
Castigo a Iodos os
máus brasileiros

o Japão apunhalará
WASHINGTON, 11 (UNITED) EM. FONTES BEM INFORMADAS REVELA-SE QUE .0 .JAPÃO .APRESSA-SE
PARA ATACAR A RúSSIA AINDA ÊSTE MÊS e ENTRETANTO SE ASSINALA QUE AS DEFESAS RUS�

SAS NA SIBÉRIA ESTÃO PREPARADAS PARA ENFRENTAR QUALQUER ..ATAQUE NIPôNICO.

•

Ia ainda êste mês

Estão pedindo
represalias

Londres, 11 (United) O vic�
presidente do govêrno polones
exilado nesta capital declarou
aos jornalistas que os dtrtgen
tes do movimento subversIvo

contra os alemães, na Polônia,

pediram às autoridades norte

americanas a prisão de milha

res de pessoas de origem ger
mânica, como represália pela
perseguição sofrida pelos polo
neses. Acrescentou: "O nosso

povo o pede; porém, o govêrno
polonês não considera viável a

medida, pois evidentemente
não é possível tomar represá
lias contra cidadãos norte-ame
ricanos, embora de origem ale
mã".

Segundo as informações re

cém-chegadas aos círculos po
loneses de Londres, cinco mil
habitantes judeus de Harbies

zop, importante cidade vizinha
a Lublin, com uma população
de vinte mil pessoas,foram exe

cutados por ordem das autori
dades do Reich".

I DOENCAS DA PELE
. E SIFILlS

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

úlceras.
Tratamento das afecções do

couro cabeludo.

Dr. TOLENTINO
DE CARVALHO

Col1suUas: Das 1ft às 11 horas. IRua Vitor Meirelles 18-1" andar.

Demonstração contra as

potencias do «eixo»

S. Paulo, 11 (V. A.) - Es
creve o "Diário da Noite", des
ta capital, que a exemplo do

que fizeram os estudantes do
Rio, do que vão fazer, esta se

.

mana, os de Niterói, e do que
planejam afinal todos os estu
dantes do Brasil, os universitá
rios e demais escolares de São
Paulo vão também promover
uma demonstração de fôrça es

piritual contra as potências do
"Eixo", ou melhor, contra os

regimes nipo-nazi-fascista. Se
rá uma semana nacionalista
anti-totalitária, a ser realizada
nesta capital, pela Liga Aca
dêmica de Defesa Nacional.

FlJMINA' FOQT.•ÚeCE"
> .....

• ••
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o sr. Francisco Mangabeira
sustenta os seus embargos

Rio, 11 (V.A.) - O sr. Fran
cisco Mangabeira, condenado
em 1937, a seis meses de pri
são, por ter sido membro da

Aliança Nacional Libertadora,
sob o fundamento de não ter
sido intimado na época, sómen
te agora embargou a referida

punição. Ontem, em longas ra
zões, sustentou êsses embar
gos, que deverão ser julgados
dentro de poucos dias e estão
os mesmos a cargo dos minis
tros Pacheco de Oliveira, rela
tor; e Cardoso de Castro, revi
sor.

CASA MISCELANEA, distribui
dora dOS' Rádios R. C. A. Victor,
Vávulas e Discos. - Rua Traja
no, 12.

Está subindo a pres
são do «mahatma))
Wardha,l1 (R) - Os médi

cos de Gandhi ordenaram-lhe

completo repouso pelo menos

durante quinze dias.
O "mahatma" está com ele

.vada pressão arterial, apresen
tando sinais de exaustão e ex

cesso de trabalho. Foi anun

ciado que não existe ansiedade
devldo ao estado de Gandh].

Há poucos dias, noticiamos
haver o escrivão do Rio Ver
melho, Manoel Leandro Soares,
agredido a Alexandrina Maria
Porcina (e não, Pereira, como

saíu publicado), a dentro da
propriedade desta. Logo a se

guir, soubemos estar correndo
os sacias inquérito policial a respeito.
assistirem Porém, pelo que agora nos

contam, os papeis de agredido
e agressor estavam trocados ...
Alexandrina Maria Porcina não
é a única proprietaria do peque
no sitio, onde o caso se desen
rolou. Ela apenas tem parte
nele, como herdeira. Indo Ma
noel Leandro Soares (que é um

dos herdeiros) conversar com ela
para regularizar o usofruto da
propriedade, foi pela segunda
vez, agredido, a facão. Segunda
vez, sim, pois que, da primeira,
fora ameaçado de receber enxa

dadas na cabeça, em fevereiro
de 1941.

Como um <'Catalina») afundou I X���;i�:d�a�?: �n:���:�, a:;��
um submarlne .-ol-ml-go I diu � mulher�s; e sobre a agressão

I sofrida, em Junho, pelo escnvao

Manoel Leandro Soares, pode-
Londres, 11 (Reuters) - Foi, ca de trinta sobreviventes brace- I

rão prestar testemunho os se

oficialmente, anunciada a história jando nas águas. Procurei mano- guintes moradores da vizinhança:
de como um hidra-avião Catalina, brar para amerrissal> mas quando Algidio Manoel Martins, Deaqui
do Comando Costeiro, pôs ao fundo quase tocavamos a agua o vento no Manoel Martin, Nilton Cas
um submarino pertencente ao Eixo, obrigou-nos a levantar vô� nova- siano dos Santos, Acelino Epi
nas águas do Mediterrâneo. mente. � casco do nosso hIdra. es- fanio dos Santos, Manoel Pedro
"Depois de haver afundado atava cheio de fendas e o aparelho Teixeira, Frederico Porfirio da

submarino inimigo o comandante de rádio deixára de funcionar, en- Silva e outros.
do hidra-avião, tenente Hawkins, qu�nto a mi?ha tripul�ção estava Não somos parte na contenda.
tentou salvar os sobreviventes mas fenda e quelm�da. _TlVemos que Enunciamos os fatos segundo
o chóque violento das ondas con- abandonar a tripulação do subma- no-los narraram. Conviria esrne
tra o casco danificado do aparêlho rino no mar, navegando então pa- rilhar os antecedentes de Ale-
o impediu de levar a cabo o seu ra a nossa base". xandrina.
intento e assim cêrca de 30 mem

bros da tripulação do submarino

afundado foram abandonados em

Fortaleza, 11 (D. N. P. A.)
- O universitário Lauro Mou

ra, membro da embaixada
"Marcondes Filho", que se en

contra entre nós, entrevistado
pela imprensa, declarou: "Da
remos o castigo merecido a to
dos os máus brasileiros, que
desejam ver a sua pátria humi
lhada" .

JORNAL QUE SE EXTINGUE

Recife, 11 (C. M.) - Causou
sensação nesta capital a notí
cia do fechamento definitivo
do "Diário da Manhã", jornal
que começou a circular em

1926.

Cabelos brancos T LOÇÃO
MARAVILHOSA!

Irmandade do Senhor Bom Jesus
dos Passos e Hospital de Cario

dade de Florianopolis

IIVI"80 Assuntos referentes
11 à Irmandade do Se-
nhor Jesus dos Passos e Hos
pital de Caridade, serão dta
riamente tratados exclusiva
mente no Escritorio dessa
Instituição, das 10 às 11 1/2
horas, com o Irmã') Procura
dor Geral Alvaro 'I'olentíno
Sousa, à Praça 15 de Novem
bro. 16 (Pavimento terreo)
Florianópolis, 6 de Julho

de 1942.
,JULIO PEREIRA VIEIRA, se
cretario sv- 5

o caso do Rio
Vermelho

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

ANO XXVIII I Florianópolis -Sábado. II de Julho de 1942 I N. 8584

Ligado à « quinta - coluna» Como seriam abastecidos
o torpedeamento do.� «Comandante Lira» os submarinos do «eixo»

do do EstadoInterior
luta contra as ondas. Descrevendo Atendemos com presteza serviços de
o ataque o tenente Hawkins disse: regularizações, registro de firmas de"O submarino do Eixo abriu fogo, livro s, petições, etc.

'

quando nos aproximamos, e eu

podia av�star as chamas que
_

se Organiza�ão Comercial ·Catarl·nensedesprendiam dos seus canhoes Y
_

quando atiravam. Atacámos por I
Hua Joao PlOtO n. 18 -- Fone 1467

���x�s P��:�;���p���!� °at�n:�� I

Desel·a a VI-to' r--I·a do chl·cote'da popa, cobrindo-a de espessa ca-
•

mada d: fumaça. A tripulação do I
.

_

•

submar:no corria da torreta para o I Sao Salvador, 11
. (�. N '.

P. A.) - Notícia-se da cidade de
tombadilho e manobrava os ca- Itabuna que um relojoeiro mtegralista, por ocasião da queda
nhões, mas graças a uma rajada de Tobruque, saiu à rua, clamando pela vitória final do nazis
violenta que lhes desferimos, o seu mo, para que, pudesse "meter o chicote" em muita gente do
canhão pesado foi silenciado. Parte Brasil, sendo preso. O delegado de Segurança, que presencia
da tripulação passou 'a correr de ra o fato, comunicou-o ao Delegado de Ordem Política e So
um para outro lado, fazendo pen- cial.' dest� capital, o qual respondeu "Deveis instaurar rígoro
der um dos lados da embarcação. so tnqueríto, a-rim-de apurar a responsabilidade do máu bra
Pen�ro de poucos minutos o sub- síleíro, cujo crime, aliada à maldição da Pátria, terá a justa.

____....,..-_�_._�_,. .......__..... _; marmo desaparecia, deixando cêr- I punição pelo ,T. a· .N." •

Rio, 11 (D. N. S. P.) - O capitão Severino Sotero de OU- P. Alegre, 11 (D. N. P.) - O Comandante do "Olinda", tor-
veira, comandante do navio "Comandante Lira", afirmou que pedeado por um submarino do "eixo", falando à reportagem,
o torpedeamento do navio estava ligado à quinta-coluna, no aqui, disse: - "O submarino que nos atacou é pequeno, não

Brasil, pois os atacantes sabiam até a disposição da carga a tendo mais de 20 metros de comprimento. E' do tipo dos co

bordo, tanto assim que os torpedos foram dlrtgídos justamen' nhecidos "submersíveis de bolso", empregados em série pe
te contra a popa, onde estava grande quantidade de material

I
los nazis para a sua nefanda e covarde guerra marítima. A

Inflamavel, no porão número 2. tripulação é composta de seis homens, todos oficiais. Trata-se
Adiantou que depois do torpedeamento, quatro submarí- de um barco que não pode ter sua base de reabastecimento

nos, no dia seguinte, voltaram a sondar o navio, tendo fugído muito longe, sendo voz geral, nos Estados Unidos, que êles são
diante da ameaça de reação. acompanhados, de perto, por grandes submarinos cargueiros,

Finalizando, disse que o "Comandante Lira" deve seu encarregados somente do serviço de reabastecimento".

::!;::��:On::h::::j�:':�n��ot1��:;:;'o�ã;le�:;::�' naquele. O Egito toma novas precauções
Cairo, 11 (R.) - O Egito tomou novas precauções desti

nadas a fazer face a qualquer eventualidade decorrente da pre
sente situação militar' Segundo novo decreto, todos os proprie
tários de terras ficam ameaçados de severas penalidades, ca

so os abrigos anti-aéreos não estejam terminados dentro de

quinze dias.
Outro novo decreto concede aos governadores dos distri

tos, onde não houver representante do governador militar os

poderes atinentes a êste último representante, no sentido de

assegurar a ordem pública e a segurança.
Outras medidas estão sendo tomadas a-fim-de proteger

todas as ferrovias e instalações em diversos ponto do país con

tra reides aéreos.

Em comemoração ao nosso 5°
aniversário presentearemos

Integralmente, o nosso lucro
comercial

à nossa distintíssima freguesia
Todas as mercadorias do
nosso variado

U

stock
..

PELO CUSTO REAL
de 8 de Julho a 8 de Agosto

na A MODELAR

Sociedade Musical "Amõr à Arte"
Ecos do atanue ao «Von Tirpilz» Dia 13. eegunda-teira próxima, às 19 horas, serão inaugura-

'I dos, na sala de ensaios da Banda Musical
U

Amôr à Arte", os re-

Moscou, 11 (A. P.- - Reconstituindo tudo quanto aconte- tratos dos músicos Fernando Alvese Alcides Barreto da Silva,
ceu com o couraçado alemão "Tirpitz", torpedeado por um recentemente falecidos.
submarino russo e a respeito de que já transmitimos desde on A Diretoria convida as tamilias dos citados músicos,
t�m "am�lo �ot�ciário a Rád.io Emissora declarou: "O "Tir- í da Sociedade e os amigos. dos homenageados, para
pitz fOI atingido quando, Juntamente com outros navios de às solenidades.
guerra alemães, procurava interceptar importante comboio ---------------------------

marítimo aliado que se dirigia para a Rússia. Do grupo atacan- Rpelo aos checos em todo o mundote faziam parte, além do "Tirpitz", três cruzadores pesados e II
oito destroyers. Londres, 11 (Reuters) - "A Checoeslovaquia deseja que

Depois do ataque do submarino russo, o "Tirpitz" e os

navios que o acompanhavam refugiaram-se no "fjord " da
Noruega. O comboio que os alemães procuravam interceptar
chegou, a salvo, ao seu destino".

todos os seus filhos espalhados pelo mundo se apresentem vo

luntariamente para combater em prol da libertação da Pátria,
e de todos os outros países cuja existência está ameaçada pelo
"eixo" - declarou Jan Masaryk, ministro do Exterior checo,
ao regressar dos Estados Unidos depois de uma viagem de

20·000 milhas. "Desejamos especialmente recrutas para a avia

ção da Checoeslovaquia e esperamos que todos os nossos jo
vens, que se encontram em ultramar - América do Sul e alhu

res, - preencham as qualificações necessárias e ingressem
em nossas fôrças aéreas".

Aviões para os chineses
Londres, 11 (R.) - Interrogado, no Parlamento, sobre se

seria possível enviar 500 aviões para as fôrças chinesas e so

bre "se serão feitos todos os esforços para não esquecer "êst.e
valente aliado e o isolamento em que se encontra" , o sr.

Attlee, representante do Primeiro Ministro, declarou: - "Pos
so responder que o govêrno continuará a fazer tudo o que es

tiver ao seu alcance para satisfazer as necessidades dos nossos
valentes aliados chineses. Não seria, contudo, de inter.êsse pú
blico, especificar a natureza ou a categoria dos abastecimen
tos fornecidos" .

,A.VISO ESP�C�liS���� d�e�ça�����!!ões
de olhos-ouvidos-nariz e garganta, avisa aos seus clientes

que reiniciou DEFINITIVAMENTE sua clínica.
Rua Vítor Meireles, 24 - Fone 1447

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

Eliminando os oficiais da reserva
FirmasEstocolmo, 11 (United) - De acôrdo com informações

muito dignas de confiança todos os oficiais da reserva polone
ses foram detidos, sendo muitos deles fuzilados. A medida foi
tomada em reunião da qual participaram todos os funcionários
graduados do govêrno alemão, efetuada em Cracovia, no dia
26 de junho, sob a convocação do governador geral, general
Frank, o qual advertiu, durante a mesma, que se "avizinham
os máus tempos e é necessário adotar medidas muito radicais

para garantir a segurança dos alemães residentes na Polônia".

PRODUTO *RAUL LIITE"UM

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sábado - dia 11 - Grande
"soirée" dedíce.do aos só

cios do Clube.

Lak Arrouwhead (Califórnia),
10 (A. P.) - Anuncia-se que
o ator cinematográfico Gary
Grant casou-se com Bárbara
Hutton, filha do conhecido mi
lionário fundador das famosas
casas de "Nada além. de 15 cen

tavos ", similares às que existem
no Brasil, sob a denominação de

j "Nada além de dois mil réis".
í Grant tem 38 anos de idade e

1Il't==== I Bárbara 29. O ator casa-se ago
, ra pela 2a vez e Bárbara pela 3a.

I A fortuna da noiva é avaliada
entre vinte e trinta milhões de
dólares. Grant e Bárbara conhe
ceram-se há dois anos e desde
então têm sido ótimos camara

das, sendo vistos constantemen
te, juntos, em todos os pontos
da colônia cinematográfica.

'_J.�v.7::

Domingo - dia 12 - das
15 às 18 ho r a s - "mcltinée"

dansante.

x

Já o outro dizia que "tudo é relativo" - e nunca o dizer foi tão
exato como em relação ao Ialadíssimo Canal de Suez.

Instrumento precioso do progresso, durante a paz, êsse extraordiná
rio empreendimento de Ferdinand de Lesseps revelou-se de escassa uti
lidade durante a guerra.

Com efeito, a aviação de certo modo encerrou o Mediterrâneo.
apoiando-se na Sicília e em Pantelaria , Aparte mantimentos de guerra
e navios de guerra, não tem transitado pelo Canal quase nenhum navio
desde que a guerra se iniciou; o caminho do Cabo é o preferido, não só
pela sua margem de segurança muito superior, como também porque o

seu uso cria um mais íntimo contacto de guerra e comércio com uma

peça essencial do Império Britânico: a Africa do Sul.
Se um navio de grande calado atravessasse o Canal de Suez - com

a inevitavel lentidão e paralisação das possibilidades de manobra que
essa operação requer - o alvo magnífico assim oferecido à aviação ini

miga poderia converter-se rapidamente, com uma ou duas bombas cer

teiras, em terrível escôlho que obstruísse o canal por longos meses.

Por todas as razões -- e até pela situação geográfica em relação à

Inglaterra ou aos Estados Unidos - o Estreito de Gibraltar é incompa
ravelmente mais importante do que Suez.

Adolfo, porém, não desiste ele tentar percorrer em passo de ganso as

pegadas traçadas na História por Napoleão. Também não desiste de um

processo guerreiro espetaculoso, rumoroso, e nesse "espetáculo" e nes

se "rumor" esconde uma vasta confissão de impotência: atacar a Ingla
terra, da Home-F'leet, e dos núcleos vitais da Haf ... Tudo isso, muito
mais do que uma importância dccisi va no período atual, explica a sua

ambição de atingir Suez. Tudo isso, e talvez a ambição de conseguir que
o Canal passe a chamar-se. _. de Soez.

v. S. procura representações!
Uma das maiores Fábricas de Folhinhas. estabelecida há mais de ft5

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

OFA. Organizacão
de vendas
da Fábrica

Ofertas à Caixa 2286, São Paulo

Nilo se pôde trabalhar
tom os 1Unrfdoente» !
• Que rnartírio ! Dôres nas

costas, nas juntas, reumatismo,
p�s inchados, urina turu« , escal
dente - cuidado com estes

sintomas. Tudo isto póde ser

sinal de uricernia, eliminação
insuficiente do ácido úrico, que
está envenenando seu sangue.
Tome Pílulas de Foster e com

bata êste mal.

.i TE

Pilula& ele rOSTEa
P.ar:t. os R.ins e a Bmga.
Preferidas porque �;:O!

• Diuréticas e b.lsimicas.
• Desinferam e ativam OI rins.
• Fáceis de tomar.

• Indicadas para uricemias, uretrites,
pielites e cistites,

""'Inda 'lia D.N,S. sob H.8m Im 15-4-42

JUIZO IJE IJIREITO DA COMARCA DE
TIJUCAS

Edital de Praça, com o prazo de vinte
(20) dias

O Doutor Maurillo da Costa Coimbra,
Juiz de Direito da Comarca de Tijucas,
na forma da lei, etc,
Faz saber a todos quanto êste edital,

com o prazo de vinte dias (20), virem
que o porteiro dos auditórios dêste Juizo,
ou quem suas vezes fizer, trará à público
pregão de venda e arrematação a quem
mais der e maior lance oferecer, sôbre
a avaliação, no dia 31 do corrente, às
11 horas, na frente da Prefeitura Muni
cipal os bens seguintes: Lote n. 1. Trinta
e oito metros e meio de terras de frentes,
com mil metros de fundos, sitos em São
João Batista, no lugar Ribanceiras, fren
tes a norte no Rio Tijucas, e fundos a
sul no Ribeirão das Aguas Negras; ex
tremando com terras do espólio e com
quem de direito, com a área de 38.500
mq, avaliado por dois contos de réis.
(2:000S000). Lote n. 2. Um outro terreno
sito na margem sul do Rio Tijucas,
em Ribanceiras, com dezessete metros e
seis decimetros de frentes que fazem a
norte em terras de Januário José Soares
e trezentos e trin ta de fundos que fazem
ao sul no Ribeirão das Aguas Negras,
com a área de 5.880 mq, avaliado por
(200$000) réis. Uma casa construida de
madeira avaliada por (400S000) réis.
Duas pequenas casas também construi
elas de madeira, avaliadas por (400$000).
Cujos bens vão a praça a requerimento
do inventariante Durval Amorim, para
pagamento de impostos e custas do res
pectivo inventário. E para que chegue ao
conhecimento de todos, que os querem
arrematar, passou-se o presente edital,
que será publicado na forma da lei e
afixado no lugar do costume. Dado e

passado, nesta cielaele de Tijucas, em 7
ele julho de 1942. Eu, Rodolfo Luiz Bü
chele, Escrivão que o dactilografei e
subscrevo. (Ass.) Maurillo da Costa
Coimbra. Selos afinal. Está conforme.
O Escrivão Rodolfo Luiz Biichele.

o ADVOGADO ACACIO MO-
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escri tório para a rua

«Deodôro s n° 23_

(das 9 às 12 e das 2 às 5)
Residência: "La Porta Rotél"

apartamento 112.
Caixa-PoslalllO-Fone: 1277

MOÇO VELHO?
Velho moço é aquele que sempre é
moço por ter scúde, Moço velho é o

velho precoce por não ter saude. Se é
velho, tenha velhice sadia, se é moço

..::; armazene forças para a idade madu-
ra, tomando a EMULSÃO DE SCOTT
que dá vigor, novas forças. Não é
mero estimulante, mas tônico nutritivo 1

EMULSÃO DE SCOTT
g-�cúu;�

Forno para PadariaCovarde
. -

expropnocco Vende-se um forno de rer
A intimação, feita pelo govêrno húngaro, a 600 Iamilias de 'lavrado- ro dupo, marca G -bruerí er

res sérvios, para a entrega de suas terras, Iodas aproveitadas em lntcn- Oberle. de Baden, para pa
sas culturas, é um aspecto moderado do regime da espoliação pelas ar- daria ou Iàbr íca de blscoutos,
mas. Fazer semelhante notificação a quem não tem meios de defesa e ou outra Iudústria qualquer.
apenas uma variante, em pequena escala, do confisco por atacado que Acompanha-o planta, para
() sr. Hitler inaugurou na Europa subjugada pelas suas hordas, A quem nova monu-g em. Cada chapa
os húngaros arrebatam essas propriedades, incorporando-as a seus QO- de ferro tem um metro e 8es
.ninios ? Aos sérvíos, violentados em todos os seus direitos, perseguidos,

I

S eu ta e seis centíro e tros d e
roubados e impossibilitados de uma imediata e vantajosa reação pelas largura e tres metros ci o 00-
armas. enta de comprimento. For-

As famílias agora expulsas de seus lares eram constituídas de vele- nalha , independente do inte
ranos da guerra de 1914-1918, a qual já perdeu, em favor <ia atual, o ti- rior do forno. Caldeira para
lula de grande guerra. As terras em questão haviam sido concedidas água. grossura 40 centím e
COJ1]O compensação a serviços prestados no exército jugoslavo, naqueles tros, compri men to dois e me
quatro anos de luta contra a mesma Alemanha imperialista e ambiciosa in m etros. Forno aquecido
de dominar povos e nações pela íórça e pelo terror, Na provação do ca-

com Ienha.Dnis graduadores
Iiveiro em que se encontram os povos fracos da Europa balcânica, não de calor. Informações nR
são as populações das cidades as que mais sofrem. O maior cruciário é grrê'lcia ooESTADO. 15vp -19
o das populações rurais, porque estas são constrangidas a entregar suas

terras e suas lavouras, sendo em seguida deixadas sem lar e sem pão,
em abandono nas estradas ermas de recursos, porque o que existe nelas
l> apenas o tráfego sinistro dos caminhões de guerra.

Os húngaros, formados na cauda do hitlerismo bárbaro e preten
samente invencível, não se temem do dia de amanhã. Quando êsse dia

chegar - e talvez não esteja longe - a restituição das terras confisca

das, mediante covarde expropriação que nenhuma guerra justifica, será

acompanhada de uma pesada exigê-ncia de juros, cujo pagamento, por
essa época de reparações contra a pirataria sem pêso nem medida, pro
vavclmente excederá a capacidade húngara.

Então, sim, (conclue o "Correio da Manhã): a Hungria terá por on

de se recordar do abuso de sua atual fôrça... reflexa.

l?AI«A DEBELLAR
A GRIPP!:

JUIZO IJE IJIREITO IJA COMARCA DE
'rIJUCAS

Edital de Praça, com o prazo de vinte
(20) dias

O Doutor Maurillo da Costa Coimbra,
Juiz de Direito da Comarca de Tijucas,
Estaelo de Santa Catarina, na forma da

lei, etc.
.

Faz saber aos que o presente edital
de praça, com o prazo de vinte (20)
dias virem, ou dele conheCimento ti

\'er':m, que no dia trinta e um (3'1) do
corrente mês às 10 horas, o Oficial de
Justiça servinelo de porteiro dos audí
tóríos �lêste Juizo, no Edifício da Prefei
tura Municipal desta cidade, l.evará em

hasta pública, por quem mais der e maior

lance oferecer, os bens pertencentes ao

inventário de Joaquina Custódia da Sil
va, que vão à praça a requerimento do
inventariante Manuel João Soares, por
intermédio de seu advogado, para paga
mento de impostos, custas e mais des
pesas do referido inventário, os quais
são os seguintes: Um terreno sito no Rio
do Braço, distrito de São João Batista,
com cincoenta e nove (59) metros e no-

"
venta e cinco (95) centimetros de fren

tes, com quatrocentos (400) ditos de
fundos e área de 23.980 mq. fazendo Fren
tes no Rio do Braço e fundos em terras
de José Manuel Soares, extremando a

leste com ditas ele José Manuel Soares,
e oeste com ditas do espólio no valor de
trezentos (300$000) réis. E para que
chegue ao conhecimento de todos, man
elei expedir o presente edital, que será
afixado no lugar do costume e publicado
pela imprensa, tudo na forma ela lei.
Dado e passado nesta cidade de Tijucas,
aos 7 dias do mês de julho de 1942. Eu,
Rodolfo Luiz Büchele, Escrivão que o

dactilografei e subscrevo. (Ass.) Maurillo
da Costa Coimbra, Juiz de Direito. Selos
afinal. Está conforme. O Escrivão, Ro
dolfo Biichele.

Logo aoe primeiros symptomas
- um leve formigueiro na gar

ganta, olhos lacrimejantes, co

meço de resfriado, peso na ca

beça - tome duas capsulas de

Eurythmine. A grippe e as dô
res desapparecem com o uso de

Eurythmine. É inoffensiva e

não tem contra-indicação.

ARTIGOS MILITARES
geralem

I=;:;;�;:;:=' �Xri�iV�i�TAS
para fardas de BANDEIRAS

I
Tiro de Guerra, CAPACETES

CALCADOS
exército, polfcles

I
TECIDOS

e (olegios. FIVELAS
GALÕES

_____ PANOS

LIMITADA

GABARDINES
CANOTILHO.íi
DIS'fIN'l'lVOS
BORDADOS
PERNEIRAS
CINTURÕES
BOTÕES
CIN'I'OS
FiLELE
BRINS Aluna-se o predio sito à

, Praça Lauro
Müller. n° 2, bem como dois
compartimentos à rua Almi
rante Lamego n° 2. A tratar
com Colombo Sabino, à rua.

Almirante Lamego, n° 15.
3v-3

ARGUS MERCANTIL
ATACADISTAS

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

II.
III
"D� ------------------------------------------------------
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meiros anos dêste século. Sur- imaginara de bom a respeito do para lutar durante um se

giu disfarçando o que havia de dos seus intuitos. A dissim.ula- culo, se �reciso fôr".
ser mais tarde. Apresentou-se ção foi completa, e p�:: isto, Nos CUId�dos J?ela sorte Iu

como uma nação que se prepa- mesmo para os qu� ja pos- tura do Chile esta .a patranha.
rára para tomar parte no con-- [suíam a certeza da u!dole. fal- Na ameaça � seguir, a fa_?far ..

cêrto universal e cooperar na sa dêsses amarelos, nao deixou ronada. Os Japoneses
.

nao se

obra de bem-estar da humaní- de surpreender a desfaçatez do alteram com os sofrimentos
dade. No seu choque com a po- gesto co� que desenvo�tamen- do? outros pOV?S .que êles. 0-
têncía que apontava como ad- te desafivelaram as mascaras. deíam, e a República andma Contr.
versária dos seus progressos, o Assim, o Japão de hoje é o estava no seu programa das

Império do Sól fez constar a da mentira e da fanfarronada, conquistas a fazer no contí-

justiça da sua caus�, embora encontrando-se. isto, 'p�i�cipal- �nte . �mericano. A prepara-
désse início à agressao atacan- mente, nos meios OfICIaiS. çao militar para suportar um
do Porto Atthur sem se decla- Os exemplos disto são mui- conflito de duração longa é
rar beligerante, como havia de tos. Encontram-se nas declara- um blasonar que os aconteci-
fazer mais tarde, com a traição ções públicas e nos comunica- mentos na China já destrui-
de Pearl Harbour. dos de guerra, cheios de dísíar- ram de sobejo e o embate atual
Em 1914, para mais aparen- ces. Mas ainda agora vem de acaba de confirmar.

tal' as suas afinidades com os Tóquio uma notícia confirma- Todo o mundo sabe que es-

povos que sempre defenderam dora do asserto. Ao receber seis tensão alcança o desprêzo ni
a liberdade e a justiça, colo- jornalistas chilenos, o primeiro pânico pela sorte da civilização
cou-se ao lado dos países alia- ministro, general Tojo, fez as ocidental da qual o povo chile
dos de então, batendo-se con-: mais comoventes declarações no é parte. E ninguem ignora
tra o "imperialismo germâní- I do apreço de seu país ao Chile, que a derrocada alemã, íneví-
co". I desejando o fortalecimento das tável, trará como consequên-
Agora, a situação mudou relações de amizade entre am- cia o rápido esmagamento do

para os nipônicos, porque êles bos e ironicamente fazendo vo- poder do Micado, incapaz dr

já haviam ludibriado bastante tos por que "não se faça o Chi .. resistir ao bloqueio eficaz que
a opinião anti-imperialista le padecer os tormentos da lhe foi imposto.
mundial. Chegou a sua vez de guerra". E, nesse tom de sensi
se revelarem como são, e assim bilidade, acrescentou à sua es-

pO-Mucus da
/Asma Dissol·
vido em Um Dia
Oe ataques desesperadores e violentos da

asma envenenam o organismo, minam a

ene-rgia, arruínam a saúde e debilitam .0 co

ração. Em 3 minutos, Me n d a c o, receita de
um famoso médico, começa a circular no

sangue, dominando rapidamente os ataques.
Desde o lJ r im e i r o dia começa a desapa
recer a dificuldade em r e s p i r a r e volta o

sono reparador. Não é preciso continuar
. usando drogas, cigarros ou injeções. Tudo
o que se faz necessário é tomar 2 tabletes
de Mandaco ás refeições e ficará comple
tamente livre da asma. A ação é muito
rápida, mesmo que se trate de casos r�bel·
des e antigos. Mendaco tem tido tanto muto
que se oferece com a garantia de dar ao

paciente respiração livre e fácil em 24 ho
ras e de acabar completamente com a asma

em 8 dias, ou devolução do dinheiro, ao ser

restituido o pacote vazio. Peça Mendaco em

qualquer farmácia. Nossa garantia o protege.

M endaeo A:a:::::.m

Machado & (ia.
Agências e

Representações
C.lxe poltal - 37

Ruo João Pinto - 5

FLORIANÚPOLIS

Sub-asentiu nOI pril'lClp,,,
munclplos do Estado.

17P.

APANHANDO
um

RESFRIADO?
Faça isto ••• Ajuda a

evitar os resfriados
Quando começar a espirrar, a fun
gar ou a sentir o nariz irritado ..• êsse
é o sinal de alarme da Natureza 1
Providencie Logo! UseVickVa-tro-noI
-pingue algumas gotas em cada na

rina. Depois, repare com que rapide:
êle começa a atuar, estimulando e aju
dando as defesas da Natureza a repelir
o resfriado. Va-tro-nol é um medica
mento especializado para a "zona de
perigo" nas vias nasais, onde começam
quasi todos os resfriados.

Aluga-se uma sala
grande e confortável para casal,
na PENSÃO SUIÇA, à ma

Esteves Junior, 135. V-30

Resfriados
dasCrianças

Friccione este agradavel unguento
no pescoço e peito. Evita perturbar
o estornago com medicação interna.
Proporciona aIlivio mais rapido
porque combate o resfriado de duas

maneiras directas.

Salão no centro
ALUGA-SE um ótimo salão,
próprio pi escritório ou casa

comereia1, sito à Rua João
Pinto, n° 9. Tratar à Rua Fe
lippe Schmidt, 19. (Casa
Paura). l5vs-7
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Im A SlFILIS ATACA TODO O ORGANiSMO m: -,

ii O Figado, o Btlço, ° Corução, o Estômago. os EHi'••••• 113••••••••••••••••••••••••••••••
iill Pulmões, a Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôres iisi • •
•••• nos OfiSOS, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca- ii' EQUITATiVa TERRESTRE aCCIDENTES.iEi! be!N, Anemia, Abôrtos e íaz os indivíduos idiotas. =i!' ,.!!!! Iuc.Iensivo ao organismo. A agradável !:::

•SEi! como um Iicôr &555 •
e!!! O ELIXIR 9\4 està aprovado pelo D N.S.P. como !!ii • E TRANSPORTES, S. A. •
...." .

S�l R
. :::i. •cm auxiliar no tratamento da id is e eumattsmo iii=

:::: d· ••••

••••• a mesma origem ,

•••• •5::: FfiLó,M CELEBRIDADES MEDICAS iiii A....
.... ., CAPITAL •:::: R( bre o preparado ELIXIR A composição e o sabor a- ::::
•55!= .914. devo drzer-lhes. serupr. gradavel do ELIXIR .!:Jl4, r�- EH! •

'.0; que o tenho emp-egado, em c.un eudam-no como arma ue =1::. S b lt 3 500 000$000 R l- d 2 600 000$000 •!!E= os easr s de índtcação apre- íaell manejo para o público 55! U scrl O:. : ea Iza O:.: .

ãã�; priada (sif,lts em varias de no combate à. �lf lis, quatída- iiE! • •
•••• suas manífestacõ e-] os re-ul de" que frequent"fif'nte a- �I=: l1J6

O I O •:::: tados têm sido seusfatortos, oroveíto DO Ambulatorlo da ==== 'IF Matrl-Z.... RI DJ4' JANE R;555 pois são rapidos e duraveis. Maternidade db Santa Maria. II • ...... •

I Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy. �: (Avenida Rio Branco, 125) :--�----�--�-�8--���=��=--
5iEUiI!imEi55i5iU5U iEe! =55iüi!!H555iU!i!!555s55iiEEi iH! !i5m!!ilSiiii: 5!:i -= 55!!!!!! • DIRETORIA •

• Dr. Affonso Penna Junior--Presidente •

: Dr. José Mendes de Oliveira Castro--Vice·Presidente :
• Charles Barrennes-Diretor

•Dr. João Proença··Diretor
: Dr. Roberto T. Boavista--Diretor :
• CONSELHO FISCAL •
• MEMBROS EFETIVOS •

•• Dr. Guilherme Guinle ••Dr. Cesar Rabello

•= Dr. Heitor Beltrão :
SUPLENTES: •

: Dr. Carlos de Saboia Bardeira de Mello !
•

Ernani Coelho Duarte O

•
Dr. Arthur de lacerda Pinheiro •

• Gerente GeraI:-R. CASSINELLI •
• DADOS RELATIVOS AO ÚLTIMO EXERCíCIO, :• ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1941: •

: Receita de prêmio 14.045:8121500.
• Sinistros pagos 5.691:9811700 ••• Bônus e Dividendos aos Acionstas 383:3331300
• Reserva 3.749:0471200 •
• Opéra em : Incêndio-Tra"sportes-Responsabilidade •
• Civil-Acidentes Pessoais-Acidentes do Trabalho. •
• A

•
" gentes gerais em Santa Catarina: :
: MACHADO & CIA. :• RUA JOÃO PINTO, 5-CAIXA POSTAL 37-FlORIANÓPOLlS •• ••
• PA�A SEGURO" DE VIDA: :
: A EQUITATIV1l DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL •

: FUNDADA EM 1896 :
.•••••••_."••••••••••••••.••••••....•:

"Correio da Manhã".

---------------------------------------����

rendaAumente sua

desde já
Pessoes residentes em qualquer praça deste Estado ou

do país, Sf>m prejuizl) das suas ocupações, terão sua ren
da aumentada imediatamente, num ramo distinto, faci! e

de futuro. Escreva-nos sem compromisso, pedindO mais
detalhes: CAIXA PO"TAL 1.696 - S .. Paulo.

Gabinete Dentario
Cirurgião-dentista JO,SÉ C. DE BORBA «alô)
Ex-dentista do Patronato de Anitápolis.

Executa todo e qualquer trabalho concernente
à Odonotologia

Material de 1· qualidade
Rua Deodoro, 16

Vendem-se
Famílias, que se retiram para

fóra do Estado, vendem diver
sos ob.ietos de uso doméstico a

preços de ocasião. No Saco dos

Limões, casas ns. 185 e 187.
Svs-7

Dr. elerno G. IGalletti
ADVOGADO

Praça 15 de Novembro, 23
1 ° andar (Altos do Café
Bubi). - Fone VIG8. Representantes:

MACHADO & Cia.

Distribuicão de Junho de 1942
Aprovado pelo si. Fiscal Federal em Porto Alegre

PLANO '6AI' 38- O· t'b . - -

.

- U ri ulçao.
N° SI-Roberto Bayer, Blumenau, saldo 2 :500$000 Antiguidade

59-Contr. de empr. parte1:500$000 idem
Com juros de acordo com o Decr. - Lei ri? 4171

792-Vva. Ema Deeke, Blumenau, saldo, 6:000$000
1071-J. L. Freshel "parte 27 :000$000

prefcia.
12315 pts.

Rescisões regulamentares de acordo com o Decr. -Lei N° 4.171
382, 710, 474, 1055, 519, 1133. 638, 578. 824/4195,
462/4159, 854/4165, 427/4533, 1036/4161, 64414141, 1030/4162 15:974$200

PLANO /'811 31 Di�tribui'ção:
B1umenau, parte, 10 :000$000 Antig. prof.

"

saldo 500$000 sorteio
" 5:000$000»
" 15 :OOO$mW »

Lages, parte 9 :500$000 »

Joinville saldo 10 :500$000 Serie I pref.
Brusque 12 :500$000 » 8975,5 pts
Blumenau 7 :500$000 » 8950,2 »

Joinville 10 :000$000 » 8925 �

S. Bento, parte 13 :000$000 » 8888,5»
Blumenau" 7 :500$000 Serie II 5720 »

Joinville saldo 4 :500$000 » III pref.
Blumenau 5 :000$000 » 6365,5»
Fpoiis. 10 :000$000 » 6007,5 »

Blumenau, partel:500$000 » 5672,5»

Contr. N° 4002-Walter Voss,
5644-Rodolfo Konder
5805-Julius Ruediger
5541-Contr. de emprestimo
4108-Dr. Walter Taggesell,
4363-Franz Schumacher
4188-José Belli
4365 Contr. de emprestimo
4390 Eug. C. Monich
4289 Carlos Zipperer Sob.
5090 - Arnaldo Haertel,
5738-Vicente Mueller,
5620-Afonso ,Schmude,
5561-Alcides Elpo,
57l0-Emil Rossmnrk,

Rescisões regulamentares:
4168, 5766, 5767, 5768, e 5769 11 :164$000

Total dlst rlbuido até
hoje neste Estado: 8.738:500$000 a 587 prestamistas.

Sociedade Comercial Livonius Ltda .. , Correspondentes

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

13, Sobrado.

Médica Espirita
Dra. Lourdes Galhárdo Rua Es
tacio de Sá, 142 -1°. ando Telef.
22-1092- Rio de Janeiro.

Aluga seuma casa para
-

morn dla, à RUI1
Hcepcke, n-. l-C rníormaçõ e«

à rua Conselbeiro M Ira, 42,
iôv- 2
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Araujo-Roussel S,A.
da Filial em Curitiba

Comemorando a passagem de
mais um ano de trabalho, o

Centro Espírita"José de Naza
ré" realizará, amanhã, às 7,30
horas, sessão solene, sendo em

passada sua nova diretoria. IHoje, às 7.30 horas, o Centro
Espírita "Amor e Humildade do

malte Cutex - e ostente sempre Apóstolo" realizará mais uma

unhas tão brilhantes como jóias. sessão doutrinária.

•

•

TIabilitações: ESMALTE "Foi exonerado, a pedido, pela

Estão-se habilitando
I'UTII= '" Interventoria Federal, do cargo

----

sar o sr. Dionisio Mae��ra ;a� PARA UNHAS ....., L"" de professor da escola da Peni· Carta branca para

sta, Zilma Silveira; o sr. Wal-
tencíaria do Estado, o sr. Wil- perseguir os judeus

mor Martinelli e a sta. Jacinã
lredo Eugênio Currlin , Berlim, 11 (A. P.) - Irra- r

Avila. Ameaca de JaponêS A MAIS VALIOSA PRENDA *.. _ I
diação oficial - Um decreto

Clubes: Rio, 11 (D. N. p. A.) _ Foi (O que nos ensina a higiene) doDMe .a?otrd? codm Ra 1s0l:clt8Eçao publicado no jornal de Sofia,'
.

lOIS erro as e açoes x- acaba de dar plenos poderes ao
O Cantista R. F. Clube rea- denunciado pelo T. S. N. o ja- A pergunta, - qual a mais va- t

Iizarâ hoje, com micro às 21 ponês Hidekichi Kuroiwa, re- liosa prenda com que a natureza en?res, ,constante de
.

telegrama Govêrno búlgaro para tomar

horas, animada "soirée" -dansan- side t m P
,

S� nos pód dota?
.

d
. envl�do a Interventona �ederal todas e quaisquer medidas con-In e e araguassu, em ao I

e r. - nmguem eixa- no dia 4 do corrente, fOI reco- tra os judeus sem a necessída-
te, em sua sede social, no dis" Paulo, por ter declarado que,' rá de responder: é a saúde. Não h

.

d
'

trit d J
-

P (E')u" b ta
n eci o, na qualidade de Consul de de consultar o Parlamento.

fi o e oao essoa streito). em breve, os japoneses toma- o s nte, pouca gente cuida de es· d EdU'
• riam conta do Rio e, dentro de tudar a ciência de conservá-la, isto

os sta os mdc:s da America, __ _� I ::._...........w'..." .....IIIlII1".._..,.,.....•

"..... .J:

O «Lopes Vieira S. C.» rea-
'

h
do Norte, em carater provlso'

I
3 v-3

r a
'

h-' d
um mês, tomariam conta de e, a igiene, sendo de lamentar que rio, o sr. Regina*ld S. Kazanjian Clínica médico-cirúrgica do

lZ ra aman a, �mma o sarau- todo o Brasil; e então seriam na grande maioria das escolas não DR. SAULO RAMOS Camisas, Gravatas, Pijames,

d.ansante, ofe�e�l?o ,a s,eus asso- 1 acertados os negócios". exista um ensino sistemático das Decreto recente da Interven Especsieanlli,�otl�ase�mpOalrétSotisa.s de Meias das melhores, pelos menores.

ciados, com micio as 18 horas.
.

CASA MISCELANEA
regras mais elementares de higie- toria Federal promoveu, à 2" i ALTA CIRURGIA ABDO�IINAL: es- preços 50 na .

• Caspa 1 LOÇÃO �IARAVI- ne referentes ao corpo, à habita. tômago, vesícula, útero, ovários, - Rua Trajano, 12.
O C. R. Limoense levará a LHOSA!

classe, por merecimento, a da- apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA

eleito hoje seu anunciado sarau-
ção, à alimentação, à preservação ctilógrafa d D t t d PLÁSTICA DO PER1NEO - Hérnias,

O epar amen O as hidrocele, varicocele. Tratamento sem

dansante. Comunidade da Campanha do
contra as infecções ou profilaxia, Municipalidades Ione Simone dor e operação de Hemorroides e vario

A hí
. . - ,

d f
'

.

'
zes - Fracturas: aparelhos de gêsso.

Fole
igiene ensina nao so a e e· percebendo o vencimento anual ! Opéra nos H�pitajs d� Florianópolis.

sa contra as doenças, como tam- de :5:600$000, II Praça Peretra e Olívelra, 10 -

I'

Em Junho p.p., os "Felobe- bém as medidas para manter o fí. * f
Fone, 1009

los" do Brasil deram um avião sico e o psíquico em perfeita fór- Foi nomeada dactilografa de I
Horário: Das l!e��e�6 horas, díarta-

"Spitfire" à R. A. F., O qual ma Nos tempo h' 3" I d D d 1
. s que correllf a, c asse, o epar tarnento as "m'..... .....__

foi «batizado" em Londres. A- por exemplo, muitas pessôas ner- Municipalidades, Ivan Amaral,
gora se estão aproximando do se- vasas apenas porque não sabem percebendo o vencimento anual
gundo avião. alimentar-se convenientemente e de '3 :000$000.

O "score" do mês de Junho outras desanimadas, irritáveis,
foi de 265 aviões totalitarios der neurastênicas, só porque não sa

rubados. bem dividir metódicamente o dia.
Para combater o desanimo, a

irritação, a neurastenia, nada mais
facil: alimentar-se bem, regulari-

Izar
a vida, deitar-se nas horas con

venientes e usar o esplêndido 'I'o
nofosfan ela Casa Bayer, obedecen
do as demais regras estatuídas pe-
la higiene.
Numerosas pessôas que usaram

! o Tonosfosfan ficaram admiradas
do bem-estar que sentiram apenas
com as duas primeiras mJeções
dêste precioso medicamento - ab.
solutamente indolor e de grande
proveito para os enfraquecidos,
sejam crianças, adultos ou velhos.

rVida Social I!
"'"

I

I

I
Fazem anos hoje:
A sta. Antonieta de Barros, i

destacado elemento do magisté
rio catarinense e figura de real
valor em nossos meios intelec
tuais;
a sta, Edla Mancelos;
a exma. sra. d. Sidonia Me

lo, esposa do nosso prezado con

terraneo sr. Luiz Melo, repre
sentante comercial;

o sr. Julio Lange, funcio-
naria dos Correios e Telegrafos;

a exma. sra. d. Blétia Vieira
de Oliveira;

a galante menina Nadir-Nice
Botelho, extremosa filha do sr. i

Gercino dos Santos Botelho,
motorista;

a prendada senhorita Vanda
Iconomns, filha do sr. Agapito
Iconornns,

UNHAS FORMOSAS

Montenho·os assim

com Esmalte Cutex

*
Fazem anos amanhã:
A prendada senhorita Arací

da Luz Cunha, funcionario dos
Correios e Telegrafas;

a gentil senhorita Maria A
;-'::lrecida, filha do sr. Antônio
t�cciolli Carneiro, alto funcio
r.ario federal;

o sr. dr. Julio Tietzmann;
a sta. Clêlia Machado Zanini,

Use Esmalte Cutex em suas unhas

Comece, hoj« mesmo,
aliSar Cutex. Suas

e observe como se tornam formosas

e longas. Cutex forma uma camada

protetora sôbre as unhas, evitando

que se quebrem ou ressequem. E,

ainda, Cutex põe a'Moda em suas

unhas. É o esmalte mais elegante,
mâos urâo sembre stuo
dr admiraçã; geral]
Veja êstes novos 10m: vistoso e de maior durabilidade.

*
BURGUNDY

Há muitos tons de Esmalte CutexCasamentos: LOLLIPOP

RIOT - um para cada tipo e côr deRealiza-se hoje, no vizinho dis
trito de Saco dos Limões, o

enlace matrimonial da prendada
senhorita Nilza Guimarães com

o sr, Leopoldo Teixeira, guarda
especial da Penitenciaria do
Estado.

RU.HI'US

SUGAR PLUM �
vestido - para cada matiz de cútis.

Eleja seus tons preferidos de Es-GINGERBREAD

SHEER NATURAL

UNIÃO BENEFICENTE DOS CHAUFFEURS DE
SANTA CATARINA

Convido a todos os associados em geral desta União, a com

parecerem na séde social à rua João Pinto n. 32,no dia 15 do cor-reu

te, às 19 horas, afim de se realizar uma sessão de Assembléia Ge·

r-al Ordinária, para se proceder à eleícão da nova Diretoria, que
deverá reger os destinos sociais no per-íodo de 13-842- à 13-843.

Não havendo número suficiente na hora marcada, se convo

cará nova sessão para as 20 horas do mesmo dia, a qual se r-ealí

zará com qualquer número de sócios.

Florianópolis, 10 de julho de 1942.

ARA0 BONIFÁCIO DE SENNA, Presidenttl

RElOCiIO-PULSEIRA
perdeu·se um, no traj<->to

do Colegio "Coração de Je·
SÚQ, até li Praça «15·,. Quem
o encontrou, é favor entre·
gar nesta rediÇão, pois será
gratificado. 5vs· 1

Contra os exploradores do povo
Rio, 11 (D.N.P.A.) - t''L\ matutino revela a eleis·

tencia de uma greve parck 1 no fornecimento de carne

verde à população, e adianco que a prefeitura providen·
ciará para o abastecimenb, se for apurado o boicote,
c:crescentanda: "Não haste: suprir o povo. É preciso
p ..ender os culpados da I·' :lnobra subversiva e ganan·
ciosa"

:CartEJZeS do dia
1.,��-m:r.o�IlICIaaXIODIJllDI!:IXIX'I· """"''''''''-=-_....,DD�W....,''''_''''''''''''''''9'aoao..... ...,DQCICIIODriaIJdllramD�jOtXkXXXJtXca::wzuaG:llWlb·

HOJE Sabado HOJE

�CINE�REX�'rciNE-Õ-DEoN°O-iiVl�IA-L-
- FONE 1581 -

I i- FONE 1602 - - FONE 1587 -

A's 7,30 horas

1
A's 4,30 e 7 horas

!
A's 7.30 horas

I R E N E I Era uma vez 'Herança do deserto

I', um capitão I Com Donald Wood, , Sidney

Continuação do seriado: I
Toler

Comp1emento Nacional (D.F.B.), A volta da .Aranha i Complemento Nacional (D.F.B.)

Atualidades DFB n' 2ft Negra
.

Atualidades DFB n' 9

3� e 4° episódois.
Complemento Nacional (D.F.B.)

Preços 1$500 e 1$000
Imp. até 18 aD08

:Ii
!II!III

I

Com Ann Neagle e Ray
Milland

Preçf) único: 1$500
Livre: de Censura

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

_fi'."_.'------

Laboratorios Silva
Instalacão

Os Laboratorios Silva Araujo-Roussel S,A. têm a satisfação
de comunicar às distintas classes médica e farmacêutica do Paraná
e Sta. Catarina a instalação de sua filial em Curitiba, à rua

Marechal Floriano Peixoto nv 270. Nessa filial os snrs. médicos

encontrarão ao seu dispôr amostras e literaturas, ou quaisquer
informações que necessitarem. Comunicam aos senhores droguistas
e farmacêuticos que todos os pedidos de mercadorias serão aten

didos por esta filial, que dispõe de completo estoque de todos os

artigos constantes do catálogo, facilitando, assim, aos seus clien
tes o barateamento dos fretes e a rapidez na entrega dos produtos.

�

Ecos e_��tícias I
...� �".,.:mrr

Até nova deliberação, estão

I vigorando, oficialmente, em Por·
to Alegre, os seguintes preços
para o feijão: - Feijão padre
nizado extra, saco, para o ata-
cado 30$, para o varejista 42$,
para o consumidor, quilo, $850:
feijão catado e polido, saco,

para o atacado 36$, para o vare

jista 39$, para o consumidor,
quilo, $800; preto comum, saco,

para o atacado 34$, para o vare

jista 37$, para o consumidor,
quilo $750.

Registra a imprensa de Cur i
tiba que o interventor federal
do Paraná concederá um abono
provisaria ao funcionalismo es

tadual, afim de melhorar o seu

padrão de vida, em vista do
encarecimento dos gêneros de
primeira necessidade. A.s infor
mações adiantam que serão bene
ficiados principalmente os fun
cionarias de vencimentos infe
riores a um conto de réis.

•

Estará de plantão, amanhã,
a Farmacia "Rauliveira", à rua

Trajano.
•

À MA/lENA BRASIL S. A.
CAIXA POSTAL, f· S. PAULO 4 o

•

Foi extinto, na Secretaria do
Tribunal de Apelação, um cargo
delll2° Oficial, Na mesma Secre
taria foi criado um cargo isola
do, de provimento efetivo, de

Escrituraria, cargo êsse provido
mediante livre escolha do Poder
Executivo Estadual.

*

Afim de adquirir material
para a instalação do Insti
tuto Nacional do Câncer, de
acordo com recente decreto
do governo, viajou com des
tino aos Estados Unidos. pe·
lo "clipper" da Pan Ameri
can Airways, o professor Ma
rio Kroeff.
O professor Kroeff tom

bem adquirirá nos Estados
Unidos uma grama de "ra

dium", destinado ao trata
famento daquela doença e

rá conferencias sobre as·

suntos de: sua especialidade
por ocasião das visitas aos

principais centros médicos
da grande república do Nor·
te.

�

Em vista do resultado
do concurso a que se suh
meteram recentemente, fo
ram promovidos a escritura·
rios os seguintes auxiliares
de 1 a. classe da Agencia do
Banco do Brasil, nesta .!:api
tal: srs. Euclides Fernandes,
Anatolio Pinheiro Guimarães,
Hélio Moura, Nei Pinto Va·
rela, Osmar Cunha, Rui
Marques, Vald.emar Busch
e Valter Künzer.

_______,------------------------

MOTOCICLETA
Vende· se urnR, marca «Ar'

die», de ii 1/2 H P. Vere tra
tar na casa n° 187, do Sacc
dos Lim.ões. 6v·l

Peço enviar·me, gratis. o "Meu Livro de Receitai"

Nome _ .. _._
._ . __ ._ __._ _ .. _.

Rua, ,._._ _ .

Cidade .. Estado

ESTABILIZADORClínica de Olhos, Ouvidos, Nariz
e Garganta do

DR. TULIO RAMOS Vende-se .nn

Tratar na C888

co dos Lia: ões.

para radio.
n- 175 do Sa

ôv- 1

Assistente efetivo do Serviço de Olhos
"Gabriel de Andrade" na PolicIfnica
Geral do Rio de Janeiro, com curso

de especialização e prática de ouví
dos, nar-iz e garganta no Serviço do
Prof. David Sanson, na Policlínica de

Botafogo - Rio de Janeiro
Praça Pereira e Oliveira, 10 -

Fone, 1009

Diariamente, das 9 às 12 horas -

'Segundas, quartas e sextas das 17

às 19 horas

FRACOS e

AN�MICOS
TOMEM

�n�o Creasotada
"SILVEIRA"

Grande T6nico

Oscar dos Santos Pereira e

Zulma Candemil Pereira
participam aos parentes e pes
soas de suas relações. o nas
cimento de seu filho NÓRTON

Fnnlís.. (1-1-9%2.

Coleção de selos
Vende-se uma, bem orga·

nizada, a preço de ocasião.
Tratar nesta redação.

5vs-3

reças �enumas FORD
Só

, , II

com os concessronanos:
.

Tuffi Amin &: Irmão
Mafra. 54-Caixa postal. 111-Fone 1665Cons.

ULTIMA HORA
japoneses pretendem inicial' a in

vasão da Iudia.
bombardearam

No dia 9 o "eixo" perdeu 13

aviões sôbre a ilha de Malta; e on

tem, 11.

Aviões russos

bases alemãs na Norul'ga, avari

ando hangares e depósitos, e apa·

relhos que se achavam em terra.
*

A aviação anglo-americana ataca

constantemente as linhas de abas·

tecimento do "eixo", no Egito. On- Por 5 vezes em 9 dias uma I'!'l

tcm foram destruidos num só rêi. I quailrilha <le ql1adrimotores' nOl'tcA

de, cêrca de 50 caminhões. I <llllcricallOS atravessou o Atlanti.co,
o;< indo e vindo, entre os EE. Unidos

Aviões aliados bombardearam os i e a Inglaterra, conduzind� mat.e

qllarteis japoneses, em Dilli (ilha rial de gUCl'ra e outros artigos, o

de Timor), destruindo vários de. batendo novo recorde.

Reacendeu·se com extrema "io
lencia a Jut."l, no Egito, entre EI·
Alalllein e a (h'pressão salitrosa de

Quattara.

Os italianos afirmam que, no til&.
de junho, tiveram 60 homens mor

tos e 165 feridos, na frente russa,

mas, que, em luta com os guerrI
lheiros jugoslavos e gregos, per!le
ram 5.75(1 homens.

,1

leso , '.� ..
Vai ser novamente re<htzi<h a

2 varre-minas alemães foram a· ração de l)ão, na França, pelo me·

fundados por lanchas.torp(ldeiras nos até que se realize a nova co·

inglesas. lheita de trigo.

A Holanda e a Russia reataram

as relações diplomáticaR.
!II

O "eixo" está enviando reforços
para o Egito, retirado" dos Balee'is.

'"

Os japoneses introduzir'am J:I. a

"nova ordem" na ilha de Nova

Guiné. Os cidadãos são obrigalll_18
a inclinar a cabeça à passagem doI"
soldados jallonese�, a hastear a

Submarinos ingleses afundaram i bandeira do l\Iiee"ldo, a aprender a

no Mediterrâneo um navio de :lbas· língua nipônica, e a não escreyer

tecimento do "eixo", que se dirigia
à Africa, e um navio·de·guerra au·

xiliar.

cartas nem ou"ir rádio.
�

O vapor argentino "Rio Segun
do" encalhou perto do cabo Polo
nio, na costa do Urugtt,al.Há indícios seguros de que (111

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


