se
Familias, que se retiram para

fóra do Estado, vendem diver
sos objetos de uso domêstico a

preços de ocasião. No Saco dos
Limões, casas ns. 185 e 187.

Svs-2

Salão no centro

•••••••••••• �•••••••••••e••••••••••• B••••••••••••••••••••••••••••••••••••••� . .• •

i CASr �a.$ laMÃOS I� .

: fará durante todo o corrente mês a mais sensacional liquidação de todos os tempos :
: Lãs-Sedas lisas e estampadas-Casacos-Boleros de pele-Martas-Capas para homens e senhoras, etc. :
: Mais de 2.000 me'tros em retalhos-Descontos de 20, 30 e 40.1· em todos os artigos. :
, :Vendas só a dinheiro :•

Visite hoje mesmo a Casa Três Ir�ãos, à Rua Felipe Schmidt, 22 :• •
• •
.•••

-
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Acentuou que, qualquer que
o despotismo" e afirmou: "a seja o resultado da guerra, o

época dos ditadores já passou". mundo está no limiar de uma

Salientou: "Não sou contra o idade de homogenia. Não te-.
povo alemão. Sou contra o na- nho dúvida sôbre a revolução:
zismo, sou contra o fascismo,

I social de que somos at?res ou !
contra o totalitarismo de qual- espectadores. e .que fara resta-,
quer espécie. O regime que Hí- belecer os direitos do homem·l
tler implantou na Alemanha Em �� IE-undo novo, sem a I
é o horror que pude observar �a;t�clpaçao dos Estad�s tota-,com meus próprios olhos, Bas- litáríos, f�ancos?u dI�farça
ta dizer que o Fuehrer, com tô- dos, poderíamos Viver a �ra re- I
da a sua onipotência, aboliu a cunda ?a paz: Est� socIedade!
própria publicação do orça- marcana a existencía da gran- i
menta".

"

de internacional das democra
cias" .

- Sinto-me tão mal, Mamãe ... Creio
que nem vou ao baile.
- Não diga isto, minha filha!

- Mas isto é bom mesmo, Mamãe?
- É simplesmente magnífico, minha
filha: é Melhoral. Verá que este seu
mal-estar passará num instante.

v. S. procura representações 1
Uma das maiores Fábricas de Folhinhas. estabelecida há mais de 4.5

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

Organizacão
de vendas
da FábricaOFA

Ofertas à Caixa 2286, São Paulo

IOFIL
Para limpar metal

i! cristais
PRÁTICO e

ECONÔMICO
V'-38

SEJA PREVIDENTE:

Mais um golpe à traiçãoWashington, 4 (United) - Os peritos militares deram a

entender que o ataque japonês à Sibéria será iniciado, se os

alemães conseguirem apoderar-se do Egíto e lançar-se sôbre
o Cáucaso. Isso poderia permitir ao "eixo" atacar a Russia,
por três lados: pela Europa, pelo Oriente Próximo e pelo Ex
tremo Oriente.

A ausência de novas tentativas nipônicas para ampliar sua
ocupação nas ilhas Aleutas e a relativa inatividade nas outras
frentes, com exceção da China, apresentam, na opinião dos
observadores entendidos, sintomas de que o Japão se está pre
parando para atacar a Russia.

Tenha sempre
à mão algiin s

comprimidos de

para combater sua» dores de cabeça,
resjritulos e outras in.disposições se

melhantes. Melhoral corta a dôr ti

baixa a febre.

MAQUINAS - MATERIAIS E ARTIGOS
MANUFATURADOS

Podemos fornecer para qualquer industria ou finaliílade.
em condições vantajosas.

Consulte: CARÚ & Cia. -- Rua Riachuelo. 44 -- A
RIO DE JANEIRO

- Então, está contente, Rosita?
- Se estou! E o interessante � que eu
estava tão indisposta que nem pensava
poder vir ao baile, mas tomei Melhora]
e ... sinto-me divinamente!

Registradoras
��America"

Moderntss imas, registrando com im pressão fi té 999$900.
Venda em 12 prestações por 2:950$ fi título de pr.opBg·m
da. DiSTRIBUIDORES GERAIS NO BR�SIL- CARU & CIA

Rua Ríar-hue lo, 44 A.-Rio de Janeiro
HONRAR A INDÚSTRIA NACIONAL, FICANDO BEM sER
VlDO
�......,..\l-.

_

2 canhões italianos
como presente

Nova Delhi, 4 (R.) ,O Du
Washington, 4 (Havas) - que de Gloucester prometeu

O coordenador do petróleo, sr. ! dois canhões italianos captura-

I
Ickes, fez um apelo à popula-I dos, como presente do govêrno
ção de Porto-Rico, no sentido: britânico, ao Cheique de Bah
de utilizar o mínimo de oleo e I rein, ilha petrolífera no Golfo
gasolina possível, a-fim-de que Pérsico. Durante a sua recen

sejam duradouros os supri- te visita à ilha. quando a ca
mentos dêsses produtos. O em- minha da índia, o Duque pre-
prego de navios-tanques para senteou o Cheique com uma
fins militares e a atividade dos espada de bainha de ouro.
submarinos inimigos contra

lOS navios que poderiam trans
potar gasolina e oleo para a
ilha de Porto-Rico foram os
fautores que contribuiram
para que o "stock" diminuis
se rapidamente, "Isso se veri
fica - disse Ickes - não só-

Imente nessa ilha, mas em Ja
maica, Cuba e outros setores".

.��__ma "

Numerosos tanques
Washington, 4 (H-M.) - Se

Ria, 4 (J.) -" Tend? sido gundo despachos de Istambul,constatado que a Agencia Ar- I acabam de chegar numerosos

go�", desta c�pita�, vem .distri-I tanques norte-americanos, pro
bun�d? aos ]Or.nals serv!ço te- cedentes de Bassora, porto ira
legrafl?o de mformaçoes .

es- . queano no Golfo Pérsico, a
�rangelras, . qu�n�o seu reg�sto fim-de reforçar o oitavo exér
e para distrrbuir exclusiva- cito britânico no Egito.mente noticias sobre assuntos
nacionais, o Conselho Nacio
nal de Imprensa resolveu apli
carà dita Agencia a penalida
de de advertência dacôrdo com
o art. 135, letra a do Decreto
lei 1.949, de 30 de dezembro de
1939.

Falta gasolina porque faltam
nevlos-tenques1 VíTOR ESPINDOLA e

FAMíLIA
participam a seus parentes e
amigos e contrato de casa-

l·
mento de sua filha Soalda com

.

o sr. Natai! Pinto Mesquita.
..

OCXXXXXlOOOOCOOOOooocx.AXlCOOQOOOOOOOOOOOOO

LUIZ 1. MESQUITA e
SENHORA

Advertida pelo DIP

participam aos seus parentes
e amigos o noivado de seu
filho Natai! com a srita. Soalda

Espindola.

Dr. (fllrno G. IG "lIv,tti
SOALDA e NATAl L
apresentam-se noivos.

Pnulls .. 28-6-9ft2
ADVOGADO

Praça 15 de Novembro. 23
10 andar (Altos do Café
Bubi). - Fone 1.,.68.

s V.-s

VENDE-SE OU ALuGA-SE
Uma casa de moradia, nova,
construída de material de lei, à
rua Nestor (Vila Mariano), em

João Pessoa (Estreito). Informa'
ções à rua Vidal Ramos, 65.

7vs- 5
Representantes:

MACHADO & Cia.

'- \ ",��/ Uma dose de ENO me...

" �� dida à palma da mão e
----....;._- jogada em meio copo

dagua e pronta a bebi
da solutor que nos man
tem em forma e nos ga
rante a saude 1
Mas não confunda:

;..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o INFERNO DE DRANCY

o �STIDI) Segunda-feira, 6 de Julho de 1942 3
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_ __,, _ _ afEriU \ tiii._2' Ii"'••,'.,f.3_;.�_ Ad" hMi 1 44 93***

"'O ESTADOtfb
DUIUO VESPEBTIlIO
Re<Jação e Oficinas 1 Rua

João Pinto a. 13

Tel. 1012 - ex. poIItal m

ASSINA TT.TRAB

Ih Caplt.ah
ADO .•••••••••• �
SemesU-e •••••• 25$000
Trimestre .•• • •• l5$000
lfe. ......•...•. 1$000

!f O IDtenor 2
Ano ..••.••••••• �
Semestre ..••••• ao$OOI
Trimestre ..• _ • • liO$OO8

Anúncios medíante contrato

Ü8 originais, mesmo não pu

bllcadoa. não serão devolvidoe

A direção não lIJe responsabi
liza pelos conceitos emitidoe

....
noe artigoe usinados

'''11 §

v.s. J A' PENSOU NO FU
TURO DE SUA FAMILIA?
Vá hoj e mesmo ao

MONTEPIO DOS SER
VIDORES DO ESTADO,

I
à Travessa das Belas
Artes rt ," 15, Rio de Ja
neiro, e institua uma

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.

30v. alt.-20

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

Esteves Junior, 48.

�ASAS Precisa com
� prar ou vender
uma casa? Procure Campo:
lino Alves. Rua Deodoro 35

30v-24

OS ASTRóLOGOS NAZÍS DE
BUENOS AIRES ATraicão�

Premeditada
doJapão

Leia, no novo número de Seleções,
o sensacional artigo em que um

antigo redator de agências de in:
formações do govêrno japonês re

vela os preparativos secretos que
Tóquio há vinte anos vinha le
vando a efeito contra os Estados
Unidos. E mais:
• «Como devemos educar nossos

filhos para serem felizes e triun
far na vida". O famoso pensa
dor Will Durant oferece-nos al
gumas regras práticas para a edu
cação da juventude... Pág. 30.
• O semblante de Judas. A co

movente história do monge-pintor
queenvelheceuaprocura d'um mo

dêlo para o retrato de Judas, e, ao
encontrá-lo ao fim de muitos anos,
sofreu atroz surpresa... Pág. 36.
• Trapaceiros com a bôca na

botija! Um sagaz detetive re

vela os incríveis truques usados
no jôgo das cartas pelos trapa
ceiros profissionais... Pág. 11.
• Seis meses entre os loucos!
Numa obra que é um triunfo de
livraria, um popular escritor
narra as suas extraordinárias
experiências como internado nu

ma das mais modernas institui
ções para psicopatas... Pág. 93.
• Quanto proveito podemos tirar
de meia hora de solidão per dia!
O meio seguro e simples de al
cançar a paz de espíri to e uma

visão mais compreensiva da exis
tência. As vantagens de um «tête
a-t ête» consigo mesmo ... Pág. 57.
Não deixe de ler êstes e outros

notáveis artigos no número de

Londres (Inter-Americana)
Em colaboração com a Gestapo, o

govêrno Laval instalou um campo

de concentração em Drancy, que,

segundo o testemunho de alguns re
fugiados franceses, excede em hor

ror ,todos os piores campos de con

centração alemães. É qualquer coi
sa de inconcebivel. Diz-se em Pa
ris que quem entra nesse campo
não sai de lá vivo. Não há camas,

há tempos já desapareceram mes

mo as tarimbas de madeira, e os

prisioneiros vêem-se obrigados a

dormir sôbre as pedras frias. É

poibido procurar palha. Não há luz
nem canalisações. Falta mesmo o

mais primitivo. 1.700 gramas de

pão diário para 7 pessoas. No

campo encontram-se mais de 5.000
desgraçados. 90 por cento dos pri
sioneiros são operários, fichados
como "comunistas"; o resto são in

telectuaís, especialmente judeus.
As pessoas que falecem são irne
diatamente substituídas por outras

vítimas, porque a Gestapo faz ra

zias sem fim.

Produtos C TEDRAL
á venda na FARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro Mefro. 4 e 5 - FONE 1.6lt2� :j

(Defronte à casa Hoepcke)
-

Buenos Aires (Inter-Americana)
- Segundo o jornal alemão anti
nazi, "Argentinisches Tageblatt", de
Buenos Aires, os adeptos do sr.

Goebbe Is edí tam "uma guia astro
lógica cotidiana", nesta capital,
onde, pelo 'preço de 20 centavos, se

pode ler que os astros prevêm que
a "Alemanha protegerá as leis", e

que a Providência predistinou o

Reich como órgão de execução do
seu plano mundial. Para a Ingla
terra prevê-se uma queda fatal, e

para a América os prognósticos são
totalmente desastrosos".

JUNHO de SELEÇÕES.
Acaba de

sair;�__
_

Custa 50' 2$ S�l,:ç�r·-�,f_l:'f';r, �s

_ r.$�����: .<.)
Representante Geral no Bmsíl :
FERNANDO CHINAGLlA

Rua do Rosário. 55-A 2° andar - Rio

Médica EspiritaDra. Lourdes Galhárdo Rua Es
tacio de Sá, 142 10. ando Telef.
22-1092- Rio de Janeiro.

Alnga-se nma sala
grande e confortável para casal
na PENSÃO SUIÇA, à ma

Esteves Junior, 135. V'26

Q t Aluga-se um,
nar O para solteiro.

Informacão nesta redação.-

5vs-3
:------------

"UM POVO, UM FUEHRER
E UMA VALA COMUM"

Londres (Inter-Americana)
Como se sabe, os nacionais-socia
listas criaram o seguinte "slogan"
"Um povo, um Reich e um Fueh
rer". Atualmente, circula por toda
a Alemanha uma paródia a essa

frase, que dá uma pequena idéia do
moral do povo alemão: "Um povo,
um Fuehrer e uma vala comum

(Massengrab)" .

Farmácia ((Esperança" Ido
farmacêutico NILO LAUS I
Hoje e amanhã será a sua preFerida

Drogas nacionais e estrangeirasl--Homeopatias.
PerFumarias.--Artigos de borracha.

Garante se a exata observância no receituário médico

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

Mercado, frente à Casa Hcepcke),
FONE 1.642

Balanças «Santo Antônio»
de todos os tipos para todos os fins
Representantes: JURANDYR LINHARES & CIA.

Rua Felipe Schmidt,34 15v.alt.l1
-

Companhia c Aliança �a Baía----------------------------------------------

Fundada em 1870 Séde: BAIA
Seguros Terrestres e Marítimo9

Dados relativos ao

Capital Realizado
Reservas, mais de
Responsabilidades assum idas,
Receita
Ativo em 31 de dezembro
Sinistros pagos
Bens de raiz, (prédios e terrenos)

-------

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho Epiphanlo Joséde Souza e Dr. Francisco d'e Sá.

-------

Agências e sub-agências em todo o território nacional
Sucursa� n? l!ruguái. Reguladores de avarias nas prin�

cipars CIdades da América, Europa e África.
------

Agente em Florianópolis
CAMPOS

ano de 1940
Rs. 9.000:000$000
• 54.700:000$0(')0
• .'l.929.719:000$000
II 28.358:717$970
• 85.964:965$032
, 7.323:826$800
• 22354:000$000

L O B O & (ii.
RUA FELIPE SCHMIDT N 39

Caix. postal If)- Tl!leDhontI083-1!nd. Tel. -ALL/ANCI!»

Sub-Aqenl. em Laguna. Tubarão. :�aí, JBlumenau e Laqes.

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

..oe.eeee..��.e•.OGo·················1
i � cf!!!• ii' ii'.
• •
• padrões maravilhosos, finíssimo acabamento -

! das melhores fábricas do país, sao �
: encontradas nos balcões da �
•

•

! Cas · ANr BD A ;
•

•

: Diáríamente recebemos novidades :
: Rua Felipe Schmidt. 54-Fone 1'514 :• •
1•••••••• eO�G•••••G••••••••••••••••••

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

APROVADOS PELe O.NoS·." 508 Ni' 569 DE 193�

Caspa 1 LOÇÃO MARAVI·
CASA MISCELANEA, distribui- LHOSA I

dora dos Rádios R. C. A. Victor,
Vávulas e Discos. - Rua Traja-

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

13, Sobrado.

IMPRENSA CLANDESTI�A
NA FRANÇA OCUPADA
Londres (Inter-Americana) -

Em território da França ocupada,
um jornal clandestino "La France
Libre", circula com grande profu
são. Luta "pela libertação da Fran-

Iça"
e para encorajar e informar os

cidadãos franceses. Sob o título,

I Ilêm-se
estas palavras" Sê pruden-

te, não leias êst e jornal em pú-
__________------,_,,-------......::

blico".

no, 12.
�------_._-_...._--

OLEOS-CERAS-CRINAS-PELES-POAIA
. -FIBRAS-NlAMONA-PAINAS

Corripr-o. se à vista, qualquer quantidade.
Ofertas e� amostras para:

HANS PISK, Caixa Postal 2041 - Rio de Janeiro .

1��������E��������i�H�����������������
� Pare casacos e I
!l vestides, última �
� d �
� pa. ronagem, �

! visitem a C SASA TA ROSA ii
� � rua Felipe Schmidtl 54 I��@��������m���������i����i���������t

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Cons. Mafra, 54-Caixa postal, 171-Fone 1665

o ESTADO 6 ue Julho de 1942
_______________________________________________________________________;��.,.:., ..........�$',t;,��,..... :_:.&.0'.

.amversãrlon :

FLORIANÓPOLIS

Fez· anos ontem a galante
menina Zelia Carioni, dileta fi
lha do sr. Romário Carioni, co
merciante em nossa praça.

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

Andy Hardy e a

granfinaCom Mickey Rooney e Judy
Garland

Complemento Nacional (D.F.B.)
Semana da asa

Singularidades (shor t) Noticias
do dia (Jornal da Guerra)

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

«A CARTA)
Com Bette Davis, Herbert
Marshall e James Stefenson

Complemento Nacional (D.F.B.)

I'

•

Fazem anos hoje:
O sr. proí , Arí Sartorato, a

tualmente residindo no Rio de
Janeiro;

o interessante garotinho Julio
César, filho do sr, Julio Cam
pos Gonçalves, representante co
mercial. Preço único: 1$500

Imp. até 14 anos

Cine Jor. Bras. 2x76

•

Viajantes:
Procedente de Goiania, no Es

tado de Goiaz, regressou a esta
capital o nosso prezado conter
raneo sr. prof. Luiz S. Bezerra
da Trindade, destacado elemen
to do magistério catarinense.

*

Retornou a esta capital vin-
do de Curitiba, o sr. João Ma
ria Ferreira da Silva, alto íun
cionario, aposentado, dos Cor
reias e Telégrafos.

*

Procedente de Goiânia voltgou
a esta capital o sr. prof. João
Roterto Moreira, diretor do
Instituto de Educação..

_ ..-

Acha-se entre nós,
São Francisco, o sr.
Zattar.

vindo de
Rogerio

Importadora Ava - Rádios
S. PAULO-RUA PRATES, 43·CX. 4063
Sintoniza as 2 Américas, Ásia e Europa.
5 válvulas, 530$; 7 válvulas 593$. Peça
catálogo enviando 400 réis em sêlos,

*

FalecImentos:
No Hospital de Caridade, on

de se achava internada, faleceu
a exma. sra. d. Celecina Mar
ques Schmidt, esposa do sr.

Eurípedes Schmidt, funcionaria
dos Correios e Telégrafos. O
sepultamento de seu cadáver
efetuou-se ontem, às 10 horas,
no Cemiterio dos Passos. SEestáe teenmSurZdUemceb�lddOOS� I"o���:i: !��l; :�n!�:���:'; rel presentantes da imprensa graf'íca,

nos ouv·ldos�. jornalistas e distribuidores da im-
prensa, a-fim-ele solucionarem o

PROVE ESTE REMEDIO problema do papel. O novo orga-
Se v. s. está ensurdecendo. se nismo dirigiu-se às autoridades na

e teme a surdez catarral, ou se cionais, anunciando sua criação e

tem nos ouvidos ruidos roucos, solicitanela do Ministério da Agri
retumbantes ou sibilantes, ob- cultura, cópia elo estuelo enviado a

tenha de seu farmaceutico um êsse departamento pela Câmara de
frasco de Parmint. Deputados, a respeito elo criação,
Tomando se uma colher das na Argentina, de uma fábrica de

de sopa quatro vezes ao dia, papel.
êste remedia pôde aliviar pron-
tamente o mal-estar causado
pelos zumbidos nos ouvidos.
A obstrução nasal desaparece,

a respiração se taz mais fàcil e

o humor do nariz cessa de cair
na garganta.
Este remédio é agradavel ao

paladar.
Todas as pessoas que se ve

jam ameaçadas de surdez ca

tarral ou que tenham zumbidos
nos ouvidos, deveriam experi
mentar êsse remédio.

Clínica médico-cirúrgica do I�=;cia�!.?�� m�é!�sOd� .senhoras - Partos.
ALTA CIRURGIA ABDOMINAL:

es.,
tômago, vesícula, útero, ovários
apêndice, tumores, etc. - CIRURGIÃ
PLASTICA DO PERíNEO - Hérnias,
hídr-ocele, varicocele. Tratamento sem
1101' e operação de Hemorroídes e vario

fi zes - Fractnras: aparelhos de gêsso.

I
Opéra nos Hspitais de Florianópolis.
Praça Pereira e Oliveira, 10 -

IFone, 1009
Horário: Das 14 às 16 horas, díarta

mente.
-

Machado & (ia.Comissão Mista
Brasileiro-Britânica
Rio, 6 ("Estado") - O Pre

sidente da República assinou
decreto na pasta das Relações
Exteriores, designando os S1'S.

Jorge Godói e Antônio Camilo
de Oliveira para exercerem a

função de membros da Comis
são Mista Brasileiro-Britânica,
nos termos do acôrdo firmado
nesta capital em 2 de junho de
1942.

Agências e

Representações
C.lxe poltll - 37

Ru. João Pinto - 5

Caspa 1
LHOSA!

- ,-

com os cencessronanes:
Tuffi Amin &: IrmãoA's horas

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

livros, petições, etc.

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

jI

Do Clube de Regatas "A�do "acho o
·

Luz" recebemos comunicação da U rr paquelroeleição e posse de sua flava di - Perdeu se um cachorro de
retoria. A' presidência de honra raça paqueiro, cor marron,
encontramos o sr. dr. Aderbal de nome «Duque». Gratifica-sé
Ramos da Silva, sendo presi à pessoa que o encontrar e o
dente o sr. Irajá Gornide. Na restituir ao dono, residente à
secretaria acha-se o sr. Aldo rua Tenente Silveira. nr. 12ft.
Luiz. Gratos. 13v I

7,30

Dois contra uma
cidade inteira

Com James Cagney e Ann
Sheridan

Complemento Nacional (nF.B.)

Firmas

Cine Jor. Bras_ 2x86

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

ÚLTIMA HORA
As belonaves francesas

.

em Alexandria i E
-

pres�����le;;e�t��ln visg �;�i����fs ��o�t:;::;::n�� ��a���� I COS
to, baixou uma nota, recordando os termos do acôrdo para o
internamento dos vasos de guerra franceses no pôrto de Ale-
xandria, segundo irradiação feita pela emissora de Vichí, sob
fiscalização germânica.

Aquele Ministério declara que, sob os termos do referido
acôrdo, os navios franceses deviam colocar em terra uma por
ção de seu combustível e partes essenciais do seu armamento,
mas sem que fôssem submetidos a qualquer ocupação.

"A situação aprovada por aquele acôrdo, disse o locutor
francês, foi mantida sob esta base até agora. Providências ul
teriores para o repatrramento de reservistas e doentes reduziu
ainda mais de um terço o pessoal dos vasos de guerra".

Está sendo aplicado na

República Argentina, com

apreciavel proveito, um novo

processo de preparo de car

nes poro exportação.
Cada tonelada de carne

«chil le d ; ocupava normal
.-------------.... J mente 106 pés cúbicos e re

queria o emprego de navios
frigoríficos. Reduzida a nave

gação, em consequência da
campanha submarina, a Ar
gentina começou a exportar
carne congelada, que neces

sita, por tonelada, de 96 pés
cúbicos e dispensa navios es

pecrcus. Persistindo as difi
culdades de transporte, re

solveram os exportadores ar'
Sub-.gento. no. princip.h gentina enviar carne conge-

LOÇÃO MARAVI.! muncípiol do Eat.do. lado sem osso, conseguindo-
:__1_7_P. ,__...... •. assim, que cada tonelada

..... .. .. '.. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. + + ..._..•...._..... ""' ..._.. + •..o..A•..._.. ..._..+ +..._.. .._..•..._..+ ..._..+ + .. .. .. + • .. .. .. .. ..' ..
t t +.++ +••+ ++ ++.++ + ++.++.++..++ ++ TY "'''''•....-.-.'''' ..,...,.•..,...,.. "" ..,...,.••,

.. ""•..,...,.•..,...,. TY ""•..,...,. "' ..,...,.•..,...,.••,.""•..,...,. ..,......•..,...,.•....-.- ""•..,...,.."''''' TY ++ ++ .

� �i., ......

C;� •••

�,' São quatro os fautores que empolgam· o interesse público ,.'.=,:�
e representam as causas do sucesso das liquidações de "A Modelar»: ,��rJ.' lo -: A freguesia está certa de só encontrar, no estabelecimento, 30 -: O reconhecido bom gôsto dos modelos, desenhos e côr-9s, que •••,

I], mel'cadorias de primeiríssima ordem, e não "alcaides" de longos anos... fazem a justa fama das mercadorias do estabelecimento e que lhe tem .:.
�.... grangeada a preferencia da nossa melhor sociedade. +....
••• �tl
� �It, +...
t't +....'

�:.. 20 -: As liquidações não são para «engô�o» e, sim, obedecem ao 4' -: Pela modalidade de vendas, habitualmente adotada pelo es- ��.
+... imperativo criterioso de não desejar o estabelecimento guardar, de ano tabelecimento (crediario) do próprio interesse do mesmo só vender .:.
�!. para ano, mercadorias sujeitas a mudanças da móda. Mesmo pelo custo, mercadorias de perfeita qualidade e de durábilidade certa, afim de evi- .:•
•:. ou abaixo dele, ainda CONVÉM liquidá-las. tar causas de queixas e reclamações.,. ..�.I. ,�
� 6

�t'" Dia 8 próximo, INICIARÁ A MODELAR A PROMETIDA liquidação, que abrangerá a TOTALIDADE DO STOCK. �.
� �
ti� Será, realmente, A MAIOR LIQUIDAÇÃO DE TODOS OS TEMPOS. �.
�t� ,��.,�tl Durante a liquidação: vendemos a vista ��.,� �
� �
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Outra áula, pelo
rádio, sôbre o Brasil

Graças à resistência do exér
cito imperial britânico, foi de
tido o avanço do gral, Rommel
no Egito. A aviação aliada,
cooperando eficazmente, fez as

forças blindadas do" eixo" abano
danarem as colinas que domi
navam El-Amein e recuarem 8
quilômetros. As linhas de abas
tecimento do "eixo" estão sen
do bombardeadas pelos aviões
britânicos e norte-americanos.
Tambem sofreram gigantescos
bombardeios Bengasi e El-Dava,

'"

_ .. --

e Notícias
Londres, 6 (R.) - Dez mil esco

lares britânicos ouviram a aula,
sobre o Brasil, pelo capitão Mac
Dermott, irradiada pela "British
Broadcastíng Corporatíon".

O assunto ventilado compreen
deu geografia, população, recur
sos do vale elo Amazonas, sendo
especialmente acentuada a perso
nalidade do general Ronelon, o

grande desbravador elo sertão bra
sileiro e civilizador elos índios.
Há pouco tempo, os escolares in

gleses haviam ouvido uma lição
sobre as plantações ele café do
Brasil.

Ambas as lições foram organí
zadas pelo professor Mac Dermott,
com a coooperação do sr. Pascoal
Carlos Magno, da embaixada bra
sileira.

No seu ataque aéreo
os alemães perderam
sobre o canal de Suez
Alexandria.

ao Egito,
3 aviões

e 2 sobre

*

o governo do Chile está
preocupado com o aparecimento
de um submarino nas aguas do
norte. do país, onde um vapor
acaba de ser torpedeado.

*

Berlim anunciou que está em

pleno desenvolvimento a ofensiva
geral ao longo da frente russa.
Gigantesca « batalha de tanques
se treva no setor de Cursque,
Confessa Moscou que a situação
se está tornando crítica, em vis
ta da supremacia numerica do
invasor.

•
Foi .experimentado com êxito

o novo avião gigante do exército
norte-americano. Pesa 70 tone
ladas, tem a envergadura de 5
mts., pode conduzir 80 pessoas
e a carga de"combustlvel neces
sária para ir à Europa e voltar

*
Faz hoje 5 anós que o Japão

se acha em guerra com a China.

A "Revista de Direito Social",
que se edita em S. Paulo e tão
grande número de leitores poso
sue em todo o Brasil, acaba de
confiar sua representação para
Florianópolis ao sr. Hélio Orlando
Graeff, à rua Padre Miguelinho,
16,

;;

A Prefeitura Municipal de
Florianópolis. secção de Assis
tencia Municipal, enviou-nos seu

relataria referente ao mês de
junho findo. Gratos.

:t-

As 20 horas de hoje, na séde
do Sindicato dos Empregados no

Comércio, o sr. dr. Gilberto
Chrockatt Sá, alto funcionário
do Ministério do Trabalho, e

uma das maiores sumidades em

legislação social, no país, rea

lizará importante palestra sobre
assunto de real interesse para os

comerciários e empregadores.

ocupasse somente 86 pés
cúbicos.
Com o invento agora em

uso, êsse tipo de carne, pren
sado por meio de um pro
cesso especial, tornou pos
sivel reduzir a 52 pés cúbicos
o espaço destinado a cada
tonelada, menos da metade
do que era necessário antes
da guerra.
Para verificar a importân

cia do invento argentino, es
teve em Buenos Aires um

representan te do Ministério
da Alimentação da Inglater
ra, interessado como maior
comprador de carnes, em

conhecer as condições em

que se processa a compres
são agora usada.

'

& QIA.--..Joinville
collegios etc., pela sua qualidadp,

o Sabão
" I

recornmenda-se para hospitaes,
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