
Judeus deportados

COMEMORANDO A PASSAGEM DO 700 ANIVERSÁRIO DE SUA FUNDAÇÃO, o CLUBE DOZE DE AGOSTO REALIZARÁ GRANDIOSO BAILE NO
DIA 12 DO MÊS PRóXIMO... DUAS GRANDES ORQUESTRAS "SHOW" COM OS "DEMôNIOS DO RíTMO" .•. DIA 25 .. MAIS UMA FORMIDÁVEL "SOIRÉE".
LONDRES, 18 (REUTERS) .. COMUNICA A EMISSORA DE MOSCOU QUE, NUM DOS SETORES DA FRENTE CENTRAL, FORAM APRISIONADAS
TROPAS ALEMÃS ACORRENTADAS AOS SEUS CANHõES E METRALHADORAS. ESSAS TROPAS PERTENCIAM À 56a DIVISÃO GERMÂNICA, CO-

MANDADA PELO GENERAL VON OTTER.

Lá existem bombas !

ANO XXVIII Julho de 1942

Vitória, 18 (A. N.) -'0 intervcn-
10r federal interino, recebeu no seu

gabinete o diretor da Companhia
Central Brasileira ele Energia Elé
trica, com quem assentou medidas
no sentido de ser aumentado o nú
mero de bondes nas diferentes li
nhas, afim de facilitar o transpor
te de passageiros da capital de mo-

do a compensar a próxima supres-
são dos automóveis particulares e

oficiais.

Novo tipo de avião
de carga

Washington, 18 (U. P.) - A Co
missão Marítima anunciou que o
novo tipo de navio de carga, deno
minado "Liberdade", está demons
trando na prática ser superior aos
mercantes construidos no mesmo
sistema de grande escala, durante a

anterior guerra mundial. Declara a

Comissão que os atuais navios têm
de dois a três nós a mais de velo
cidade e podem carregar de 1.400 a

3.500 toneladas a mais em seus po
rões, com menor consumo de com
bustivel por tonelada.
Finalmente, informou que, em

fins do mês último, havia em ser- CASA MISCELANEA, distribui
viço 153 desses navios ; outros 183 dora dos Rádios R. C. A. Victor,
f�ram _postos � flutuar; .e se

ha-, Vávulas e Discos. _ Rua Trajavia batido a quilha de mais 287 na-

vios "Liberdade". no, 12.
.

Já se perderam 48
unidades navais

Nova Iorque, 18 (A. P.) - Um
cômputo organizado pela "Associa
ted Prcss ", tomando por base os

comunicados oficiais, mostra que
os Estados Unidos já perderam
quarenta e oito unidades navais de
todas as categorias, desde 30 de
outubro de 1941, quando o "eles
trovcr " "Heuben James" foi tor
pcdcado no Atlântico Norte.

QUEREM ELEVAR O PREÇO DI BANHAPorto Alegre, 18 (Meridional) .- Os industriais da banha
dirigiram um memorial à Comissão de Abastecimento Públi
co solicitando o aumento de mais quinhento.s réis em quilo de
gordura, alegando que será total a escassez do porco, o que
fará desaparecer a banha do mercado da Nação, de dezembro
em diante, até a nova safra. O memorial ainda não foi despa
chado.

Firmas Inferior do Estadodo
Atendemos com presteza serviços de
regularizações, registro de firmas, de

livros, petições, etc.

Organização Vomercial Vatarinense
Rua João Pinto n. 18 _u Fone 1467

Isso· é lá no... Afeganistão!Nova Delhi, 18 (R.) - Os açambarcadores, no Afeganistão,
estão-se vendo em apuros. Uma notícia, por exemplo, originaria
de Kandashar, adianta que o prefeito local deu ordens para que 05

açougueiros palrassem "os roubos contra os fregueses", pois, do
contrário, "seriam dependurados às portas de seus açougues, duo
rante duas horas, presos, a prégo, pelas orelhas".

Afundado grande'· submarino turco
Genebra, 18 (R.) - Um submarino turco, de 1.200 tone

ladas, foi a pique, depois de ter sofrido um acidente, perto de
Chanak, nos Dardanelos, segundo uma mensagem de Istam
bul. As circunstâncias do acidente são ainda ignoradas. Navios
de salvamento turcos seguiram para o local do sinistro, arím
de salvarem a tripulação do submersi'vel, constante de 17 ho·
meus. O "Saldary", que é como se chama o submarino em

questão, era um dos maiores e mais modernos submersíveis
turcos.

UM PRODUTO

A frente é vitalrussa
Nova Iorque, 18 (U. P.) - O

jornal "New York New" em arti
go editorial, chama a at�nção dos
responsáveis sôbre a gravidade da
situação na frente russo-germâni
ca e diz que é necessário dar aos

exércitos russos alivio ill1edia�o,
mediante a abertura de unia segU:l
àa frente de batalha na Europa oci
dental.
"As noticias que chegani da Rús

sia são eada vez peores - diz ()

artigo. Os exércitos russos se ba
tem furiosamente, porém; perdem
'terreno eliariamente. Se Hitler COll

seguir isolar o Cáucaso, consegui ..

rá com isso privar a Rússia do pe
tróleo, o que poderá obrigar aquele
país a submeter-se a paz em se])'l
rado".
Em seguida, cita as declaraçõ('s

d, presidente da lInião Maríti!ll;l
Nacional dos Estados lInidos, sr.

J< 5eph Curran, que, ae; regressar
de Londres, revelou que a Ingh
terra está cheia ele soldados e pcs·
�Qas ansiosas por eoncorrerem pa ..

ra a abertura de segunda fren le e

acrescenta: "Se os ingleses não e�

tabelecerem agora Ullla segunda
frente no Continente europeu, é
provavel que não volte a aprcsr;n
tar-se-Ihes a oportunidade. A sp

gunrla frente significará uma m:t

tança em gra:lde escala, mas deve··
mos esperar gr;lI1des sacrifícios. O
Egilo é um tealro de guerra secun
dário e a frente russa é vital. Se
se deixar passar a oporlunidade,
llmito perderemos".

Submarinos aliados
MADRIDE. 18 -(R.)-Gran

de número de submarinos
norte-americanos e britâni
cos estão atuando agora no

Mediterrâneo, segundo reve

la um comentarista oficial
italiano, citado pela Agên
ciQ espanhola de noticias.

Buenos Aires, 17 (De Charles tejo, sôbre as calçadas e atrás, gri-
Guptill, da Associated Press) tando:
Verificaram-se chóques entre a po- - "Ortiz ! Ortiz !"
lícia e o povo, quando se formava - "Viva a democracia !"
ontem o cortejo funebre para acom- - "Nós o amavamos!"
pan ha r o cadáver do ex-presidente - "Eles o mataram !"
Roberto Ortiz ao cemitério, sob o A meio-caminho do cemitério, a

.................................J".............................. céu de chumbo. polícia montada interveio para dis-
A despeito do aguaceiro, milhares persar nova demonstração, em que

de populares se postavam, sob os várias centenas de cidadãos se vi-
r '. �., . guarda-chuvas abertos, ao longo do ram envolvidos. A polícia carregou

. Washington, 18 (U. 1.) - O pro- I itinerário do cortejo, para pagar o contra a multidão. Dois policiaissidente da Standard 011, de N�vR.· seu último tributo ao estadista cuja foram desmontados e dois cidadãos
Jersey, sr. W. S. Fanss, anun<:lOu carreira findou numa série de trá- ficaram feridos e tiveram de ser
ql�e �lll f'ins de _1943 seru possível gicos desapontamentos. socorridos pela ambulancia.
atingir a produção d.e 2,5�) 11111 lone- No momento em que o caixão foi O cortejo chegou ao cemitérioladas de borracha sintética cm ex- retirado da Catedral e colocado sem novos incidentes.
c�sso ao atual programa do go- sôbre a carreta de artilharia, cerca

verI�o, rela!lvo a esse� trabalho;�. de 500 cidadãos avancaram com o
Disse mal� os:' ..Far iss, que "esse evidente intuito de s; unirem ao

excesso sera suf'icicn te para mam:- cortejo. Mas êsses populares fo
fa�urar ruais trlp�a e quatro 1ll_L- ram repelidos por poderosa fôrça
lh?es de pneumaücos para

_ aulon�o- policial, depois de algumas trocas de
veis, ou seja uma proporçao maior de murros.

do, que a que estava prevista de Em seguida o cortejo se movi.
acordo com o programa governa- mentou, cond�zido por granadeirosmental. a cavalo, enquanto a banda de mú-

Cabelos brancos l LOÇÃO sica tocava a "Marcha Fúnebre" de

MARAVILHOSA I Ch,:p:;�ltidão ,<om"nhm 0."'- Dislurbios em MarselhaA _ paz que o Papa deseJa Londres 18 (R) .: S,b,-�, agora quanto se cantava j, Marselhesa e

Vichí, 18 (U. P.) - AnunCIa-se que o Vaticano se propô,e dirigir que t pessoas ll1C1US1Ve .duas 111ulhe- se faZIa com os dedos abertos o si
uma encíclica ao mundo cristão, na segunda quinzena de Agosto. O res, oram mortas em VIolentos eho- nal da vitória.
Papa, segundo as mesmas informatões, estuda atualmente seu texto ques que hf?uve entre �fOO 000_ fran- Diante do Consulac!o N t A
que ·se encontr 't d' t d A C' S t'd d

'

I ceses, que lzeram mam estclçoes no . OI' e- me-
a mUi o a laon a o. . ssegura-se que "ua an I a e ex- r d Q d I B '11 ncano reuniu-se a "rand lt"d-porá nesse documento a base de possivel paz neg'ociada e os princí-

c Ia a .ue.a ,e � astJ la,. em Mar- chndo vivas à Án;é ...
e 111U 1 ao,

pios da orientação mundial no após-g·uerra. Acrescenta-se ue do texto selha e Pat:h(�al"los de Donot, arma- <O <
• c, . llC� do .Norte.

da elllcídica, se delHeende que o l'alJa é partidário da sub�istência dos dos com ílIzls-l,n�tralhadoras, se- sôbI�e p�rtl��al����_ de Don.ot atlraram
regimes católicos autoritários nos países latinos como Itália Espa h. gundo Ullla notlCIa que acaba de !:f"

u 1 �o; das Janelas d?s
Portugal e Franca

" n .1, chegar ao Q. G. do General De e� 1 lCI0S. A pollc.ta tentou, em vao
•

.

Gaulle. (!Jspersar os mamfestanles, que gri-
As 06,15 horas, tempo fixado para ta vam: "Savoia é nossa".

a ação das organiz.ações secrelas, as Os legionários do Marechal Pé
ru�s eslavam

. aplllhaclas de gente fai n, que tentaram fazer uma de
gntanclo: - VIva a Republica", 11l0nstração, foram persc"uidos e a

".f0r�a para LavaI", "Operários, polícia os tomou "sob cu;tódia pro
nao sIgam para a Alemanha" - en- letiya".

Washington, 18 (U. P.) - O De
partamento da Guerra anunciou que
a substituição do latão pelo aço la
minado para o fabrico dos involu
cros das granadas de artilharia
permitiu reduzir o consumo de co

bre, pelo exército. "Esta substitui
ção -- declarou o secretário da

Melhora a sl·tuaça-o dos all·ados ��\�:�:-a�les�;losJ�Il����;n;-aSn��lP�i:��=ções do cobre que recebemos da
. América Latina, pois temos necessi-

Vlfashíngton, 18 (U.P.) - Depois de sua co ..1.ferência dade de todo o que produza. Deste
semanal com o Prasidente Roosevelt, os membros do modo espero que se possa evitar a

Conselho de Guerra do Pacifico expressaram que conti- escassês dêsse metal".
nua melhorando a situação do Oriente Medio. O repre- ESTABILIZADORsentante neo-aalcndês, Sr. Walter Nass, declarou que o

l Conaelho dedicou «alguns momentos ao estudo da situa- Vende-se j,m paraÇao do Mediterraneo. E' evidente que melhorou, embora I Tratar na casa n- 175ainda haja motivos; para inquietação�. co dos Limões.

Genebra 18 (H-TM) - Segundo
as inforl11�ções proceden Les de cír
culos bem informados, as autorida
des alemãs de ocupação em Paris
teriam decidido a deportação de
numerosos judeus. Essa ação da po
lícia alemã teria desencadeado em

Paris vasta operação, durante a

qual foram presos muitos semitas.
Diz-se que as prisões estariam con

I inuando, ascendendo até agora ao

total de 25.GOO.

Barbarismo fascista
LONDRES, 18 (U. P.)-A

Rádio local informou que,
em sua luta contra os guer
rilheiros na Jugoslavia, os

italianos incendiaram seis
aldeias, fuzilaram 80 pessoas,
provocaram incêndios em

varias localidades e efetua·
ram a prisão de numerosas

pessoas.

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Ftorianópolis Sábado, 18 I N. 8590

DOENCAS DA PELE
E SIFILIS

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

úlceras.
Tratamento das afecções do

couro cabeludo.
Dr. TOLENTINO
D� CARVALHO

IConsultas: Das 1% às 11 horas.
Rua Vitor Me irelles 18-1' andar.

Os 4 exércitos alemães que atacam a Russia
Berna, 18 (H. T. 1\1.) - A atenção de infantaria, dez a doze divisões

em Londres concentra-se, não so- von Weichs. A êsse exército estão blindadas, varias divisões motor-iza
mente sôbre a direção ela ofensiva adidos o quarto grupo blindado do das organicas e 3.000 aviões. Reco
alemã na Rússia meridional, .mas general vou Hucbncr e a esquadra nhccc-se que o grupo de exércilo
igualmente sôbr o a composição dos von Hichtofen. ]� possível que uni- de von Bock dispõe na sua frente
exércitos alemães alacanles, escreve dades do grupo blindado Guderian de superioridade em unidades hlin-
o corresponden le em Londres do estejam igualmente nesse setor. dadas' e aviões e às vezes, mesmo
"Ncue Zurchcr Zeitung ". No setor central da frente, cn- em infantaria. A superioridade do

O "Times" publica informação de contram-se os sexto e sétimo grupo von Bock nos ares é coriside
Moscou sôbre a estrutura e o pode- exército com o grupo blindado rada como particularmente impoteri
rio dos quatro exércitos alemães VOn Kleisl. Mais no sul, está em te.
que atacam atualmente na frente linha o exército Schwedler, que se- Nos circulas militares russos a
russa. Cada um dêsses exércitos dis- ria formado de corpos de exerci .. credita-se que os alemães fizeram
poria de duas a três divisões hlin- to composto de tropas aliadas e di- vár-ias modificações nas organiza
dadas e de uma esquadra aérea de

I
visões encouraçadas que teriam 0- ções da

L.
utwaff'e, o que lhes per

GOO a 700 aparelhos. Na ala norte perado durante a retirada ele Hos- mite realizar concentrações mais
da frente, encontra-se o segundo tov. Aval ia-se o poderio do grupo poderosas de aparelhos, na ocasião
exército, sob o comando do General de cxército von Bock em 50 divisões dos ataques.

Economizando cobre

radto.
do Sa
6v -5

Quase 11 toneladas
de pirarucú

devido os BAIXOS PREÇOS,

Sacerdotes holandeses detidos
como reféns

Londres, liJ .R.) - Vários padres
protestantes holandescs e pessoas
de destacada posição na adminis
tração da Igreja Reformada Holan
desa no Pacífico se encontram en
trc os 460 refens, rocem-enviados a
campos de concentração pelos ni
pões - segundo adiantam os círcu
los holandeses nesta capital.
Dentre êsses prisioneiros, desta

ca-se o sr. Cravemeir, secretário do
Sínodo da Igreja Heformada Holan
desa, e o sr. Dezwaan, professor da
famosa Universidade de Leyden.
Cabelos brancos f

MARAVILlÍOSA l
LOÇÃO

Marcando um

sucesso formidavel
Belém, lil (A. N.) - A Comissão

do Abastecimenlo Alimentar requi
sitou 10.758 quilos de pirarucú, che
gados pelos vapores "lho Mar" e
"Vitor-ia ", precedeu tcs do Amazo
nas. Esse peixe será distribuido ao

comércio varejista desta capital e
do interior, de modo a ser vendido
cm Belém ii razão de 4:;;GOO o quilo,
e no inlerior a 48800, sendo puni
dos, conforme as leis expressas, os
comerciantes que venderem a pre
ços superiores ao que foi estabele
cido.

ARAUJODA. JOÃO DE
Especialista em doenças e operações

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.

Lavai já teria dado ordens de
entregar os naviosaos alemãesZurique. 18 (R.) - Informações pro- pois. para Tripoli.
cedentes de Genebra adianlam que, nos Cairo, 18 (R.) - Até êste momento,
"círculos estrangeiros" daquela cidade, as equipagens das unidades francesas
foram plenamente confirmadas as notí- surtas em Alexandria não levaram avan
cias vindas de Tanger, segundo as quais te quaisquer manifestações, após a de
exio;tiriam um acôrdo secreto franco-ale- clm'ação feita, ainda ontem, pelo sub-se
mão sôbre as belonaves francesas reco- cretário de Estado do govêrno de Was- Londres, 18 (A. P.) - Segundo o "Daily Express", os estaleiros
lhiclas à base naval de Alexandria. hinglon, Sumner Welles, relativamente bri tànicos estão produzindo, em média, desde o inicio da guerra, umSe;;(undo as mesmas informações, De às pl'opostas feitas pOl' Vichí pal'a a eva-
Brinon. o repl'esentante de Vichí em Pa- cuaç'áo daquelas unidades de guerra.

navio (le guerra de dois em dois dias. Diz o órgão londrino que já há em
rís, aginelo de pleno acôrelo e por ordem I Como se sabe. essas unidades são em serviço ativo, na Marinha de Guerra de Sua Majestade, pelo menos 485
de Pierre Laval, concordou com a entre- ! número de 9, inclusive um velho c�ura- navios de guerra que não existiam em setembro de 1939. Descontadosga daquelas unidades aos nazistas. Aliás, çaelo. Enll'elanto, todas essas belonaves OS que foram destruidos quando ainda. em seus estaleiros, calcula oum oficial da marinha francesa l'evelou têm atualmente as suas tripulações .con-
que considerável número de marinheiros sicleravelmente l'eduzidas ao mínimo in- "Express" que os estaleiros britânicos já entregaram ao Almirantadi1
alr;:mães chegou ultimamente aos portos dispensável pafa a sua manutenção em mais de quinl:J.entos navios, em trinta meses, incluindo-se nesse llúme�
lIa .Mrica do Norte, de onde partiram, de· pom estado. I 1'0 ílS unidades menoresl tais como corvetas, ca"a-mina.s n 1

.

... , can '()lH'U·í!.�f

Os esforços dos estaleiros britânicos

continua a

Liquidação na "A MODELAR"

....•••...-,.·...·.·.-...·.·.-...·.J-.·....·.t;lrsu•••at...,

AO PUBLICO
Os chauffeurs dos carros de
aluguel avisam o publico que
resolveram o seguinte: todo
carro que, tendo feito um

frete, estiver de volta à Pra
ça Quinze, colocará no para
brisa uma placa com a pa
lavra: LIVRE. Isso quer di
zer que uma pessoa, desejan
do tomar o carro com aque
le destino, isto é, até à Pra
ça Quinze, pagará apenas
1$000, 8vs-3

Borl'acha sintética

o dramático enterro do dr. ,Ortiz

.AVISO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(CONCLUSÃO) um famoso cirurgião. ClareUa esla- que dona Haehele, a fiel esposa,
UMA FRANCESA E UM TIRO va radiante de beleza em UJ1l vesti- chamou um especialista. Mais tardé,
Mais tarde, o ditador conheceu do de setil1l azul. O Duce convidou-a o que o JIlédico disse foi revelado

Magda de FOl1tanges, Ullla românti-- a visitá-lo em seu gabinete de tra- ao lllundo na seguinte informação
ca e ardente francesa que, antes balho. Magda de Fontanges tinha "O primeiro ministro ::\Iussolini es·

de se fazer literata, fôra vendedo- ido voando, ÚJas Claretta responde:J tá completamente prostrado. "Il
ra de perfume e atriz. Um jornal friamente que não estava habitua- Duce" soluça amargamente e e]ll

francês mandou-a entrevistar vá- da a visitar cavalheiros em seus ga·· seguida rompe em uma gargal.hada
rias celebridades, de sorte que Ulll binetes. histérica. :Mllssolini perdeu todo o

dia ela se viu no Palazzo de Venez- Nos velhos tempos, uma respostll contrôle e não mais pode dirigir os

zia, em frente a II Duce. Inicia- tão categórica teria enfurecido Mns- negócios de Estado da Itália".
da a entrevista, dentro de pouco sollni. l�le poderia mesmo mandar Soluçou amargamente?
a francesa e o "grande Duce" esta- encarcerar ([uem resistia aos seus Talvez tenha soluçado por causa
vam noS braços um do outro. Ter- desejos com tanta dignidade a-pe- dos seus pecados ... por um, princi
minada a entrevista, ;)[ussolini dis- sar-das orquídeas que reeebia dia- palmente, cometido contra Angelic'l
se à sua nova conquista: "Fique em riamente. Ela limitou-se a dar-lhe')

I Balabanoff, quando desprezou aque··
Homa. Yocê é um amor e me agr::l- endereço do apartamento de seus la amiga fiel depois da "grande
da muito". :Mais tarde, ôle a condu- pais em Roma, lllas dificilmente não cOlHersão" do socialisJl]o para I)

ziu à porta do seu gabinete de tra- seria possi\'el ao Duce ir alí para fascislllO. Tarnbl'lll poderia ter cllo
balho, dizendo: "Mandarei chamm: cortejar uma moça. rudo pelo pecado contra Irene Des-
você mais uma vez, logo que tenln Finalmente, encontrnrnm-se outr:! ler, aquela mulher sincera, e pleno I ;:"'---------------""'!"-----------,----mais dez minutos disponíveis". vez em Ullla festa. O ditador i11si5- pecado con tra seu filho, Benito, a

Magda ficou' encantada. A francesi- tiu e conseguiu que Clarella cedes- quem llJandou para o exílio. Porque inha tinha apanhado umas migalhas se e mandou construir para ela Ullla a mulher, Desler, sabia demasiado

I'e com isso se julgava muito feliz, vivenda, em um lugar lindíssimo, acerca dêle e do dinheiro que rece
mas denLro de pouco, o Duce dei- com um grande jardim, e uma alta bera para mudar de idéias. E o ra-Ixou de jogar migalhas,.. l\Iagda llluralha. paz, o filho, estava muito perto da:
11;10 recebeu mais convites para ir Mais tarde Mussolini Ieda dito a idade daquele outro filho eujo nome I
ao Palazzo de Venezzia. Mussolini alguelll: "l� a yiyenda que ela quer também era Benito, filho de

Ha-Iestava por demais atarefado com os e não a mim". chele.
negócios de Estado ou eom 110VOS Tudo .isto êle esta \'a pensando no Mas o médieo ver.i ficou também
amores. Magda, depois de muito dia em que foi a Brcscia e encon- que "J] Duee" riu. Hill-se? de que')
pensar, comprou um revólver e com Irou as irmãs Ferroni. O Duce tre- Talvez o grande ditado!' tenhn rid0
êle tentou eontra a vida do embai· me ante a visão (la ruina <[ue SI' pelo fato de (fue sempre, 110 mun
xadol- de seu p,'üs, Chambrun, a aproxima. E na Itália de hoje circn- do, tanLas moças e mulheres

con-Iquelll atribLliu o despreso do mais la o seguinte gracejo: "Se os aliados fiantes, durante tantos anos, o acei
poderoso homem da Itália. ganharem a guerra? Então nós taram pela avaliação que êle fazia
A vida cstm'a atingindo para o perdemos". de si mesmo. E acreditaram as po··

Duce o seu ponto culminante. A "E se os alemães a ganharem? bres e simples muI heres que êle era
guerra não eslava indo hem. 'Cm Nesse caso estamos perdidos ..• " o que dizia ser, o grande salvador NOTA: - Dispomos de oficina própria, para a montagem dosdia, durante uma festa noturna, êle Recentemente, as cousas ficaram da Europa ••• e também o Homem, Aparelhos, servida por mecânico especializado na Fábrica.çonheceu Claretta Patacei, filha de tão feias para o "homem-forte", Forte da E"IlroJ;lI,., I ÍÍIII_-__----- ......-----..,-.,..........

LI N HO
A semente do linho se afigura pequeno

Iaborutóiio, em que se operam uansror
mações físicas e fisiológicas, desrle o in í
r-io ela passagem do embriâo elo estado ele
vida ativa ao ele vida Jatentc.
A conservacão ela sua vital ldaclc está

suboid inada aos seguintes rautores: da
sua composicão qujm íca, elas condtçóes
climatológicas segundo as quais foi co'
Ih ída, ela sua yercentagenl em un írladc,
da sanidade desse produto, da quan tida
ele ele ar que foi armazenada, etc.
Além disso, há-se de levar em conta a

influência do clima quente. tanto mais
nocivo quanto mais úmido é o .. ar, fautor
de fluidos sutís c funestos à vltal idade
da semente. cuja sorte se joga e111 me
nos ele um ano. perdendo cornplatamen
te a sua reserva vital.
As experiências de Dernoussy prova

rarn que, 110 ar saturado ele umidade, a
maior-Ia elos grãos (ou seja as sementes
sôr-as ele frutos simples) não conservam
a faculdade germ ina tíva mais ele um mês,
excepto as ci-ucíreras, que resistiram dois
meses.
A semente de linho eleve ter, 110 pri

meiro ano ele sua colheita. uma média de
GG kgs. o hectolitro, brilho in tenso, côr
ele chotolate escuro, e a vitalidade mé
dia de 80-90%; no segundo ano a vi
taliclaele baixa de 70-S0%; no terceiro.
ele GO-70';\'; e assim em escala decres
cente. consecutivamente.
Nenhum produtor ou vendedor de se

mentes poderia garantir a vitalidade de
las desconhecendo as condições a serem
semeiadas. Algumas se perdem. pela na
tureza elo sólo; outra se modificam, pela
pr-eparação elo mesmo, pelo adubo que
se emprega. pelo tempo e modo ele se
mear, pelas condições de umidade e tem
peratura. e pelos ataques de doenças e

pragas.
A falta ele vitalidade elas sementes pro

vém, muitas vezes. da influência dos
agentes físicos exteriores, que apresen
tam as regiões para anele os lavradores
as levar-am e não encontraram condições
que lhes permitissem a. evolução elo ger
me.
À vista disso. um lavrador rrcqucnte

mente obtem êxito plantando linho ele
prrmuvéra, ao passo que outros não o
conseguem com sementes retiradas ele
um 111eSnl0 saco.
Muitas vezes se torna necessário acei

tar, tanto pelo produtor de sementes co,
1110 pelo comerciante, sementes com pe
quena vital idade e bôa energia vegetati
va (rapidez e regularidade com as quais
os grãos germinam), que uma outra com
maior vitalidade, porém de germinação
muito demorada. já porque essas semen
tes naSCe111 írr-egularmen te. já porque
produzem plantas raquíticas.
Em certas ocasiões, origina-se depre

cíaçâo imediata ela. semente do linho pelo
fato de os negociantes inescrupulosos e.
mesmo. o próprio lavrador tentarem a

falsificação com outros artigos sernelhan
tes, mas de qualidade inferior ou mal
benefic iada.
Portanto, o emprêgo de sementes de

procedência desconhecida que não so
freram assistência técnica ou de esta
belecimentos não fiscalizados. conduz
muitas vezes o lavrador a resultados ne
gativos e perfeitamente evitiiveis. .
Felizmente, hoje. temos a satisfação de

anunciar que a COMPANHIA DE LI;\fHO
DO BRASIL LIMITADA. com a í'inaüda
ele ele corrigir tais abusos. vem procuran
do evitar .por intermédio de suas scc
C:'Oes técnicas, semelhante irregularidade.
fornecendo, mediante contrato. aos in
teressados. sementes que produzirão ren
dosas colheitas.

f'

A. T. B.

MOTOCICLETA
Vende-se Uf118, marca «Ar

die», de X 1/2 H P. Vere tra
tar na casa na 187, do SacCt
dos Limões. 6v 6

ronchiteFriccione este poderoso unguento no
pescoço e peito. Actúa como uma

cataplasma, e ao mesmo tempo des
prende vapores medicinaes, que V.S.
respira durante horas. Solta o catar
rho, allivia a congestão, e toma

mais facil a respiração.

Iii

Pela

F
Um.. fortuna p..r.. os pobres de s..ude!

luna�l�;:UB�U����'�e�:�\;;; O amor de Hitler· por Marlene Dielrich
do domínio da brutalidade hitlcriana extensivo a lodo o mundo, e de- São Paulo - Julho - (Centro sa sôbre êsse assunto, Marlene tempo na Inglaterra e conheço
cedo na veleidade de cada um se ver distinguido com o t i lu l o de capa- de Expansão Cultural) - Há mui- Dietrich cleu uma entrevista em perfeitamente seu povo. Jámais
Laz do nazismo na região em que age, os que têm um verniz de iutcli- to tempo já correram rumores a que participava os seus ju lgamen- poderia apoiar quem fosse contragência entram a insinuar nos seus comentartos o desenvolvimento do it 1

A

Hítl I 1 "f" essa grande nacão. A GI'a--Breta- \"desastre" que representa a oposição dos aliados às investidas alucina- respeito c o amor que ::lI er c 2- tos e conceitos acerca (O seu ali _

das do Eixo. votava à grande artista Marlene ditatorial. Êsse amor parece que nha deve ser uma relíquia que
Para esses dcfcnsorcs do diabo muito sigru lica como vitória das Díetrich. Nessa mesma ocasião, di- ,perdura. No início elo conflito mun- nunca poderá perecer, sob pena da

armas nazistas - que de modo algum se pôde contestar e os próprios zia-se que sua devoção era recebi- I dial, Hitler fez chegar à Marlene civilização sofrer um golpe írre-insrleses confessaram - a espécie de empurrão violento do 8° Exer-ci-
ILo "britânico, aliás para hem dentro das últimas defesas do Egito, após da com incliferênça. Tal desprezo 'I um recado em que lhe advertia que parável, Amo a Inglaterra pe as

ter abandonado, em forçada corr-ida, então lnevitúvel todos os pontos provocou certa ira no íntimo elo se não partisse imediatamente pa- suas grandezas morais e pelas suas
fortes conquistados na Cirenaica ao valor uo máximo estrategista germá- "fuel1rer" que empregou todos os I ra o Reich, seria em futuro casti- grandiosas instituições. O povo in
nico. Entretanto, quando sucede "ir a parada das fôrças nazistas

í

n va- meios para que Marlene fosse obrí- gada convenientemente. Outra vez glês é uma glória. Quem o cornba-
soras o alto a elas imposto, na presunção de tais comcntadores não re- ga la a ir oa a AI 1 OH',

I M I f 1 I
- .

Le, merece ódio e morte. HOJ'e vivoprese'nla nenhum mérito para a resistência das tropas unidas, já neste . e. � r � eman la. L\.>.UlLO ar ene ez c ec araçoes por escri-

momento engrossadas com reforço nort e-amer-icano. A nova fase da ínteligentei porem, Marlene com- to. Expressou mais uma vez suas nos Estados-Unidos. Como poderei
luta, agora .iii no cenário egipeio, não tem signif'lcaç âo militar para preendcu o seu destino e não ace- icléias a respeito. E assim disse: qualificar êsse magestoso país. Nãoêsses quinta-colunistas, que na falta de continuação do avanço do cleu o "amoroso" convite. Certa- "Provisoriamente tortos os bons tenho palavras smonimas parabamba alemão, acolit ado pelo c'roinha italiano, se esquecem de que uma mente acabaria nas garras f!cl alemães e as boas alemãs não pó- distinguir a minha admiração pefôrça qu eimpõc parada a outra fôrça, que a ia levando de vencida num
movimento continuo de progressão, não é de nenhum modo um cxér- "Gestapo" e esta organização se· clem se honrar ele terem tal na- los americanos e o meu desprezo
cito em via de derrota, antes para êlc começa a sorrir a vitória. I� () ereta não costuma tratar com mui- cionalic1acle. Hitler é um salteador e desamor pelos alemães, destrui
caso do oitavo Exército bril âui co, reagindo no próprio centro dos seus to carinho os seus hóspedes., e como tal tem agido contra a Ale- dores da própria pátria, com êsse
reforços, e tomando cada vez mais élan na repulsa das hordas i nvaso- Após longos debates na imp1'en-' manha e os alemães. Vivi muito infâme nazismo".ras do Egito.

Outro aspecto elos comentários manhosos, dêsses fans da barbaria
nazista está na maneira de apresentar a lula na Rússia. No cenário em
que HÚler mais se preparara para a demonstração espetacular de sua

ação bélica, foi-se a prmraveru dõste ano e j:i o ver-ão vai adiantado sem

que as tropas germânicas pudessem mover-se do extremo norte ao ex
tremo sul numa investida colosal de conquista, COJllO é do feitio da
apregoada ação bélica do nazlsmo. EnquaI�to .isso, as tropas russ�s vão
procedendo ao desgaste da ronllJ.da�lda maquma de guerra alemã, .S�lllsacrif'icar sua capacidade de i-cststêncra. () corucntador de espír-ito
quinta-coluna faz ressul Lar as avançadas das tropas panzer, e o faz insi
nuando muito de mansinho que é a hora crítica das nações unidas, ah�
afetando desdenhar os efeitos da ação devastadora da Raf.

Mas, no propósito de alimenlar o fogo da esperança entre os seus

partidários, a ação nazista (conclue o "Correio da ;\Ianhã") é apresen
tada como se fosse só (le alegria e de vitória, e já não estivesse o ale
mão começando a pagar sua (fllota das mIserias e sofrimentos que o seu
ehefe deseneadeou n() mundo, para realizar o sonho, já hoje irremissi
velmenLe malogrado, ele domínio absoluto das nações.

ARTIGOS MILITARES
geral

_ II ' Depois de uma enfermidade, quando o

��:_�::'��r�
organismo está enfraquecido, ainda há o

7tf;/ perigo da recaída que é sempre muito
III grave. A EMULSÃO DE SCOTT-do maisI

puro óleo de fígado de bacalhau - é re
constituinte de segurança, para velhos e

moços. Quasi 70 anos de aplicação por
médicos do mundo inteiro. Em qual

quer época, não há substitutos para a

EMULSÃO de SCOTT

[(UlTRA li��P�lt
nl�UJEnIA, fEB�!E§ .. ,

A acção de Eurythmine é se-

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

perfeitamente tolera.-

"-_._�---------------------------

SÁBADO DIA 18
Em prosseguimento ao calen
dário de festas de julho, gran
de "soirée", dedicada aos srs.

sócios e exmas. famílias.

DeULOS PERDIDOS

em

GABARDINES
CANOTILHOS
DISTINTIVOS
BORDADOS
PERNEIRAS
CINTURÕES
BOTÕES
CINTOS
FILELE
BRINS

I��s �:r:!� !ri,�OTAS
I

Tiro de Guerra, g�r�f��fSexêrdtc, policias

I
TECIDOS

e colegios. FIVELAS
GALÕES

___ PANOS

DOMINGO DIA 19
"Matinée" dansante, com início

às 15 horas.
A SEGU IR - Festas dos '!'enis

tas - concursos, prêmios,
surpresas.

x

Perdeu-se um par de óculos,
no trajeto da Praça Pereira
e .Olíveira até a rua. João
Pinto. Gratifica-se a quem
o encontrou e entregar nesta
redação. 5 v.' 3

Reforcos para o gral.
Von Rommel

Angora, 17 (R.) - Afim de
evitar qualquer informação sô
bre o movimento das tropas
germanicas através da Grécia,
presumivelmente com destino
à Líbia, para reforçar as divi
sões do marechal von Rommel,
às autoridades nazistas estão
providenciando para que os

comboios de tropas só trafe
guem à noite.
De outro lado, revela-se que

trens completamente carrega
dos de material de guerra pas
sam constantemente por Ate
nas, cruzando com outros trens,
que procedem dos diversos tea
tros da luta, trazendo feridos
das forças totalitárias.

ARGUS MERCANTIL L1MITADA
ATACADISTAS

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

'"' Agonia �a- ASma- �, -

Aliviada\ em" 3 Minuto.
Em 3 minutos a nova receita - Mendaco

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

qualquer farmácia, hoje mesmo. Nossa ga
rantia o protege: ,

Mendaeo

• Paro suavizar e

nescer o pele, há
duto perfeito, 0

RUSSO. Aveludo

um pro-
SABÃO
a pele,

o que revelam as

fotografias
Londres, 17 (R.) - O Minis

tério da Aeronautica anuncia
que as fotografias de um dos
mais importantes centros de
construção de submarinos, to
madas depois dos ataques da
RAF da noite de 9 para 10 de
corrente, revelam os grandes
danos ali causados.
Nos estaleiros "Marine Wer

ke", dedicados exclusivamen
te à construção de submarinos,
as oficinas foram totalmente
destruidas e cinco outros edi
fícios completamente incen
diados. Os escritórios de enge
nhária e as oficinas de reparos
foram grandemente danifica
dos. Seis ou sete grandes ar
mazens e fábricas tambem fo
ram destruidos.

QUARTOS
Alugam-se quartos, para sol
teiroR, nos altos do Café
cBubh>. Tratar com o pro
prietário do aludido esta
belecimento. 13 v.·�

combate espinhas, cravos e

manchas SABÃO RUSSO
sólido ou líquido. '1..

• •

U��� IDI
Condessa GISELE T_

REUMATISMO GOTOSOACIDO ORICODORES LOMBARES

Gasogenio 5U 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

o DO BRASIL
Já .adotados, por comissões oficiais, em varias serviços de

TRANSPORTES
Vendedores autorizados:

RAMOS & elA.
Pinto. 9 Florionopolis

Fornecemos quaisquer informações, bem como orçamentos.
Rua

C.
João
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..: :..� ++. ++ ;.. � ..t :..:..:..:..:..:..:� ..:�
�.. ••

• .�••••• + ••••• + •••• �••• _._._+_•• _ ••••••_._._._._••••.• + •• '.+ •.• _._._._+-+_+_+_+_+ + .•_+_.�.�+�.�+_._+-+�._ .. - _ - - �

....
;tl

�:,.
� �

� São quatro os fautores que empolgam o interesse público ��
�� ��
�t� e representam as causas do sucesso das liquidações de «A Modelar»: ��
�t� �t�
� �
�t� l° -: A freguesia está certa de só encontrar, no estabelecimento, 3° -: O reconhecido bom gôsto dos modelos, desenhos e côres, que �t�
�t'" mercadorias de primeiríssima ordem, e não "alcaides" de longos anos... fazem a justa fama das mercadorias do estabelecimento e que lhe tem �t�
�t'" grangeada a preferencia da nossa melhor sociedade. �t'
.. �

.. �

� �
� t I r:�
� �
�t'.+, 2° -: As liquidações não são para «engôdo» e, sim, obedecem ao 40 -: Pela modalidade de vendas, habitualmente adotada pelo es- �t�
�t'.+, imperativo criterioso de não desejar o estabelecimento guardar, de ano tabelecimento (crediario) do próprio interesse do mesmo só vender �t�
�:+, para ano, mercadorias sujeit,as a mudanças da móda. Mesmo pelo custo, mercadorias de perfeita qualidade e de durabilidade certa, afim de eví- �.�
�t"+'

ou abaixo dele, ainda CONVEM liquidá-las. tar causas de queixas e reclama�ões... �i�
� �
�:� Dia 8 próximo, INICIARÁ A MODELAR A PROMETIDA Ii,!uidação, que abrangerá a TOTALIDADE DO STOCK. �t'
�tl �t'
�t"+' Será, realmente, A MAIOR LIQUIDAÇÃO DE TODOS OS TEMPOS. �t�
� �

�; Durcmte a liquidação: vendemos à visla ��
#� ,

�
� �
�t ,..- -:+.-.- •.

�

.•. ,.-•• -.-
�

•.••-.-. -. :+.
�

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-�.-•••
�

.-••••. tt..!
.... • • .. • .. • • • .. • w.- "++.w .....-. '++.'# '++ .,..T..

Dr. (Ierno G. IGalletti
ADVOGADO

Praça 15 de Novembro. 23
10 andar (Altos do Café
Bubi). - Fone l.lt68.

Quem não está habituado CI

falar em publico e é obrigado
o faze-lo, facilmente se pertur
ba e perde a calma e a natu

ralidac;le precisas para que a sua

oração seja ouvida com prazer.
É aconselhavel, em oportunido
des tais, tomar um ou dois

comprimidos de ADALlNA, que
agem suavemente sobre o sis
tema nervoso, restabelecendo
lhe a normalidade.
ADALlNA é um produto Soyer.

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

Rua Felipe Schmidt,34 lSv.alt.14��, �'
CALMANTE DOS NERVOS if.j .,j
SUAVE. E INOfENSIVO .. 111

-

Crédito Mútuo Predial
Proprietários: J. Moreira & (ia.

7 DE JULHO
Foi entregue a prestamísta Helena Zander, residente

em Joinvllre,
possuidora da caderneta n. 18.196 o prêmio

que lhes coube em mercadorias, no valor de. rs.

6:250$000
contemplada no sorteio de 4 de Julho de 1942.

18 DE JULHO
Mais um formidável sorte ío realizará a Crédito Mú

tuo Predial, DO dia 18 de Julho (sábado)
com prêmios no valor de

'

6:250$000
Não vacile adquira já 8 sua caderneta na séde da

Crédito Mútuo Predial à rua Visconde
de Ouro Preto n° 13.

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

Consulta médica gratis !
Conlribuicão, apen�s 1$000

-

I
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o ESTADO 18 ele Julho de 1942

�AfAC\l UL'NAR'A •••

TAREfA C
d dono de

. que to o
. de

Eis um ,,�ro .

_ um "'Iro
deve possuIr finamentecoso nte e '

.

'IOS atroe . apelllo!>as.recel m receItaS onilustrado, coMonde-nos .0 coup se�vlarmosporo en GRÁ1IS. ,

e�emplor
À MA/lENA BRASIL S. A.
CAIXA POSTAL, f . S PAULO "O

"'liiIiif'JIfPeço enviar-me, gratis, o "Meu Livro de Receitas1i
Nome _ _ __._._. _ __ ....••.. _�

Rua _ __ _._ ........•. _._ ..

Cidade _.. . Estado .

A Sociedade de S. Vicente de
Paulo celebra amanhã a festa de
'seu Padroeiro, que constará de
missa com comunhão geral às

Casamentos: 7 horas, na Catedral e Assem-
Efetuar-se-á hoje, às 17 ho- bléia Geral dos vicentinos às

ras, na residencia dos pais da 19.30 horas, no Edificio D.
noiva, à Avenida Mauro Ramos, Joaquim.
217, o enlace raatrimonlal da -------------

prendada senhorita Henriqueta
Zili com o sr. Armândo de
Jesus Brito, filho do sr. Otávio
Brito. \.

Viajantes:
De sua viagem ao Rio de Caspa 1

LHOSA!Janeiro regressou o nosso pre-
zado patricia sr. Antenor Mo
rais, cirurgião-dentista.

IVida Social
.anrrersãrío« :
Detlue hoje a data natalícia

da exma, sra. prof. Marília FIa
res Lino, filha do nosso diretor,
prol. Altino Flores, e esposa do
nosso prezado conterraneo sr.

Dorival da Silva Lino, telegra
fista. ora servindo ern Joinville.

Fazem anos lloJel
O jovem Ian Carreirão, filho

do sr, Jaime Carreirão, funcio
naria dos Correios e Telégratos;

a exma. viuva Avelina Pe-
derneiras;

a sta. Maria de Lurdes Horn;
a sta. Olga Cardoso;
a sta. Evangelina Sousa;
o sr. Aldo Ferreira; Io sr. João Mariano da Silva;
a exma. sr a. d. Carolina

Brito';
o jovem Antonio-José, filho

do sr. tte. João B. Cabral;
o sr. Euclides Cascais;
o sr. Pedro Cardoso.

Fazem anos amanhã:
O jovem Bernardino da Costa

Vaz;
a exma. sra. d. Diva Tava

res, esposa da sr. Mario Ta
vares;

a exma. sra. d, Ludovina Pe
luso;

a exma. sra. d. Meta Pirath
Santana, esposa do João San
tana Junior;

a exma. sra. d. Benedita Me-
deiros Fernandes, esposa do sr.

I
Euclides Fernandes, digno fun
cionaria do Banco do Brasil;

a sta. Alda Moto Espezim,
filha do sr. Francisco Mo to
Espezim;

a prendada senhorita Eudora
Schaeffer , filha do sr. Evaldo
Schaeffer, alto funcionaria do
D. A. M.;

a sta. Braulina O. Purifica
ção, filha do sr , Artur Purifi-
cação'
Noivados:
Com a prendada senhorita

professora Silvia Dias, tilha do
sr , Francisco Dias, ajustou nup
cias o sr , Orlando Medeiros,
funcionaria do Ministerio da
Agricultura.

li,
II

Aniversário de casamento
Completa hoje 26 anos de fe

liz consórcio o distinto casal sr.

Otávio Brito e sua exma. esposa.

Por ter de seguir para a ci
dade da Laguna, onde vai as

sumir a chefia da Mesa de
Rendas Federais, veio trazer-nos
suas despedidas o nosso estima
do conterraneo sr. Oscar Abra
ham.

Clubes:
O Cantista R. F. C., do dis

trito de João Pessoa (Estreito),
oferecerá, amanhã, às l O horas,
em sua séde social, um aperiti
vo- dansante, aos clubes despor
tivos "Açougueiro F .C." e «Bra·
sil R E.C.», daquela localidade.

Falecimentos:
Em sua "residencia, à rua

Silva Jardim, faleceu o sr,

Elesbão i)ilva. Seu sepultamen
to efetuar-se-á hoje, no Cerni
�edo da Trindade, às 13 horas.

JUIZO D�1��E�Wug�sCOMAR-1 Exo�erações e substituiçõesEdital de Praça, com o prazo de RlO, 11 (A. N.- O sr. Presãderrte da Repubhca as-

vinte dias I sinou atos hoje, exonerando, a pedido, os srs. drs. Fran-
ciaco de Campos, Vasco Leitão da Cunha, Lourival For-

o Doutor l\laurillo da Costa Coimbra. tes e o major Felinto Müller respectivamente, dos cargosJuiz de Df retto da Comarca de T'Ijuca s, de Mín ís tro da Justiça, encarregado do expediente doEstado de Santa Catarina, na fórma ela
lei, etc. . mesmo Ministério, diretor do Departamento de ImprensaFaz saber aos que o presente edital

Mais um sorteio realiza hoje ele praça, com o prazo de. vinte (20) e Propaganda e Chefe da Policia da Capital da Repú-I a "Crédito Mutuo Predial". �!�,�: C�':,�e�,ó g�� g��e âg)'bC�I��e6�i�. ���:3: blica. Ontem mesmo, o sr. Presidente Cetulio Vargas'" ximo, às quatorze (14) horas. o, Of ic ia l nomeou os srs. Marcondes Filho, ministro do Trabalho,':.--------------' ele .Iustica, servindo ele porteiro elos au'

3 v.v l Hoje às 19 30 horas, o Centro ditórios dês te Juizo. no edifício da Pre- para o car!Jo de Ministro da Justiça, que exercerá
E »Ó» "A H ild d d feitura illunicipal, desta cidade levai-á em

cu rn.u lcrtivo rne rrte ; O rn ojo r Jose' Antonl'o Coelho dos Rais ,spírita mar e uml a e o hasta pública. por quem 111alS der e

Comprai na C 1\ SA MISCE A' tI" 1'" maior lance oferecer, os bens perteucen- d i t d D I P t ent ron 1 AI ides GonA
1 pai o o re.a Iz�r.a mais

_

uma tes ao Inven tái-io ele Júlia Píva, que vão para rre ar o ... e o en e-co,. e c�.
-

LANEA é saber economizar' sessão doutrinaria, amanha, no 'a praça a requerimento elo �nventarlante çalves Etchegoyen para chefe de Pol icio do Dis tr-ito Fe-

I
. - \DOl11ll1gos PI\·a, por Inter-médio de seu

FESTA VICENTINA
mesmo horar io, outra sessao dou advogado, para pagamento de impostos, deraI.
trinaria será realizada no Centro c�lstas e mais despesas elo referielo inven-I Rio'7 (A N)-Tomou posse hoje do cargo de Mi-tarío, os qua rs sao os seguintes: Lote n , ' •

Espírita "José de Nazaré" 1. Um terreno, Sito em Ta]uba, distrito nistro da Justiça o sr. dr. Marcondes Filho. O Majorele São .João Batista, elêste ilIunicípio., "

dque mede (G6) metros e quarenta e (lua- Jose Antonlo dos ReIS acaba de ser empossa o no cargotI'O (44) centímetros ele frentes e mil d d
í

t d DIPe cem de fundos (1100), fazendo rrcn- I e Ire OI' o .

tes no H io T'Ijuca s, e fundos com Luiz

IFeler. extremando ao norte com João '

cim, e ao sul com herdou-os de João

p
.Iacób Bríck, com área de 73 084 metros
quadrados. a" aliado por do is contos e
duzentos rn

í I réis. (2.2008000). E para

eCasque chegue ao conhecimento de todos,
mandei expedir o presente edl ta l que
será afixado no lugar do costume e pu, .
blicado pela imprensa. tuclo na f'ói-ma ,

ela lei Dado e passado nesta cidaele ele
TIjucas, aos 16 elias do mês ele julho de
1942. Eu, Rodolfo Luiz Büche le. Escrí
vão que o dactilografei e subscrevo.
(Ass.) Maur il!o da Costa Coimbra, Juiz
de Direito. Selos afinal. Está conforme.
O escrívão. Rodolfo Luiz Biichele.

3vs-1

Ecos e Notícias I

o estado do general Freyberg
Londres, 18 (R). - O alto

comissário da Nova Zelandia'
Sr. Jordan, recebeu um caboI grama do general Freyberg, co

mandante da Divisão Néo-Zelan
desa no Oriente Médio, adian
tando que os ferimentos que
recebera em combate não eram

muito graves, alimentando seu

médico esperanças de que pu
desse voltar, dentro de um mês,
à ação, com suas tropas.

OSVALDO R. CABRAL

AVISO
NOVO HORARIO DO

CONSULTORIO:

Dr.

das 8.30 às 10.30 da manhã e

das 13,30 às 15,30 da tarde.

Rua Vítor Meireles, 26

A União Beneficente dos
Chaulfeurs de Santa Catarina e

legeu dia, 13, sua nova dire
toria, que ficou assim constitu
ida: Presidente-de - Honra, dr.
Alvaro Millen da Silveira; pre
sidente, Osvaldo P. Machado;
vice-dito, Arão Bonifacio de
Sena; 1° secretar io, Joaquim
Ribeiro Borges; 2' dito, Luiz
Rovere; I" tesoureiro, Julio Ce
sarino da Rosa; 2' dito, Mano
el Omasino Véras; e delegado ge
ral, Antonio Vieira Machado.
Conselho Fiscal: Cap. Américo
Silveira d'Avila, José Joaquim
Brasil, José Cordeiro, Francisco I

Cardoso, Osni Ortiga, Rosemiro \Abreu, tte, Manoel Clemente de
Sousa. Comissão de Sindicância:
Adalberto Moreira Paes, Clemen
te Revere e Euclides Teixeira.
Somos gratos à comunicação

a êsse respeito recebida.
•

Acha-se amanhã de plantão a

Farmacia Sto. Agostinho, à rua

Cons. Mafra.
•

,"

TELEFONE 1.405

O diretor geral do Departa
mento de Saude designou o pro
fessor da Faculdade Nacional de
Farmacia, Osvaldo de Almeida
Costa, o biologista do Instituto
Osvaldo Cruz, Gilberto Guima
rães Villela, o químico-farmacêu
tico Osvaldo Cazzarini Peckolt,
o farmacêutico assistente Antô
nio Caetano de Azevedo Couti
nho B o médico Sebastião Duar
te Barros, todos os quatro do
Ministerio da Educação e Sau
de, bem como o técnico da In
dustria Farmacêutica Virgilio
Lucas, afim de constituirem a

Comissão de Revisão da Far
maccpêia Brasileira.

•

Foi classificado no 14°. B. C.
o subt-enente José Bezerra dos
Santos.

Será entregue, amanhã, ao

trânsito público, a ponte que o

prefeito de Biguassú mandou
construir na estrada que liga o

distrito de Antonio Carlos à
localidade do Braço do Norte,
- ponte essa que foi dado o

nome de Haroldo Calado.
;N

Viajando no avião da "Con
dor", passaram hoje, do sul
para o Rio de Janeiro, o ceI.
Carlos S. Waldes e emb. José
Maria Davila, da missão militar
mexicana.

•

Acabamos de receber o

na 15 do "Boletim Come rc i-
01", órgão de defesa das
classes produtoras de nosso

Estado.

.
/

,Dl
TU ,-

Prívado dos
prazeres da
bôa meza?
Por que?

*

E' O que veremos amanhã, simultaneamente, no Cine
8.45 horas, e no Cine «ODEOH» às 4.30 e

ccREX» ás
7 horas:

6.30 e

PILULAS DE

REUTER
otornarão
apto a co
merdetudo.

•

A Caixa Escolar "Padre
Schuler", anexa ao G. E. A.
"São José", no mês de
junho apresentou a receita
de 1 :054_500 e a despesa de
597$800, passando para o

mês corrente o saldo de
475$700.

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

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

Confissões de um
lIfII1

ESPIAO NAZISTA
Dr. MOAHIR THOMÉ DE
OLIVEIRA e SENHORA

participam a seus parentes e
amigos o nascimento de

sua filhinha
ZELIA

Fpolis.,.11 de Julho de 9ft2.

A's 4,30 e 7 horas

!PU05PUATnN
.. ;viN_�o üeON.sTITUINTt., ..
10",ICO l)OS HACOS li

ANEMICOS
- l AB PHYMATOSAN-

LOÇÃO MARAVI·

�enuinas FORD

A's 7,30 horas

Mulheres de Luxo
A volta da Aranha

Negra(50 e 6° episodios)

Complemento Nacional (D.F.B.)
Preços 1$500 e 1$000
Imp. até 10 anos

Só - ,-

com os ccncessronanos:
Tulfi Amin «: IrmãoBarbeiro CO"S. Mafra, 54-Caixa postal, 171-Fone 1665

Vende-se

AndyHardy
Cow-Boy

Com Mickey Rooney e Ann
Rutherford

Complemento Nacional (D.F.B.)
19uassú

Paris em Desfile (Short Natu
ral Colorido)

Preço único: 1$500
Livre: de Censura

No «salão Re cord» preci
sa-se de um oficial de bar
beiro. Tratar diretamente
com o proprietario. Praça 15
de Novembro. 6\'-3

PianoUma aranha com rodas de
pneus, um cavalo e diver
sos máquinas para fins in
dustriais. Informações ries tu
redação. 15vs-1

Aluga-se um Piano Pleyer
em ótimo estado. Ver e tra
tar à rua Conselheiro Mafra
7 ( A. 15vs-8Cartazes do

'<XXrm>�iiõl�tmrmJW��liBADo�--CXDXXXXl-.x>�H�-.cxxxxx>C�l.iOUlAXilXi""""""'"

--o.-�OCXXJOOnO�"""""""''''''''''''''''h �...:xx:xmooOClXOCWlOOO:xoaoaua'XXXJDCDD��OODICIfXItKIoaaaocDO
CINE REX CINE ODEON IMPERIAL

- FONE 1581 -

,- FONE 1602 - FONE 1581

dia Perdeu-se
Uma pequena regua de cál
culo. Será gratificada a pes
soa que a entregar nesta
redação. 5vs-1

FRACOS.
AN�MICOS

TOMEM

flnho Crelslta••
"SILVEIRA"

Gr.nde T6nicoA's 7,30 horas

Machado & Cia. ÚLTIMA HORA
OS aviões ingleses bombarde

aram o porto de Akyab (Bir
mania).

Garotas
Errantes

Com Ann Dvorack e Helen
Mack

Complemento Nacional (D.F.R)
Cine Jor. Bras. IxIlt3

Atualidades Rko Nows (Jornal
da Guerra)

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

Agências e

Representações ..

Os russos evacuaram a cida
de àe Vorochilogrado.

oljõ

O gral Franco decretou a cria
ção das Côrtes Espanholas, com
função apenas corporativa, isto
é, sem nenhum caráter partida ..

no.

C.Ix. polt.1 - 37
Ru. João Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS
Sub-.gente. no. princip.1t

muncípio. do E,t.do.
17P. .-"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


