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Set7á Ut1\ ãesas ãe J'lapeleie? 

Londres, 2 IReutersl. - Todos I Os peritos mlhtares opinam I dar num desastre .~ eo de N.I re c~ CDGlre OI na-'Ii111 ri • IDCTCftllt~ . CIDa- to &k tn' de: .......... 
os ~ment~ristas da imprensa q~,:, mesmo não eSla~do em con- poleio. Os jo~ais entende~,al~~ Por quê? .chancele~ Hitler ~u~to coníideráv~is, sio \li - ~, per. _ ...... 
londrma .ao de opinIão que a dlçoes de manter 3 linha atual. dl.SO, que amda será maIs dlfl- atacou a Russla? Garvm o ex- fl",entes e decepclOnanta em 1'KfTW. lUIdo ~ .. ~ 
presente semana decidirá a sorte os russos ainda poderão I.lost~li. ciI à In~laterra auxiliar à Russia Iplic~, ne:- ItObserver": "Hitler comp.ar.ç~o com 88 elperanças var ao .~ti&i.mo OI .... ~ 
da guerra germano-russa. Ver- zar por muito tempo as dlvlsoes do que a Polônia, mas. graças recelR, aCIma de tudo, a supre- do principIO do ano; e sabe, final- econômICos c a ""'pW~ ... 
-sc-á, Cúm efeitu, ~t:' li "BhU:- 1aiemãs, por mele de contra-Olen- AOS ataques dIurnos e noturnos Imacia aérea democrática, resul· mente, que não pôde tentar trabalho. N " llM' butat6 • a.. 
krieg" vai triunfar. mais uma sivas destinadas a esgotá-las . O da R. A. F., o Reich ver-se-á tante do esforço anglo-americano; com êxito a invado imediata da quista ·da · Uc:nm. ~.s. a.c.: 
vez. ou se, ao c.ontrário. os russos Ie'ssencial é que se sustentem .até o obrigado, afinal, a transferir da sabe que não a pode impedir! Inglater:-a. Entretanto. como se terá necesDcl.k. ..... .s.__ • 
forçario os alemães a uma guer- inverno. Se o conseguirem, a cam- frente lêste para a de oéste por meio da batalha do Atlân- teria Hitler arriscado a um gOl-I RÚllia" apodr:rv_ .s. lodo o 
ra longa e de usura. I panha de Hitler poderú redun- grande parte de sua aviação, ago- tico. porqlle as perdas infligidas pc dessa natureza neste momen- seu material de gll.n:R". 

Os Inuleses possuem e 08 
os melhores aviões Estados ~iJnIdo8 

Londres, 2 (P. A.) - O pe Washington, 2 I~tna) 
rito em aviação da "Press As Nos circulos diplomáticós<: A

sociation" declara que a Grã companha-se com interêsse uOE§1tado 
o Japão 

Bretanha ganhou a primeira i reações do govêrno de TóqWo 
fase da competição com a Ale as quais indicam, pelo menor. 
manha na produção de aviões o MAIS ANTIGO 	DIARIO DE SANTA CATARINA nos comunicados oficiais; o 
de caça mais rápidos e mais acentuado desejo da manutfil
eficientes. e que esses aviões é Diretor-gerente: AlUno Flores çüo de relações amistosas com 
que têm mantido a defesa da os Estados Unidos. 

As declarações feitas ~Io
~~~~I~~~tãdn~c~~;:~~~i~o i~~ I ANO XXVII Florianópolis- Quarta feira. 2 de Julho de 1941 N. 8284 Príncipe Konoye. segundo 
migos, ao mesmo tempo que --~=====~~-----~----~----~~----~-_!.....~--=~~ ~~~i~s .~~~~ pl~~e~OJ~~~!~a~!ajudandO poderosamente as es

quadrilhas de bombardeio que 

têm ido nos ultimos dias ao 

norte da Alemanha e aos por
 IChegou O momento de os Estados Unidos ~I~i~~~j:~,~:~~~~~~~;~;:~f
tos da invasão que o Reich vem 

mantendo com grande esforço 

na costa francesa. 


Os êxitos da ofensiva da I assestarem ogolpe em Hitler I~i.@,~~~:.:~::::~:
Royal Air Force nas duas últi 

mas semanas provam que os O~~~~~;O;~~U~;;~~~I~d~ I B?~ton, 2 (United) _.- ~ s~- pode ser empreendid~ se os opro-Ilrva:a mi'. melralhadoras e tim Idicaçõ:~. definidas d~ TóqUi?:


Emulsão de Seott _ o tonico
ingleses possuem os melhores olimento que contem oleo de !crelano da marinha. sr. Fran" dulos da enorme Induslna bel,ca. : ,mlhao e m~,o ;l: qUIlo s de carneS'le~isqU~mosv~~~~~s ~~oa::;~~:_
aviões de caça. O qu~ lhes d á figado de btH:olhou com col

cio e sodio. Ê quotro Knoxo • ao usar da , palavra. na que eslamos cnando, che.garem : de'lI~ado, a ura-Bretanha. e que mento na t.ensão que existiavezes 
mais foei! de digerir, opplica ConferenCIa dos Governadores a seu destinO, nas Ilhas BnlanJca". i no; ultImo, d,a" fOI afund~Jo ou- nas rdações nipo-norte-amerigrande superioridade - di, o 

cronista da Press Association da portanto a todas as esta dos Eslados Yankees. reunida nC5- rapidamente e sem lropeços. Os : lro 'I"e Iran<po rlava "LII .. 'orre- canas".. çonduzirão talvez à- sõbre os novos "Messers ções do cnno. Faça economia 
chmitts", alemães. AfirmandO preferindo o vidro grande. ta cidade, declarou : Eslados Unidos devem decidir-se ]' gamen.to :gualmenl" valioso". 11r('ali7.ução de açõ.es ?iplom~ti
que os ingleses têm ainda dois -- "Eslá próximo o momento anle o perigo que ° ameaça, e que "Só exisle uma maneira de pôr cas de IInportancll~ mUito 

para$U4prott(,aOlveia!'O.novos tipos de aviões de caça se h. esta man. no ' ' de ulilizarmos nossa armada par~ é real e lemíveL Devemos, se hou- l ponto fmal a ('."es afundamentos. I~na:or do que a que~t~o do pe
- Tornado e "Typhon O 

' - pa- vidro e no envQltarlo. e1i"?inar o perigo alemão do ver necessidade. unir as lágrimas. !que é ü de levarm~~o c.om ~o;sos ir:;~I~~~ e~~)el:~~:il~ ~'I~x~~f~= 
ra entrar em serviço. o perito Atlanhcoo Chegou a hora de ô,- o trabalho. o ,uor e o sangue nor- i meIOs o nosso auxI),o a Gra-Bre- I ção tanto quanto possível.da Press Association escreve: 

"Os chefes da Luftwaffe po
 seslarmos o golpe. Nesle momell- te-americanos ao lrabalho. às lá-I tanha oU permitirmos a vitória de --- 
dem-se perguntar com que se to, em que HItler se acha ocupa· grimas. ao l'UQr e ao sangue que a HitJer. que, em última in::;tância. :~8b::~~l:;~:=:rc!. toew' 
parecerão esses novos aviões. do procurando dominar a RúsSld, IGrã-Bretanha tem derramado va- lhe permiliria obter o domínio do ~ lei de N_ 8ellbor: 
já que os novos "Spitfires" e apresenta-,e-nos a oportunidade lentemenle para manler afaslada Imundo" . 86 te ..In o CONTR.&T088& 
"Hurricanes" podem causar 

!~~1:i~!~_:,~D1T. 9 

de prestar ~,m auxílio vilal à Grã- a desaslrosa pr~pagaçãoo do I~O- 'I PuDiM MEDEIROS~ a sobre· Q dittanta destruicão aos seus 

"Messerchmitts;' 109-F". 
 Brelanha. E_a melhor ~anelfa de deno namla. ,So.bre n?s !eCaPI, me~1I ioegulllável, I!osto~a. uem acre arã 1 

ajudar ~ Gr~-Brelanha e alacar a Ipelos mescrutavels desl gmos de fácil ~e preparar e quI' todos . Londres. 2 (.United) - ~ali
H,tler nao 'o alacando os subm:.- Deus, um desaf,o e uma respon- apreCl8m. f,cam-se. nos clrculos autonzados 
rinos alemães no Atlântico, como sabilidad«:: Não podemos fazer ]Des'rulda a residência desta capital,. de "incríveis" a5 

od .. o fornecendo aos Ingleses todos os fr~nte a esse. desaho. nem a essa I do general Dentz Cifras anunCIadas pelos alemãesVOC~ 
pocoenrs'earv'ar,mseUa'IOsamu' dOe- I b b d· b·l ·d d b Ih d I 	 IAnêncios e Ihor se eemenlos para q~e om a~:- ,~respo~sa II a e, tra a an o 1l"il'lIte, ~ (11. '1'. ) _ AnulI- sôbre as perdas dos russos em 

Rep;esentações ~~~~"edSc~~:'::~ee~~':li~malt lem sem cessar. at.e a de.st.rulçao CinCO dla~ por semana e OIto ho- da-se agora que a l'esidência aviões. durante a primeira semana 
~:~~od~ub"a~~~I~:;"c~~~i~~~~ Itotal. os centros Induslrlals do ras por dia. nem colocando as ne- '1llal't ienlar do ~cnJral Dentz, de guerra. Diz-se que é inconce-

C.I.. pollal - 37 com colcio. E quatro vezes Reich. que fabricam combustível, cessidades da vida civíl e do con- ,,1\0 comissáriu frallc.ês ~ eo- bivel que qualquer fôrça aérea. 
RM' Joio Pinto - 5 1 ;.;':~f~C~~;~~l),er~~~li~~d~e~ . aeroplan~s. canhões e outros ma- fôrto por sôbre as dur~s exigên- . ~~~~:::I~'~~l~' de~\.~~~~~te~af~)t~~~~~~ e. principalmente. conta~ com 

FL O R I A H OP O LI S I todo. o. e'Iações do onno. - !te~,alS be),c?s, de~trumdo ta~- ClaS da defesa naCIOnal o Ipiei amente ,h,strllida, duranle O espaço qu~ os russos te~ para 

SOOb-•••.n.I•.•..no. • ",lnclPli. ~~~~d~c~~idr~"mgi~~: ~ Ibem _os meios de \Ida do PO\O Record~u. a segUIr, a promes- iUIIl hombardeio desta ddade a sua dispersa0. possa ser lao gra
.uftclplo' do E.lado PlII"' P,otttllo, ..,. alemao. Dessa forma. poderemos sa do preSIdente Roosevelt de en-I pela aviação Ioritâllieao vemente atingida. 

17'_ se hl ••11 ...". no fazê-lo compreender a crueldade tregar à defesa das democracias I_________..._~-------_ 

n:UldL,oS·II-"OOOt"EVOSIIOC'OIOT· T ' e as angúslias que Hitler dpsenca- /)5 produtos aulorizados pela leil P d CATEDR &<L ....'d.ndO·O ."8ncOI E., Ideou si'bre o mt'ndo. A ofensiva de empréslimo e arrendamellto. ] ro utoslli ... 
I"......10 ""•.F.I.N.I_dE. 9 i lolal 'Iue deslruirá o hitlerismo só 	 A rsse respeilo declarou: "Agora Iá venda na FARMACIA ESPERA·N...ÇA

chegou o momenlo de dar cum-
Moscou, 2 (A. P.) - Anun- _____IEl________.._____ primellto a essa promessa. Mo- Rua Conselheuo Medra. 4 e 5 - FOllll~8IaZ 

~i:;:egr~~~e ~~~I~I~ad~~~t~~~ Or. MADEIRA NEVES ·· midico especialista em mentâneamenle. Hitler nos deu as (Defronte à casa Hmpcke) 
ks". no distrito de Rovno, a costas. considerando pretenciosa- 68 ... Y.--4I 
léste de Luck, tendo sido repe- DOENÇAS DOS OLHOS mente nossa espontânea ajuda • . < .

lidas com grandes perdas to- ' . 	 como Uni ~eslo fútil e va7.Ío. pois pa~~ O .povo Inglês Como está Istalíltll 
das as tentativas alemãs para Curso de Apcr!dç')BmeDto e \'un~a PrAtica DO R!o de ,J80elro permitimos que ê>se m~lerial se O P~;~o~le~~~a!a\~' c~I:~eg;;; _ 

aV~~~doras!éS~~uncia nes- Consultas diariamente pela la~:,~h:~ld~~ \~ 1\ I~D:::as acumule em nossos molhes sem para a Inglaterra 48.078 cai- ..I~tambul. 2 (R.) - DeSd. o 
ta capital. toda a luta nêsse se- Consultório: Rua Joílo Pinto n 7, sobrado _ Fono; 1467 entregá-los. Voltou-se enlão con- xas de carnes em conservas, o. mlCIO da guerraidledeulo-russa ~ 
tor está caracterizada por en- Resid{>ocil,: Prllça Gelúlio Vargas, o. !O _ Fone 1504 tra seus anteriores associados e 34.183 couros vacuns salgados, garam a esla c a apenas _ 
contros violentíssimos entre traiçoeiramente alacou a Rússia, 1.418 caixas de estrato de car- navios - um panamenho e 01lIIIo 
"tanks", dos quais numerosos para fazê-Ia um Estado escravo nes. 1.000 cour~s va~uns secos, húngaro - que navegaram a ccr
têm sido destruidos, de uma d t d N O d" 1600 caixas de Imgulças pesan- ca de 16 quilômelros ao lartlo do 

parte e de outra. 	 :m, r :~e orecente- ~~n~;;~61'~~~~I~~e.:60~·;P~~~~ litoral.As per·das dos bell·uerantes e~rs~e, ata: b
CompraI na CASA MISCE mente foi afundado um navio que de rêis. As comunicações postais COlll a 

LÁNEA i! saber economizar' Europa foram lolalmenle iDter-

Gtnerol pU. "mis:~~:~;,(";,'::,"~, ~1~:~r.;..I~·;;III~II~::II~:~:~í~;':~UIfI,~".:'i~::~~!~~sd .. I:~,:: ••••••••••••••••••••••••• :~:~~t:~õ:b:::,:\~,:::..: 
D.masco "'''II\('IIIU ...·.. IIII1UÍl'llItu oi .. IIU" I·UIIIIIIIII .. IIh!lIl1i .., IIh; 1I11111'1I! • • lânico e a Rússia.TRANSFUSA-O •'dJedruaalem, 2 (R. :. As ~utdo dill. • 	 Os italianos da Síria. que CQIJ:o

ri a e. britânicas estão cnvtan o :SIlIlUOrnSUs (OululIus nwrunizndus ~·p.rllllinh·lls 110 8rt!U de • 

diAriamente nada menos de 400 .\!llIsk, 'I .... SI' I'u('uutrlllll SI'I",rlldlls 01(, SIIIIS hllsrs, I'stíi.. scudfl • •• tinuam afluindo para esla ~ 

toneladas de gêneros alimentícios "" 111'111 rd ,,"41 11 S (' nll'trlllhlldus 111'111 1I"lu<;"" rllSSIl. são agora remelidos para Sofia. 

para a população de Damasco XII. líl'l'lI 01(' 1.111'1<. OI' t"'IIII"" I' IIlIrlll~ü" <lu 1".11. S. S.IIUi-.. 00 ~ANGUl<~ (]\L~RAVILHOSO) •• 8001101. bona e barato.·.".·.. 


Aliás, esUl medida está sendo 11" 11 11 rll 111 1!rllll.h· 1'lIrtl' dlls tlllllllll'S ~ 1I\I"h"l~s IIIntnrbudRs 
pOlta em prática desdc a entra- J:.'rmilnil'us. • Com 2 vidros aumenta o pêso 3 Quilos • ~~~m~:O:o~:~rep~::~:~:O.. 
da das tropas aliadas naquela "\s IlPrdlls ""'\luis. u.. s Ilriu...i,,"s ; dllls de !('lIerrll, inrum. Unlco fortificante no mundo cOln 8 -I-m-ntol lo'nlcol • Co'o bom Fermento Medelroe
cidade. 41., ~.~oo tUIIIIIII'S. rl'rl'u di' 1.;;00 u,·Iii.,s l' mllls dI> :10.0011 IIrlsln. • • •• 

O ••ellme F.ICII'•• OI'lrus•.\n "lIl1trlÍ.lu, IIS 1",,,11,, dlls t.olllls 1'11'"11", IIOS 11.lmel-. Fosloros, Cãlclo. Arseniato, Vanadato, etc. : .C.cel um urlO" ...... 


contlnu•••••c.r. ~..~~,:f11.::I:.:~:;,~::::~;I~s~:;~~';~•.~I(r,,:~U ",·1,;(" ('rr~" tle 91lU t"n'llIes. Cuidado com a tuberculose • Nr. nlo~ ..... 
••Ulllo C.161Ic. oh.""",,ntll IIhHl1I 'HII...III rmlssu.1I '.UI\ 11 lI,olll~íill russo • • Moscou. 2 (Uniled) -O vi. 

Roma. 2 (United) - O ex-se- IIIIU!·" .! 'I I""tlltln, dI> IInlll~. 1I ",,' "OhIllIlS muto.bnd", g('rmit· • ()S Pall·dos. DepauperadOS,' .1 c~omissário russo das Relaçõês·c 

t' . I d P fd F . IIh·IIS. '1111' rumI,erllm '" d~fl"H" ,I., i\lInsk. • 

~:~ R:be~:r~ari~a~: ~u: aa~~~:~ EsgM~~Oq\e Cri~,~:grS,os. : !=!er~o:~rr!-":s::~~rmc:!a~:• 
publicado hoje no "Regime Fas- • • .OUVIDOS. 	 Crianças Raquíticas. tava apenas em seu começo e queARAUJO-OLHOS, 
cista". de Cremona. declara que Or. NARIZ, GARGANTA • SuperIor DO óleo de P'lrlldo • o conflilo durará "tanto quanlo 
~:t~ii~~.:r;:tr~m:s ~;!:I:: ::;;l<;~ • de Bi1calh~u . e seja necessário para a derrota de 

Especialista. assistente do Profe••or Sanson • Reçeber60 o efeito da IraDa- • Hitler". 
taa e os não fascistas. O editorial do Rio de Janeiro. • fuaao do .uniUe e a IODiOça-. LOlonky qualificou iJe ridi
ataca o órgão semi-oficial do Va- • çlioieroI do OIlrDDlamo çom O • cuias as informações alemã. fei
licano, "Observaloloe Romano". Con!lultu: Pell. ~8~~~~' d!~B 31Oà,àB 12 • Ias alé agora. o que isso recor-

I por ser o favorável aos judeus e 
6 

•• dava aquele conto do caçador í:k 
# 
l d. dcmocracia~ "o Simult..neamen- Consultório: Rua Vitor Meireles. 2~. - Fone 1447 ursos. qUe dizia: "Cacei um !l1Wi

te ~IOl!ia o arcebi.po de Tarentool _____________________ •••••••••••••• 	 ma a féra!1i9 me I......... 


Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:arcebi.po
http:IInlll~.1I
http:rmlssu.1I
http:lIl1trl�.lu
http:frallc.�s
http:gamen.to
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·1 f 
,,0\", York (Sill"l I 11<,,·i mai- ri' S IOlIclnelas 'l <nela sol I"isàes de que sairia o ·,hast..,,'- '" propa~anda nazista, sem-I Walter LippnIann escrcvcnl pn "" moth'~ da J la _.. _. ..,ct&-'I,,q ..... ... 

d'Ú· à f:l~PI!~!f!l ~!~· !!H~.ft('l-~''-f~(:gl"I_'= d !:d:~. ~1 ;~s:. nn ~~no ('~rr~nte un; ,1~lento diári(~, )lOr cal;eça', -' ~ic 111'C se esforçOI! p~~a conven- no~ últimos me~s de 1940 um ção dernonst!"ada ,. pcl0J:J -go~~~~ 
fiea dn Illglatt1t'l"a. ~lla ill\'n~ão ('Xllol'dIO pr{l('üm de provisões 11081 gramas de gcneros ali- . ' lqll,al:sO(:úTiei1rO~eoi~ Ial'nrttllgtI(}liad('i~o~ ~~sCI.CgCI!lol·f!lI·-c·.a!ça-a \ltelnSe"dl"cel . ' '-:>dcccstrr'atlal!lelOlrooss. ael~ . ' ogHld)Oel"l~ IIH\. ·nala(lc'lsC· n ecolloml'a -'~ 
uferece ]lroblemaf. llluito úr- de g:ll<'rl'U PIH quantidade llota- mentidos, 1810 gr. de roupas .. . ,- ... . ~M 

~1~~~it~~~e~~il~I\~l:~~fl( 'O~;;:lH;::::t: ~~~I~l~~~,:lit(:~. ~(~~~:~~~'IO t~tt!l::~~ ! ~I~~~i~~~i~~~~~'c2~2}G ~~'. ~~ ~l~~: ~~çi~i~hà ~~I~~a~~~;l:~~l~~~al~~ ~\~a C~:1b~~~~~~~:~;I~I~~ailn~~~: r~~er:ae~c~Z~:~ ~~n~~arta~n~t~~: 
~,ão para transporte elos llbas- ÇÕ('R (I" ar'l ilharia. infantarIa e' relhos de rádio e sinalização. prodnzir Erslltz. se tornaram tida nazista eontra a U.R.S.S.. eladcs báRi(·as. mais vastas 
tt'(~imcntoH llf:'('essários ao ex~r- fôrqn s. Ilavai~ , t'01l.10 por. se ter O simplcs lnnnejo dcssas inlcn- invulnl'rá"cl il 11111 bloqueio nos cm eOllsequênda das dificul- }lremcntp~ se revclavam sua_I 

('ito invasoro Estr('ito ( :OIllO Po int(,llsifkado a unt ponto as-
'

sus quantidades cxige bon1 nú- tlloldes do que a Ínglaterra dadcs cada n~z lnaiores rcs lll- cxigêneiaH de "fornecimentos" 
() mar da :\Iulu'ha C'Oll!'.tiUI(, ho- snlllhro8o () tl~n de' rrviõ(\s, tan- mero de hOlllens. alénl dos vem pondo CU\ 11rátiea desde tautm, para a Aleutanha da l'llSSOS. Não tardou, entretanto. 
j e nina barrC'ira tão ~pria para qll(,~ f' caminhões, l<~stá t~ulcu- 1 eumhatelltcs. Na guerra 111un-1 ~etp.lllbro de 19:1!L Quando ~c uhíqlltl \'igilànda contra ela a ('hegar () ntomento cm qu 
() invasor. COl1ln no tempo (h~ I~H'O qlll~ us ('xél'eitos InodernoR Idial, por cada três ('ombatenl(~S firmou, no dia:!:1 de agósl.o ex('rC'ida 4!1lI todo~ OH mares Jl(~- :\loseol1 ]>orcebc lI a ine.tlcáci:l 
(1uilhernll" o Conqui~tadol', (t'X(' (,1I1udos os eurpo~ de avia· ! dns fôrl~as ('Xl,cdieionárinH dos (h'ssp 1l1,~HIllO ano, (~1I1 lloseoll, lo~ navioH 'n~l('seH . Antes de de suas t<!utnlj\-as de "apazi-

I"~: ~~"~';,,,~~II~~I,\'(~I~', ~~"a:)~:I: ;'~I~'n \«,'r~.,,~~~;;~·â~a ~~q;~~~':.I~~ I~;~:~~~; d"~;;~~~~~ ~~ ~:~~~:~ÇOn(;:: %al~\~;I(:)n::~;I;~~':~,i,Z':)d~'lr.l't~r~::;;~ I!~~'~~I~l ~'~~l~ ~~I~)~~\~:~:H~~i~~ :~~~ ~::~\~~~aB~;:lli~~;t:~i~~~~ 8(~~ rr~~ 
Sú a construçã() da frota dp RÕ('S por tOada 50 homcllH. l\-fas IUllI'O,'isio nanwllto. _ hels (~i~ll'ihlliu a SPUH a~eHtC'!-' ef('ito~ P(·ouôllli~'o~. - - anteei · d~l~ão e dax reservas ela Ríts.. 

trfl.~ Illit gnlf~s, q'w GlIillwrnle nas oIH_'l'açõps de ataque . certas ::\las. no ('fl~O dnnla in\'aSê.h) atruves do 111ll1Hlo todo lIl1Ia lJa"a o sag:nz articulIsta ---- sum; Hla O" 

eue Oll1endoll para transportar llro\'it-;õps. pal'ti('ulal'lllentn as IleOlllO u projetU(la, a infantaria pala.vra (lt· \)rc h'111: A :\h'ma- ('nI1Sl'qui'lleias »o1itieas SC A conquista da Ucrânia, dOI 

~eu exérc ito através dn ::\Iall- Illunit..~õt'g , são o dôhro daH or- não pode atual' isolada. E' ah- H.lIao ,,'om (,)H t~p('lIrHo~ da oltÚH- l1lnnif('~tariam drHOlath-nllu.~~ . U raiH c~ 110 Cálleaso j{lIuais dei 

~:::~~."~'::ll:·ai~·I:~~o;~;I:~(;·~o~o'~ r;,:= <lil;~~~aR. hem, " abasteeiUIelllo I~o~I~~~~II~I;:"i~:' <,\I,II(:.:~I:'~II:~~:~;:, i)~:': ~;~~ ':, ~~;::.::;;~~):)i:: :;~:;~::I:II:,\"~ ..~~: i :~;i1~:),I:I ' '\lifl~;~I;:;;1 '::;ll~:,IIl:~{."~\~."O ~~(I: (;~~ ~111,:;;'~~:,~~'~~;a~ ~nll)~~!~~= 
f'igos <iIIt" ofe rt."da a c'osta illi- das IH'l"P~sárias provisões ús ra apoiar os hOllU'llH qllt~, al'- ~í \"('1 ('omhin:H;fto da!-' "poli'll- A par1ir de junho dp 1~I,H1, o tl' H1Tl'Ilwtida llC5Ht~ rumo, não 
rnig.n lh......:idiu tuuIhpI11 It'\'ar fÔl'~a$i nw('anizuclus in \O a~oras, l11ado~ d.. (>spill~aJ'(la~ p llh'tra- da~ {"n pitali~1 a~ Tt'ITt'iro Itl'if'l l fi('oll prat it-a- t('11l ()riJ,:;t'lll naH páginas doo , 

~'onsigo o (Iue. neSSt' P'IUpO, fa- da Olltra hunda do nuu;du Man- lhadoras.. tin'SHt' ('nmH'g-uid o ..\g-oloa . PIIII'PI:llII0. "intt ' (' Inl'lltt ~ ('Onl qlla:->,' loda a ElIl'o- "Jft'ill 1\:1I11))f '·. delr-l'minon-a 
7. ia . n~zcs de "linha ~[agillot "'1 dIa. apre.~el1tal'ia problcmas ('hcg-ar ú t('lTH . illilHi~a. 1111 .... dOi :->. Il11'S"S ,lI'pois d,.' ("1" "(11)('- pa ('''lIlill' 'III"I '' slIa m.....·i·. ,\0 il a])lI' ,,,;a d.. asfixia repl'esen-
UUl conjunto de tõrres de nla- muito ,,' slu'('iaius que não e xis- (' 111 PNltH'1l0S han·os. OlltJ·O.... <;a do a luta !la ' ·~ IIt'()pa, llitll'l' (·otltl'úl'io. por.'lll. do (IIU' OH tatla pp!o hloqlll\io ln-itãni('o. 

tl~lil~~O~:~~lI;~~I~~:S~~II~I:I;:~::~ ~:: ~~,I~~a':I~rafr:~~t~'~;'~~s 1:::~~e~~~I~~~ ~~.~~::~: "om l"íra·ql\l'<I,,". ([O" ~~:n:.~',:"\(~:::;\\','''\t;::'';il:.'''' ,::.:;:~= :'::~:.::~: ;:: 'I::)I~),(I<:, I\il'.~:~:::::<;~::h'~;:: I 0""111" I'. lI..rolll.í \ 

~~fcll~e:I!~:I~;r;~~~)~I~el~:.il~~: :~~sl:\(:I~,i(~Õ~':;'i~~II' ~::~~~~~~r~~~ Dai elll <lianl ... não jloll" 1""_ ~(',I:I,(,::',,'.\ il:I\;:'sii~;,,~IO\l'.';:;~:;:''';::: ~·,;:;,i,",:. ,;;",~i~'.':~l\·::.'i":~~":\I~~a":~:::: I~=====:::::::::=~ 
IJ retlldo da pilhagem para a- IlPss<, (Oaso, seriUIH 11111 uh'o ex- SUl' inad\,prfido ao inituigo o :\Iat ~(lg;I t) \ s tazõ('~ . lI)Jt'~ t' ll- la S Ia. lon~(' dI' .lU'lHHtl. 01;.':;10'-1 
bastc('er rlt~ ritllalhas a !:mn '-"('((' Ult> pa r:. () ininligo, nos n('('('~sá.. in l'ol'tf"jo dI' n ;,viu!"' tada!-' )lal'a IlI s tlIH·.tl f'!->'Sa 11'- \OU () s(' U Il\ oll lp1ll .1 tlp ahast('- 0,* Antônio Monix 
)l;ellte, só para )l1"oYiSÕl\S leYP port()~ fnlnt'('RCS dp pn~hal'que, que cOondu ?.il'ão aH IH'ovisõps l)(>lltin:I )"('vil'avolta o t"' dal'o, (11lH'Jlt o .! c1' 1f\1:lnclo .l dIP11:1- de- Aragão 
.1e res(,l'\"ar ~ ..u ndp 1l11l11f'rn d(' lIUl'anu ' t) tl'au!-;pnrtt' pelos :J5 destinadas no pOlllo (1(' inva- nào t'Ol'anllDnlóLChlH a H{'rio pot gPlll dI' II s\ 'l\d !-; (O11l0 por 
bal'eos. rtuilõmf'tl"()~ dp Ulal' __ pelo são, AR g-ranndas dos l"unhÕr.' ;:o) nill~lIt'm, PX( 'No. nalllrnlnWIlIf' eXj\lllplo 11 0 \ IHI! ('111"1111' .10 MEDICO 

Para as pl'sadí!o\shnas llrovi- IltenOH· (' durante () deseul- dp divpl'soS ('a libres. acoondil'lo- llara aquC'lps (JlI4' S P ilc'ham 1('- JH,t 1(',II'o 
oo· .. d . I t nadas. pesam de 1:! a Ulr, qui" 1 I o r - I \ ! 1 I 'I Cirurgia 80rlopadia

:r.;~,.it~S ~~~~e~~I\~~~(::::"~~~:;Z~~ 1~:~i("I(:.s;' ::lq~~I(;lpi~~~II~~(~S ~J;~= Ins "ada lI111a. l"!1I ("lllhàn d,· ~(~\~.I,'I~sil;'!I~II;:~II:;ai~"Il0 ".·a.. 'I' ell;I:I~':::~~~'(:' , ..::: a:;I::~:. ,I';~I,:: Cl1nica e Cirurgia d'o 
d8s.cxigeDl Ctll qllási fabulosas nobras p fNuada!-; Plll t('mlJO <1(' {'aulpanhn pode dispnl'H.

o 

ll·r,s () F'Lwhrl'l' :l]U'l'!'SOIl-Sl' a .Il'- hahtllfladl: ~lIa lllagtllt\(';t rÓI"- torax. 
QI!antidades, as a~i Ladas áglla~ ~uprrn . •~ a qw~ (Ollsta nlaiol' tOIl('laclas dp mllUiçÕC5 pnl dm'ts (' laral' quc' a ln~la1 f>lTa (·ul- r;a a.'rI 'a. 110 ll ln rtt"') nlIIPlll l) ill- CONSULT()HIO:I" 

tl.l~.; ~lallcha oferc('cm l'f'l'igos:: rlf'lTanlUll1pnto de Rangue, !Jora~ o () transporte' dl- l11U- pada , c' l)) gnuHIf' panl' , do pn'- (" ('!-'SHllll' dt)~ ("l'lIlro:-> ..Iv pl'odu- Hutl Traj!lDO, ii3 . 
• ini ples we.nte enOl·IlW~. B~H;pal1d{) uo~sos t'áh-lIlos nições I' IwçaH cl, ' art ilharia Rl~lltp altl<]w' g-prmúnil'o ú Hm;- ~'ão ti dI) siHl l'ma dt OlranSpOI'I(>H DitiriKfif!nte das 15 às 

Du:ran h~ a guerra 1111 llHli a 1, l\111 t"'l1~inanH'ntos ela g"l'undp ('OIlHtitIlP n~rdad("iro prohlenw.. sino .\ "ppt'rídü,o' lia \'('Iha :\1- ela .\lt·nwlIha P (los 11'ITitúl'ios 17 hf)rlt~, 
.. fó~s dos Estados l ' uidos gUf'rra, !-\() 110 C(W' l'f'RIU'ita ;1 t a nlo (k I'~paç() ('O UlO dI' p(>.so. bion. <'OIHoPllt racla 1l:! IH'SHOa do por pIa o\" lIpadm-o l~~~ I ' C°1)ll1pl p- J{ESIDJ~.sCIA: 
q nela tomaram par!p rcC'(' - hOI11C'llS t('riam UH in\"asorf'~ ~à(l ~(' Il'a ta clt' õllllontoal' emha ixa.dnr St )Oufrord ('riIIPHo llH'Hlc l do hlo<lUl' io l ~: , \al 11'111 , 

ber.ln 16.380 t o neladas; de pro- quP dispor dOH H:n ' jos lltWeSRá- c-al1hôf'H "lllll11içÕt's a hordo tpria (Oo llf'OJTi(]() milito para ~ id() a llamt' n t. , d('ra~la(lor, \ :\': , Herciliu Luz, 189. oo v.... d'J ycrsas. c-ahendo rlR!'.inl 1'10!-! pal'a fl'unR]lortU l' aR pro- dum navio, clt' modo ((IH' ('ste dt'!-'\' ial" do " hom (Oalllinho ("on~liltlindo. lIl1 ~ !-;mo. nÔHtpH' Tclt'[one D. 751. 

pORsa 1rnnHportar n mais pos- () da '0 11 0 \"<:1 onlt ' ll1 <O o '"(Oa- \·111 imn:-- 1l1í'~1'!-' _ 11111 do:-> prilld 

___________ .,_ _____ ...____._ . _.._____ .__.. _ _____ _ __ HíVtll: () llHUt'rial ff' Hl (111(' ir ll1arad a o. Slalillo 

a{"ollôiHollado Ol' HOl't(' a ]lo- ~a n'rdadt' , " 'O(' lIlpO\ o. da 0______ -- 0------- - 
dE'l' f'lltr;tr 4-1111 H(:àn m~!-'illl '1 11 f' Ing-IalfllTa ]lf'lo (JlI(' 1':--1 (1 o{"or 

rôr t!PHPlllhnr(·a.doo I)p l1HIIlC'il'U l'I,'lldo agora Ila ~ pl allÍ<' it's da 

(j1lf' n pl'ohlpllta d(' tl'anspol'tp I-;ul'npa ()\'iPII\al 4" illl f' 1\!-;UTlI PIl 


não t'51~\ ('ln ê-Ie:;; C} t' UIHl l"P IH o tl~ maior, nà o do C[1If' I>PHsan1o 

minill10 pO~R Í\'Pl d e (·s)laço. ma~ mn:;; dCI flW' dize lll OH h ' IUlt'I'S 

1'111 11Odel·p.tll dflS(~l11bar('ar ('um lHl7.i~ln!-\0 :"\ão foram. porém. é1!-' 

a tnaiol' faC'ilidad(' . Por isso. a intl'i~a H clt' Sir ~tl'afford ('rip

rf" mes~n dp. al'ma~ (\ 11l111li<'ões p~ p !-'im a {°1'{'!-'C'PlIt4' p [iC·j(\ lH"i:.1 


flnt' , P1l1 tt-'mpo clt-- paz . r<~ qll(,- do hlOlPIPio 11l'i1il1lic-o '111" (](' _ 

l't"'ria 11m RÚ navio . pxil-!:(l. uma t('rminoll a I'U},t tira da união 
\"('rdadeira rrola r1U1"311tP as tão Plltllsia~ti(Oalllt"'ul(' c'plphrH- ~ ... , 

operaçõf's df' ~lwrra, lias C'(>I1- du hú l1lt'n()~ dto dni~ allO~o 1 .J 
diçõeR quP n (O imil r c fcl'il1l0H. 

lima "f'Z quP as fôrças in\"a- " .< 
ROJ'as tpnhalll l'OnSf'~lIido apo- )('111 como l11011w:-- ( ' Ur1l1aZf'n,..0 
(]C'rar-sf' dum po n to dc' dp~e11l - Em lJlIaJqU t~ r ãV~lIh~(, "IH tpiTa o 
bal'ql1f' e lll tprra firtllC' . sua ne- as fôrças ii1\'a ~;Gras cl ['\'('l11 !t' 
("t~!'.sidade de provisões al1111en- vaI' (,ollsi~o lllúqn inas e lUalt' 
ta inl'ri\"ehllente . 1'01' iSRO que rial para reparac;ào de cstra
teem de manter suas linhas ele das. pontões, aço d" eRlmtnra 
conlunicação (:om a s prÓIlt'ias pata P01!l(>S, jrilhn~ o loC'omoli
hases_ H.eqllel'el11, desde logo, vas e filais nla lcrial rodanteo 

.. ,.. lnatc riais de construção para No ('aso de (~~sas f Ol'<.~as cstahe- Os relógios ingleses tivera1T\ se1T\pre ren01T\e mundial 
Nr, H~. Kopklns, enviado e.pecial do presidente rcparação Ile molheR e edifica- let'('l"(,lll haR"R aCrO!l,ílltieaR no e atualmente com o aumento das exportações da Grã

ROOM.....,.ti~):· ~rã.Bretanha acompanhou o Pri1T\eiro Mi· ção de al'maZf': IlS, P t'Xigt'tll tel'ritôl'io in\'adido, Hã() pr('l"i- Bretanha a indústria de relógios desenvolve .. se cada v.a 

nlalro. ~inaton Churchill, na aua visita à Lscóssia. Du.. g:tlinc1nstps para l"arga e dp~w.al'- sa~ mais ~aRolina fi outra:;; }Jro- mais. Há grande procura em todo o mundo, de rel6gioa 

1'CU'It. ~â. vi.íta o Primeiro Mini.tro inspecionou as uni- g-a. Na guerra tllUlHlíal, aR fôr- viHões. e duro qllf', (IUanlo mais elétricos ingleses; o cliché mostra um deles, perfeitamen
dali" navais e o. trabalhadores do A.R.P. (Serviço de ças cXl'"l\il'ioníll'iaR elos ERta- eRlaR 1'0rem. maior (' o peri~tl te acondicionado, e que sera ~xportado para ., 


precauçã.o contra raíds aéreos). clOR UnidoR c'on ~ll'niral1117 fun- qlH' :;;f' (OOlTf' nu HPII Irnnspor- mercados estrangeiros. , 

(F6to ..pecial de Briti.h News Service, para O ESTADO). ,I('"don's "m porlOR h'all<'<>scR, !t.. (F6to especial de «British New6 Service>,para O ESTADO). 


A Alemanha e a Frente Oriental 
!A>~dres, ~ - o ataque ale- ' . . rar muito, porque então a Ale· i Segundo confessam os pro-, Iinvasão de nossas Ilhas com 


mao a RussJa modIfica funda- Ida, tmha necessdade de con- manha ficaria com suas trO-IPriOS alemães. os russos vêm tável da diversão de uma par· .melhores perspectivas se tiver 

m_entalment.e a face da guerra, ;servá-Ias a.i.. Isso equivalia. de pas imobilizadas centenas de combatendo vig'orosa e habil- I' te da Luftwaffe para a. f~ente Iderrotado a R~ia.anterior

nao porque ISSO venha - con- i fato, a eXIstencJa do que a es- milhas mais para Leste, onde mente. Ao passo que os comu- russa, onde sua presença e ne- mente. Os nazistas esperam, 

forme ~uste'?'tou alguem - :tratégia, alemã desejava evi- provaveimente sorreria pesa- nicados de Berlim são vagos e cessário ao exército germânico·lcom efeito, obter, pelo menos, 

dar, afmal , a Inglaterra uma !tar a todo custo - uma segun- das baixas. O exército alemão cheios de jactância, os de Mos- Entrementes, os raids notur- um suprimento ilimitado de 

chance de obter a vitória mili-Ida frente. é um dos mais poderosos quelcou dão a impressão de verda-Inos britânicos estão aumen-\petróleo. Um triunfo completo 

tar. Sómente a'l.ueles que jUI.: Parece. também, que ~ pers- 'o mundo já conheceu, não só- deiros. Além de infligirem Itando de_tal for'.'la que, embo- Ih.es pcrmitir~ apossar-s.e do 

gam a sltuaçao como se ela ,pectJva de atacar o prmclpal Imente por causa de seu tama- grandes perdas aos alemães e ra seja este penodo do ano c Caucaso e dai avançar sôbre o 

ainda fosse a mesma de 1940 I' inimigo - a Grã Bretanha - nho e de seu equipamento ma-'de confiná-los a pequenos a-\Pior para tal gênero de opera- Iraque e o Irão, bem como to

podem pensar assim. A aviação vinha·se tornando cada vez terial, mas também por causa vanços táticos quase sem im- ções, a Alemanha recebeu mais mar a Síria pelo léste e prova
r~volucionou .a .guerra introdu- ,mcnos atraente para o Tercei- :de sua organização quase per-I portância, os russos vêm man- bombas na última quinzena do velmente compelir a TurqUia a 

zmdo a poSslblldade de uma 11'0 Relch. cUJo alto comando feita e de sua disciplina exce-I tendo suas posicões no sul e cc- ,que em todo o mês de abril. dar-lhes passagem para esta

Invasão através de qualquer considerava indispensável pa- ' lente. O exército soviético dis- dendo terreno rTmito lentamen-Iquando as noites são, contudo, belecerem comunicações dire- · 

espéci~ de frontcira , E a R. A. ra isso a concentração da tota- 'punha ultimamente de imen- te na Lituânia. Isso significa, muito mais propícias. Convém tas com a Europa. Ai então po

F. esta apenas começando sua hdade de seus recursos milita- 'sos recursos, sendo. mesmo, que até êste momento a Rússia relembrar que nas batalhas aé- denam atacar pelo norte nos

ofensiva. res. Mas, nesse caso, antes do ' hoje, o único capaz de enfren- ainda não perdeu nada de vi- l'eas sôbre a Gra-Bretanha no sas comunicações no Meqiter-


A Investida germimica con- assalto às Ilhas Britânicas tor- 'tar o alemão no que se refere tal para sua defesa. Os invaso- outono passado a R. A. F. sem- râneo Central. A arremetida se 

tra a Rússia é uma aventura nava·se indispensável previa- lao número d~ tanks e de aéro- res se encontram, em váriOS pre combateu com grande des- faria simultaneamente contra 

que deve ser levada a cabo ra- mente acabar com a situação :planos. Provavelmente dispõem pontos a mais de cem milhas vantagem numérica. porém, as Ilhas Britânicas e contra o 

pidamente, sob pena de verem incômoda da fronteira soviéti- os ;-ussos agora, para a defesa de suas antigas fronteiras. mesmo assim. jámais deixou Impél·io. :tsse plano ambicioso 

oe alemãc~ ~-" suas ind~strias ca. Sc conseguisse liquidar ra- :de seu próprio solo, de um nú- E' evidente a oportunidade de infligir á fõrça alemã per- depende, porém, em prImeiro 

arruinadas sob o bloqueIO in-' pldarnente a Rússia, Hitler po. mero muito grande de divisões. que a campanha de Leste apr;:- I1 das muito superioree às !!xpe- lugar, dI) ('lIItol' tpmpo. .Se Il 


terno e o moral de suas indús- deria assegurar-se as quanti-IMas pouco, se sabe ao certo a senta para a Inglaterra. Com a rimentadas por ela própria . Rússia conservar seus exerci

trias arruinadas sob cessantes dades de petróleo e trigo de seu respeito. Lurtwaffe levada nesse rumo. IAgora nossa aviação está ata- tos em forma organizada du

ataques aéreos que a ação de que prl'cisa e ficaria, ao mesmo 1 Os insucessos da primeira vem a R.A.F. diariamente bom-Icando fortemente o território rante quatro meses, mais 'ou . 

um exército invasor talvez s(' tempo, intcir~mente livre pa· Iparte da campanha da Fin- bardeando as bases germânicas do inimigo e a relação das per- menos, não haverá maia tem-

limite uc desfechampnt.n ,In ra lançar todo o pêso de seus :landia foram compensados no norte da França. Em qua- das não se ·alterou. po para qualquer tentat.iva de , 

galpe de graçe. elementos contra a Inglater , posteriormente pelo ataque torze raides efetuados à lu:/. do Os britânicos poderão certa- inVR<iil) neste ano, enquanto, 


As razões de Hitler para r.c ra e o Império Britânico. I bem organizado e coroado de dia foram derrubados 140 mente explorar de outras ma- por outro lado, as indústlias e 
arriscar nesse jogo colossal Para atingir semelhante ob- êxito à Linha Mannerheim.De- aviões alemãe& contra a perda !leiras esta inesperada oportu- os transportes da Alemanha 
são menos fáceis de eompreen- jetivo o primeiro passo teria pois das primeiras derrotas, ~e somente 43. O efeito dêsses nidade, de acôrdo com a mar- estarão seriamente devasta
der do que os prováveis efeitos que ser, logicamente, a des- Moscou retirou os comissários ataques persistentes não pode- cha dos acontecimentos. Não dos. 
de tal decisão. E' certo que des- truição dos exércitos ruS&Os co- e deixou que os soldados fizes- rã ser subestimado se a R.A.1. '. esqueçamos, porém. que o ob- A Rússia fez o Terceiro Reich I · 

( ' .ele longo tampo possula êle mo fôrça organizada. Se isso, sem seu trabalho sem inter- lograr atingir todos os seus ob- jetivo capital da Alemanha perder o ano passado. Será im

cerca de oitenta divisões na porém, não se reallzas&e de- feréncla, Mas Isso éapenas uma jetivos sObre a França ocupada Icontinua a ser a Inglaterra e posslvel que o mesmo aconte

fronteira oriental e, ,em dúvi· pl'el!sa, as collfts poderiam pio- parte da )!.lst6r1a, sem nenhum !'esuU"do Inevi- que ela poderá empreen(ler a ,ça de novo em 1941? __, 
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Dnr nunH·I· , ~' ',rl !nnll·dn ~ ~t!J[~r ~ Ru'rr ·I~ ~N~!~!~U' "1'_.~ • .:.:.:tlftr':fO'~nmru 11 r; ,re tU" II~ Uu UQ.P.U u~, U~::i:~·i~~er:c:~t!~~~!.~~~I{~I~=-· lUa === 
Lo.ndres. I (Do tenente-gene- Imais frentes. a campanha na Sí- lhe apresentava. Atacou presen- No Atlântico. continuamos a Ainda não havia vestígios da vertlgtrilisa:: ,~ , --'_ 

ral Sn Douglas Brownrigg, (oPY- ri;: progride com maior mo":"i- " ma~' 1 perde~, uma , ,', I~ÍÜ8I.·.temente o general R~mmel, tonelagem, ~erc"nte estação, e os chefe,~ beligeran- do? A,caso 08 ' a ,, , _ 
nght Reuters) - O ataque ale- dade do que era de se desejar, constatando que a cOisa era maiS aprecIavel. mas a. estallsllcas on- tes se referiam à batalha do frer fmalmente , uma cIu'roCa? 
mão ~ Rússia ~en~raliz~ ~adas as mas a chegada .a Palmira de for- árdua do que parecia, não p~rsis- tem publicadas informam que não I ~~~~~~n~:', ain~~~~a ~ Os mentores de.' BtrUJn DftD 

atençoes. O p~~elro mlmstro. sr. ma~ões mecam~adas do Iraqlle lIu na empr~sa. tendo-se hmlta?o hom'e aumento ~as perda.. Em 11 de agôsto do ~no anterio~ e ~:~~~r!:ri~~~osd=='J: 
ChurchllJ, ~uahhc?u-o como o ~UltO concorrera para apressar o a levar o inimigo a rev:lar a f?r-I todo o ca,o.. ISSO ; contrabala~ça- que, em vista do contra blo- bem como aos adv n6.Jb, d. 
quarto penado crlllco da guerra. fim da campanha, que somente ça de que dispunha. E convem do pelo maior numero de baIxas queio teutônico, se alastrára fecharam violenla oftnlt.. 
r.sse novo desenvolvimento. em foi necessária em consequência não esquecer que um adver.,írio infligidas 'I navegação co.teir.. para o hemisfério setentrional. contra a Iugoslávia p ONela. 
meu parecer, somente poderá re- da colaboracào dos bomens de somente pode ser compelido a Iinimiga. tão vital para o Reich Churchill e Hitler falaram sô- Em menos d: quatro cIlaa, u 
dundar em desvantagem para o Vichy. moslrar a sua fã,,;a 5e l' forçado Iquanto o tráfego no Atlàntico o é bre a sua magmtude. Aquel~, forças antagonicas ~ tracio 
império britânico se permitirmos ~a Libia. , experimentámo, a a combater. No c.aso presente. h,í , para a ~nglaterra . Mas o fato de ~~m~:O~o~~;:;i~:;~mO~~~~ ~:!a~:e!~;~IVig:. ~I== 
que sirva de entrave, um momen- tatamos que e m~lOr do que e~p,;- maIS do que uma suspeita de que io conqUistador de quase todos os Itambém como de costume, de perseguiram sem dó os exérci
to que seja, aos nossos esforcos ravamos, mas nao maIS formlda-I o nosso ataque se a~teclpou a ' palSe, d~ Europa ,er l'ompehdo a molde a dar ~ im~ressão de tos "destroçados", qu~ procu
de produção. Prometemos tod~ o vel do que contavamos. Quando '

l
uma ofenSiva contra nos. contar tao fortemente com essa que o mundo la assIstI!' a no- ravam melhores posiçoes pa_ 

auxilio à Rússia. Qual será a me- o general Wavell desfechou u Devemos admit ir que. na G,,: · lnavegação costeira. é uma home- vas desgraças. A 16 de março. ra retirar-se. Nas l'eferidas po
Ihor maneira de o concedermos? ataque contra Sidi Barrani. em de- Icia e em Creia. fomos taticamen- Inagem f,em lisoonjei ra aos dan"s e, na prese~ça do.., almirat;tte sições, havia monume~tos, que 
Durante os três primeiros di~s da zembro último. não esperava ! te batido,. emhor~ a história 1'0,_1 cau,ados ;,; comunicacõe; alemãs Raedel·lo fuehlel . deCla!~U lembravam feItos hero!cos ~o 
guerra contra aquele pais os ocupar toda a Cirenaica em tão: ,a pro\'ar que essa derro~a láti..." !inte~~a, "dos aparelh~s da RAF. ;~~e~lge: ':;:i~~:l.m~li:ha n:~: =~io~o~:n::t~~~i~m ~~~ ~en~ 
aviões da RAF destruiram 80 apa- curto e'paço de tempo. mas apro- i no• .deu tempo para um eXlt o e'· i Sera mter:"ant e O"s~,,\'a r as suas l'squadra de superficie em alto cedores, â medida que as to
relhos alemães sôbre o terrúório \·eltou·,e da oportumdade que 'e ' trateglco. I repercu"oes no Jap~o. mar. composta de cinco unida- mavam. procuravam imitar 
do Reich e dos paises ocupados. ' cIPs sendo duas poderosissimas. Homero nas descricÕCs. Não o 
Essa é a ajuda mais prática que Serviço de Transfusão de Sangue do tanto como as dos inimigos. conseguiram. Nada peor ~ue 
possamos fornecer e sNá forne- ~~~nt~.lo~~~~~i~~ :U~;!~~~~ae~~~ ~~~~!~za~;~i~~~oS ~er~!~~~i~:~ 
clda de maneira sempre crescen- maioria. estavam a coberto de os torna de um ridiculo atroz 
te. O CjualquN ataque, Somente duas Mas não nos desviemos do as-

Mas. qual a melhor maneira de S(' il"entuararam a s ing-rar no sunto. Em consequência das 
a Rússia auxiliar-se a si mesma? A llll'Ío do Atlântico, Elas retro- ofensivas em telTa. mar e ar, 
imensidade da zona de operações ('cdcram logo. pro"\II'ando um os paises balcânicos perdaram 

torna impossível qualquer guerra ~~rt~as~'~~~~l~aa ~~~,~~e~l~anc;; ~o:l~am~~r~~~~~'OO~o;;~~~~: 
de frentes contínuas. Trata-se de maio P que uma das poderosas tal no vasto setor. Fazendo 
uma guerra de mo\'imento. larga- unidades. o couraçado "Bis- abstr!.ção dos comunicados 
mente dispersos e veremos uma marck". tentou por-se ao lar empolgantes. a batalha do Me-
defesa extrema em profundidade. go. a poiada por um cruzado-r, diterrâneo Oriental também se 

• oposta a ataque. de profundidade Houve embate nas cercânias apresen tou incabada. 

extrema. Mas a lihia. mai, do ~~o ~~f~~e~â~dJ:;t.;~l'rc:,{~v~ê~: . pe;~~~a~~r 050 pa~~~~il~mO:r!~~; 
que a França, será o modê!o. A, vaso de guerra. que antes fi- Não : foram os mpsmo~ belige
colunas blindadas alemã" em zera ir pe los ares o "Hood". o rantes quo a promoveram. Co
1940, na França. dopiam-,e reol' maior couraçado do mundo em mo encontrassem dificuldades 
hastecer em viveres e comhu,tí- tonelagem . Em I·epresálía. os em marchar pelos deseltos da 

vel enquanto marchavam. Mas a ~~~;l!e~~~~~~:~~~al~:e~~:m~ ~!:~~~a~ld~~.~a ~e~~~~:~e~:: 
Rússia, a êsse respel'to. ;crá um dezenas de navios mercantes longas estepes, dos cam\Jos de 
deserto quase tão desprovido emm afundados, Apareciam trig'O, das jazidas petrolíferas. 
quanto a Cirenaica. Não tardare- numeros e dados horripilantes. Não vacilaram na arrancada .: 
mos em ver as tropas alemãs es- A. V. Alexander. não obstante As suas tropas, de antemão 
colher os pontos mais adequados a sua calma, não escondia a concentradas, atravessaram a 
para atacar com a maior \'anta- precária situação, Nas suas pa- fronteira da Rússia em vário:; 

gem, mas infelizmente temos di - ;~~::s~o'rir~;~ças~~~~~~~~~s~ !~I~~i ~!~ ~~~f:~~~n~~~~ 
ante de nós um gênero de guerra que se baseava ela? Nas medi- tro, abriram uma brecha, sem 
em que os traidores abundam. das que baixara, no heroismo todavia apanhar o grosso do 

Por enquanto, tudo indica que dos marujos e sobretudo, \10 exercito contrário, por ora na 
os alemães apalpam o terreno ao auxilio, cada vez maior, dos defensiva. Por conseguinte, es

longo da imensa linh~ de frente. ~~~~~sco~~'~~ ~s~~~!~~~~~ ~~m~:t~li~~t~ê~~et~~~.ir:u~ 
como prelúdio. à " blitzkrieg" mente. A população das iliJa'i iniciou há oito dias. Alguns 
que será desfechada em um ou foi cientificada, por panflêtos episódios já ocorreram. On. 
mais dos pontos escolhidos. dos aparelhos germânicos, de tem, como se espemva, surgiu 

A guerra na Rússia tem como que em breve conheceria as o "cabaz de vitórias", <'fere
objetivo primordial a obtenção agrums da iome. Ao mesmo cido pelo alto comando do exer

do petróleo transcaucasiano, e po- ~:~~o~~7-n~~I~ei~t:~~!~n~~~ ~~~fa~~I;.m;n~~~ ~!l~ ~~e~~~~ 
de-se aproximar da região pelro- va ansiosa os ingentes esforços , gou.Quem somos nós para con
lifera quer pela Ucraina, quer tendentes a varrer. dos mares, testar? Mas o "cabaz de vitá
através das águas do Mar Negro. corsários e barcos de abasteci- rias" depressa se esvaziára. 
A utilizacão das comunicacões da- mento dos submarinos. De sú- Por isso mesmo, a propaganda 
quele m~r é a vantagem' princi- bito, O golpe inesperado do ad- de Berlim está.se encarregando 

pai obtida pelos alemães com a ~~~;!~I{~. f~~ ~~~~n~~rb:~1~~~ ~~I~~I:~~:~:~~~~u:ni:.= 
neutralidade da Turquia. Não po- I tância, ao menos por agora, teutas entraram em Minsk e 
demos, ç,resentemente. enviar na- 1. a batalha decisiva. Mas ela fi- apl'Oxlmam-se de Smolenk, 10
"ios tão longe, "ia Dardanelos, e cou em suspenso. cal e mque Napoleão infligiu 
não é improvável que os alemã~s I1 Gotas ce ,alll:ue sào examinadas ao microscópio pa, a vt; r,iicar " slIa P''' '''" c St'l'tlll classifi , Contudo, travou-se outra, séria derrota ao romântico czar 
hesitem em esquecer o mais re- cadas em diversos grupos. 2) San;:ue classificado é colocado numa geladeira 3: Enfermei ras trans· quase da mesma envergadura, Alexandre I. Não nos fiaremos 
cente dos ;eus tratados e pro- vazando e <nvazilhando O sangue classificado, que assim !ica pronto para qualquer emergência. ~~s. '~~'en~~si~~~m~~~~l~~ ~~O~~~~i~~s !:n~~'::ie~~~::; 
curem novamente marcha r rumo 4 1 Houv~ emergência e as en~c;:::er;~:n~~~~~mi~:d~:~~a~~ ~~i::;gue num rngrad'-ldo, pronto água e no ar: abl'angêl'a seto- Porque êles vêm falhando mui.. 
aos poços petrolíferos do Irão e res terrestres dos Balcãs, do to no conflito. O general lran
do Iraque através da Turquia. Oriente Próximo e Médio e cês Duval, critico de uma t'olha 
Não me parece que a necessidade Africa do Norte. E que visára o parisiense, por exemplo, sem-
dos cereais da Ucraina seja mais imenso prélío? Visara a posse pre se desviou da reaUdad• . 

do que uma consideração de or- ~:.~~~~e: gfbl~:~~e:r:~~~a~ ~:sF~~:Sain~~ :p=: 
dem secundária, pois de outra de Suez. Todo o poderio ger- tava com ótimlsmo, tentandO 
maneira o c.hanceler Hitler nâo mânico se concentrára no últi- demonstrar, por "a ma1à"b", 
estaria transformando os trigais mo objetivo. No dia 26 de mar- que a resistência era que&tio 
em campos de batalha. Al~m da ço, as suas fôrças blindadas,em de dias ou de horas. AD leliriõl 
neces;idade premente de petró- número de quatro ou cinco di- as notícias sôbre o avançó doi 

leo, ° Fuehrer deseja evidente· ~~~~~s~~~~:a:mCi~n~{~:'SiV~ :!f:o!esd:ec~~~~aC:os'.~ 
mente aniquilar o exército e a com pleno êxito. como nin- seus correligionários, que ' . 
aviação d~ Rússia para se voltar guem ignora. E\ Aguelia, Ben- batiam contra as hostes dO .... 
em seguida para a fase final da gazi e Dema foram reconquis- neral Hoffmann. Oonáelru. 
campanba. ISto é. a vitória con- tadas num abril' e fechar de nêste teor: "Recuem, téCUéal 
tra esta; ilhas. Mas enquanto o olhos. Urna surprêsa para os de vagar. Se fôr necessário;;'• • 

exército mo,covita permanecer ~~l~~~~~~~:!~~ aa ~::si;~ ~::,r~~~~~l!a~ 
lntartn -- ,. pnur.n importa que 1 t d ral W 11 E M te U i d 11 '. 
recue até o, Monte~ Urais - - o c~Seg~= ao~~:r que :edivl_ pe:e~id:e:: :n:~~~ 
fuehrer terá a mesma ameaca na sõe~ blindadas, vindas do cen- Estado proletário", 
sua retaguarda quando .e 'virar tro, eram mesmo invencivels, Foi justamente nas fraldu 
contra a Grã Bretanha. assim em estradas lisas, como dos Montes Urais que M,..• 

em areais. Nada as continha, ram os alicerces llCon\lllúClOl 
Em outra. palavras : Hitler foi quando impulsionadas por d&se Estado... ~~<que '. w-

compelido a atacar a Rússia por- condutores, que eram oficiais e ceh'a grande batalh:;. de ltUl 
que os seu. ;>lano, relativos ao soldados do grande exêrcito. A ficará em suspenso ou inacabe-
Iraque f! ao Leão malograramote, propaganda, é claro, aprovei- da, como os outrasdU&8;·"'.:U 
e devemos agradecer êsse malo- - _ tou-se do estado de espírito dos do Atlântico e Medlterdiieo?' 
gro ao tempo que êle perdeu gra- . que se convenceram da inven- Se ficar, não cremos que"') , 
ças à resistência de d Cavalheiro. do Ar, Um contln"."tc de aviadorc. allSll ~lI" n os fotografados quando partiam para cibilidade dessas máquinas. Terceiro "Relch" obtenha 'o 

sespera a o Canadá com o fim de completa, o seu treino como aviadoreo. Muitoi _pilotoo e técnico. de Mas, perto das defesas exter- triunfo almejado. 
oposta pdas fôrças do j'npérío na aviaçio tem vindo para a In"laterra de toda a pute do .Britioh Commonwealth-, nas dO Nilo, os carros bélicos 
Gréd a e em Creta Quanto às de- ,r6to a.paclal da Briti.h Nawa Sarvlce., 'para O ESTADO). pararam. Deixando na reta- (Do Estado d~ S. P/lIllo~ 

a• 
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•••F U I AVISO AO POVO (ATARIHENSE • • 

UnI,- direta Porto Alegre - ·Florianópoli!V K X • •• ~ ~ 
EmpfeS~ J:> ~ger & I'mão fi) oRádio de grande alcance_-Faixa ampliada em apilrleho de baixo 111D R P Saidas de FlorianópOliS às terç;ls e sábados iI preço. SONORIDADE BELEZA DURABILID ADE. !ti 

Saidas de Porto Alegre para Floíianopolis [§J Distribuidor:' JOÃO GOMES IIJX V às quartas e sabados â.I 111"Z Saidas de Araranguá às quartas. CASA RADIOLAR I)= 
'~' í T N sabados e domingos 121 R. THAJANO 6- FLORIANÓPOLIS VENDAS A LONGO PRAZO 111 
___AQefi!e om FlariaoDPo!is: MÂRlO MOURA I~ 111'cC G p _ PRAÇA 11) ~IE r-;OVEMllj{() i21121:iI~M:I~1iIQ!12U :•••••••••••••••••••III~lIIrtllll~l2!1 

~==========~~.~==.=__=._ .-- . ._ ~F·Oa portadores d~ IIlolos em

t~~~o~on~~E~~~~~ r:~e~o,::: I MlU AM\úO, PARA TOSS(5 tU 
' btlleo prantido, na ~de da

Companbia, SO' ~C.ON5(lHO UM ~tMf.Oia,
ou oom OI Agenlea Oerola: 

L:rVONl:US &: CIA.. fHt)MADO 
BLU~ENAU 

NAo lolerromp' rr. o pllga
menlo regular d•• m~n ...llóa

de. dOB leUS tlluloa 

RCI CIIBO de Inl~rr\lpÇao, re

. - ..,.. Illuloo. E' soflclenle pu - Co apanhia • Aliança ~a Baía»
• '. .' er.;b....bl..UMAli~em In'~dl.I.IIJ"Dle' . O.,• MENSAl m\DE p.sra 


h'I~fl ·rar o me,.rno 8 lwil1lr " 

, rd. do dllclto .ôbre o 80r
.' &e-lo fi! If::lv:ir MR po.I!U 
. eeootml.o. Fund~dlJ em 1870 Side: BAIA ~ 

Seguros Terrestres e MatítimolJ 

Juizo de Direito di 1i1 

O C.nlro F..plrll/l '"Z, C.rl,'uJ Dados relaliv o ~ O" ano de 1940 Vara di comilrCI de 
SOFREIS. IRMAOS? 

ti AmOr, lundad.. hlt 22 /lU"', â rOi. Capilal Realizado \{s y.OOO:("lOj;OOO
lIaIa Larerda_ ~4 --R n "p .laflelr" Reservas , mais de 54.700:000$000 Florianópolis
maDtém ~OQ~u1tór o II é ':Co gralui 
lo. F..Kfi!'WeDdl'. d':"('l"re CI:UIl0160tt·: Responsabilidades assumidas . :L91~ _7 L 9,OUO$000 Edital da la. praça tom o prazo d, 

DO.", tdade e r - fikêllctB. J lItlJDd, Receita 21:UI58-717$970 vlnle dias. 

eo".ope I~ h:t.do ü subscrho ptua I I Ativo em :\1 d~ dezcmhro h5 .9ó4:95fl$032 
 O Doutor l\lcclJlades Valé
,"polia. rio Silvpira de Sonsa, Juiz deSinislros paRos 7 . 323,8~()~li(JOEXCELENTE TONICO DOJ PULMOL~ Bens de raiz. (préc1ios e terrenos) lo 22 354:0()~~O()O Direito c!a I' Vara da Comar

ca de Florianópolis, Estado 
Terrenos no Balneário <le Santa Calarina, na forma 

Escolha já o s<u 1"le àe ler .la lei, elc_
Diretores:reno no Balneário da Ponla d., FAZ saber RO~ que o pre

DL P,mphil" d lJtn Frci: c de C" rva:h', Epiphan'o J-Isedo Leal. A5 conshuçOes aumen sente pdital de primeira pra1'\'1 Vuil'aniz,"1"rll à ,' S"UZl e Dr. Franci ~c() 11. ~á .tam. A planla do, terrenos acha Na"" o I·n.gU& fo' ra I 
L"(~nt>ttl, ti ça com o prl\zo de vinte..,....., • rUft. 

frllllt:L'C', Tulense com {I 5r . Ali Sanlos Pere,," dias virem, (20) ou dele co
que se aclu encarregado d> lin n n. 12 B, (junto iI Fábrica flHtnlsni) r,,,I,,c,,-'e .,da nova, nhecimento t i ver e m que, 
venda dos loles_ Agências c s, b·"gl'ncia' em ludl, " lerrit""i" nacional. no dia 3 de julho próximoou qUHI'Iu~r conl'~rto em ~"pllloB dI' IwrrhchR, g~ )ocb!ls,

clnto8 de senhorll~, b"ls"s ()'àguu, lJiciclplHS e pinlura. a Sucur~al no U.ugo"i. Hegulador,s de ovarios nas prin- vindour(l, à~ 14 boras, à fren-
Iluc o (A pisto)u) DaR rne8mns: Correills de lona e burra· cipais cidades da Am~rica, Europa e Àftica. Ite do Palácio da Justiça. 
oh.. pHra tod"s 08 (iDS . -Pr~ços rnódic('s. ----- : ~~~{e~ro p~ot:~ra a~~~:ó:í:iDôr de dente? 

Agente em f'lorianópoli. I dêste Juizo trará a pilbllco
prcg!io de veuda e arrema

'iM~ CAMPOS L O BO & Oe. 
\ 
:~roor à la~~~m oi!;~~e~ér&O~ 

_.......... a.1 ....ae._ bra a respectiva I\vallaçAo
................. RUA FELIPE SCHMlDl N. 311 \0 seguinle: N° 1 - Uma ca8a 


_.........ca.,-.-.c........ Caiu tloslul la Tcleohol!tIOB3-End. Tel.• ALL/ANCA. ~~~:\~~:'~:r~a~~~I~:~~:~e:~: 
- I _. envidraçada, com dlver80ao Agente em LaqUllC. T bara0. taJal, Icompartlmentol e o 8eu resSub- u 

Blumenau e Laqes, peclivo terreno, fazeodo Iren
u 

N•••_ •••••belde•• 'ralç_..... b._........... II~=~~~=~=~====~~~~~~=_ ~~: cro: b~~i:~::!IMI~~ J::éE' DE 
ADVOG.l\DO ...... 011 .lmple.,lIrlpp........1....... reuqllld6e.. ___ _ 
 Manzolll, ou com qu.m deConsultas e pareceres 

Açiies clvle e comHclHls :-:=:II:e;:;::~el~~i:O':· ";''üi~~ ;.~: :.~~;= (jR'PPE'NEVRALGIAS'DO~ES EM GERAL direito, extremando por um 
lado com a rua JBguaruoa e 

VISCONDE DE OURO li.....e do. tub••cII"••• I••ill.d_ C••" ......_ ..... . pelo outro com um terreno 
••••medlG .baolulo, h"':rco, que .... t.I.... UI........... 


PRETO, 70 CONTRATOSSE I" ........u mel. _ 24000 .U....... _ vago de propriedade de Ro
....1...... T.nh.... cvld.dol H .... _1.._ ...__ ...... CALPli\NTltt1\ dl,lro Moreira, ou de quemFone 1.277 r.-':.:=IH:.ItAT~=~:,u:,.=::-:.....:........ co .... PPIMIOOS Ol '-' IHON L de direIto 14r. avaliado por 

ACTUAM SEM DEPRIMIR O ORGANISMO doze conto8 de réis, E~te imó

.ill .11~ I JJ0.. J~ fi vel 101 penhorado a Pedro O. 

.n. (~fi~ã~ n ~'~~~i~ ~ AGENTES ~,=rp:.a:.~~ ~a~~:~~~daR~~·r.::~ld~·IT~~~Im:II~~:~ ~~nb~81 ~~e ~g:om:;:J~:~: 
_ . T . Iruçl!a. ror lorteloR, com excefenle pIaDO , de •cOGoml. e sob dlrela Tb_ Aterloo, E, para que che·

Se V. 5, precisa comprar altlgos para presentes ou necessita de uma llsoallzsçlo do .Oovllrno Federal, aceita AGENTES neda capital e DO gue ao conheclmeot I de tu-
boa instalação d~ luz oU obt.er materiais elétricos, em seu próprio ~~I~~;ra~ê~~;N:.aE~oF~.~~I~~jél:~~~~v~~: :or:'&;~:I:~,II:'~A~~ dOI, mandou axpedir o pre

mteresse, VISite sem compromisso a p~srAL DO, 1696·- SÃOPAVLQ. P aente edital que aerA afixado 

INSTALADORA DE FLORIANOPOLIS MOVEIS DE IMBUIA ~!:~·o:~;~·o-~o~~~ ~;;i;;~~d~flffi:~I~l~~~~ 
pois, seus. artrgos para presentp.s e materiais_elétricos, seu~ preço,; elpEclal A Yeodor ma'. outro. móveis: Guard._ro~u,::.e:"~~e~~~i;~S~r8e.\~ do aon d~ mil ooveceotoll e 
não têm rival; por exemplo: lâmpadas a partir de ISuOO, fiOS para de Vill18, me."" radeln,,: blclclelas, molcclcle\ap,- rAdlo., vII rola., elo, quareota e um.Seloe a lIoal Eu, 
instalação desde S300 o metro, suportes para lâmpadas a partir de TERRENOS e CA~A~: lol~rmedlamo. oo~~a. e vendas de toda cap6ol•. Hlglno Luiz GooZ8ga,Escrlvlo, 
$700 e assim todos os materiais estao a preços ao alcance de todos Negoclos de OCaS1QO, só pela vai:~~~~Ü~~ir~Ad~ ~Iceblana 

, Insialadora de Florianópolis AGENCl~BI!2::FJ~l~DIARIA de Direito ~"o~;é~a~:,sa,. u z 

.!!!!.~___T~lANO,_..!!._9__!"~~!~~ _ .~ .~~!1!~,J..! Fone 1674 Ealrello ..- Elqulo. di "Dlralla DO. u..·quelro., próximo da PODle. :E.c~fv~~N~oLg13~f~:~'~~!ra.• ' 
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~----------~.-----------------------------

-. O Estado Farmácia ((Esperan~a)) Dr. Rcmigio -F!ATRIMONIO NACIONAL-
CLlNICA -MEDICA LINHAS: ARAt:.fJ};lb';f~~~~~L&O/l.AOUltA !

Diarlo V.s".rtt.o do Molesllll Inlernas, depRuXIMAS SAlDAS 
- farmacêutico NILO LAUS Senhoras ~e~~lançll em PARA O SUL: 

I CONSUL TO RIO : ANIBAL BENEVOLO: dia 9 de julho p.r. Rio ' Gr• • tl a, ,.a.daoo&o e orllolDa. • I Rua Felipe Schmidl-Edifi- lotas e Porto Alt'gre. r.. .10&0 Plnlo o. 13 Hoje e Imanhã ser'; I SUl preferida.I cio AméliaNelo--Fone 11)9\! PARA O NORTE: _",> 
T.I, loZl- (;~. po.lal 1SII Drogas nacionais e estrlngeiras 9 ás 12 e 104 ás 17 noras. COMTE. CAPELA: dia ti de julho para Parao.gu'.8aDtói, 

--- RESIDENCIA' Rio de Janeiro. Vitória, Cllravelae, IIbéu8. S.I....dor ". Homeopltia. - Perfumlrias. - Artigos
4~~ION, :-UI:~~ Av. Hercilio Luz, 186 Aracajú. 

de borrlchl - Phone: 1392 - ASP. NASCIMENTQ: dia 6 julho para llajal, SIlo Fr.Dcllcó..'\:. C3:;1I..: : Saol08, Angra dos Reis e Rio de Janeiro. 
Mao ,O,bIlOU 
Sem"c\rp. l:$OOll Garante-se a:exatfl ob~ervàncifl de re.eltuário médico ~tt.nde a chamados ~IBAL:E~E~OLO: d'Yll91 dê jUlhf 'irfté PaS!na1 u6, 
Trlmt'Klre I%SOIlII PREÇOS MÓDICOS I I ~~~____•___" e R~~~'ajúi,O e aneiro, I r a. arave as, Ih ue, Iv.dor
1IIe. .soo: 
Numt'Jfll a1'ulA4.1 IZi!:' I
R_ Conselheiro Mafra, 4 e 5 (edifício do ABATIMENTOS: Sómenle terão dlreilo as p.ssagene requi-

NQ Inl"'II' Mercado, frente à Casa Hcepcke). PAS~~~EN~~rS~on!:rg~ ~:~:r:~s F~~~~~te 

AIuIo 4(Il00(, tone I 642 ateslado de vacine. 

a.m...lre !!SOUC DEFENDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PREfEREN

CIA AOS VAPORES DO LLOVD BRASILEIRO. 
ADllUlllolOll me41aa1e ooolra,"t. So~i;dC;;d-;-Cooperativa de ResponsabUidades

- Limitada 

TrI....lr. IKQO(, 

Al!êncla-Rua loão Pinto. Armazem - Cáis Bedaró, 
o. :!!!~:!"':;'":~:"~~f~~IOI 9 - Fone 1007 12 - Fone 1338Banco de Crédito Popular e Agrícola= 
~ '::r=":a:~:e.=~~:·:~!" de Santa (atarlna H. C. DA (OSTA - Agenter artllO· .......... 
 Rua Tralano n." 16 - S~de plóprla

'----------:IR~gistrado no Ministé rio ri.. Agriculturl1 p .. lo C .. rtiliCfld 


n. I ~m 20 de Salemhro d .. 1938. 

Endereço lelegrãfico: BANCREPOLA 


Aul.. ele HMollm Códigos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição 

A mú.ica é uma nobrc e ~' LOHIAN()POLI:S 

bela ArlE'. Eduquem SI.!US Ii - E~:PRESTA ESPECIALMEt\Tg A AGlilCULTOHES I ,fran cisco Gill oni & C. - Rua i ,. de MiIl'ço. 17 - Rio. 
IboB Dessa Fonte d~ subil· Emprestimos - Descontos - Cobranças ARAME DE AÇO I ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;: 
mea ml1rsvillus. Pro("ssor e ordens de pagamento. IB W G - - 3 (6 I: 
parll B"ndolim. RUfl Silva Tem correspondenl,e em lodos (1 S Municlpios do Fstfldo. 6,0 ~m)' Fi~fl~t~flb; dO~ 1 aç.oflt! Antes de comprar um Rádio-Receptor,
.Iardlm, 15ó (Prainha) - Sr. RepresenlllDte da Caixfl Economicli Federal pflrR R venda Ioutros mflterlflis. Guilhe rme faça uma visita à firma 
2t3 DARIO FEIJO. 15vs, Ió dll~ AllÓllcse:m~~tr~~~6~~ t~Hi~e~n~~~~~(lhr~.om sorteio Jacob, São P/lulo - Av. R/lD 


Paga lodos os cOUllons das apólices Federais e dos Eslado gel Pestflnfl, 1102 - C.P. 3521. 

di São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco. s I GERKEN & CIA.•DUAS CASAS Mantem cartelrfl e~peciai pflra I1dminiHlruçiiu Cle prédios. C ~, à rua Felipe Schmidt, 34 

Venrtem-se duas ótimas ca- Recebe dinheiro em depósito pelas ·.it ...::2enAo'ia4 Agentes Autorizados dos afamados RádiosII ',' 

sas de moraõlB, ou pflrll ne- melhores taxas : :.~ 


~~c~~~:t:u:o ~~~;~el ~:ml~~: g:~ tl!~~~~:jçi10 (retirada livre) ;~ I ~~'~~.....;:.r~ 

B. C_, Eslrelto. CIC ~% I. PI-IIL.IPSDO Oportuno Aviso Prévio 

emprêgo de capital. Informa- C/C Peno Fixo 7% 

çõee na redaçAo do ESTADO. Acellll procuração ra-fl receber venciml'ntns I'm to-
 Vendas à vista e a longo prazo 

______ ____________ ___ . õ_e_~_F_e_d_e_rfl_i_~._E~~"lol_U_H_is I'_M un_i_cl_p_Hi_R_.__~_-=~~~~~~~____~==~==============-===================~v - 2_~ ol_n_~_fl_s_R_e_p_a_rt_Iç_ ___ __ __ 

Sensacional a grande liquidação paia balanço que faz a 
,CASA oalStrTAI. 


Alim de reduzir o nosso sto(k, para I~dlitàr o balan~o, venderemos mais barato do que nUOC8. todos 

os nossos artigos. Essa é a vossa oportunidade. 


~ Ganhe dinheiro comprando na Casa Oriental. a única que lhe convém 

6$00.

LIDon metro T E C I DO 8 I $200 ~~~~: ~~~:~ Ç~~iar :~~~~ I~:~: r:::!~~~fllrflgV;:fldl1t'.4,:::li~~5~~~ 12$000 
Llnon eSlalllpado. melro 1$500 Sabonetes Relllc.·, Ca rnavfll , Colgfltl' e .odiva, um !$ooo Sedfl Givré. flrligo bem pesado 9$500 
VoU eetampado de 1$5,2$,2$5 e :i$ooo SlIbonetesLilebuoy, Lever. Gessy, Eucfllol Pfllmolive, 1$400 SOlda Laqué,lisfl, Iistfldfl, melro 3$40. 
Organdl Ii~o, metro 3$000 Tfll (;o Malva , 2$7 e 3$700 CAMA E MESA 
Crepon para quimonos de 2$5 e 3$000 TI1lco Ross, :!$8 " 3$800 AtOfllhfldo sU!lerior, Iflrgllrfl 1,40, metrO) de 3$5 • 3$80. 
Fu.tAo branco, metro 2S8oo Pasta pllra dente!!, KoliDOS 3$300 Cretone meio linho brfl!lCO, Iflrgura 1,.(0 3$800 
MerlDó em diversas cores 2$800 Pasla pflra dentes , Ge~sy 2$50c CretoDe meio linho brflnco, !flrgurfl 2,00 5S600 
Merlnó prelo mercerlzado, melro :isooojrasla pAra dentes, Colgale 3$000lCretone meio linbo branco, largura 2,20 6$000 
Zellr, de 1$5, 1$8 e 2$000 PÓ de Arroz Rnyflr Briar e Gaily 3$uoo Cretone meio linho em cores, largura 1,40 4$~00 
'rrlcollnes, de 2~5, 3$. 4$ e 5$000 Pó de Arroz, Adoração, 2$ e 3$000 Cretone meio linho em cores, largura 2,00 lISooo 
Brim branco e flzul mllrinho, parfl cole2iaill 21000 ró de Arroz, Color 5$000ICretone mercerlzfldo, brflnco, largura 2,20 8$oeo 
Brim para o Coleglo. It'gimo 1$800 Oleo Dirce I$oo!) AlgodAo superior, peçfl 10 metros 10$00. 
Opala lisa, de 1$2,1$5. 2$, 2$5 e 11$000 ARTIGOS PARA INVERNO AlgodAo especial, largura 75 centlmetros 11$500 
Cambraia Unlslima, largura 80 cenls. 3$500 Cobertores pflrfl casal 4$~00 AlgodAo especial, larg.90 cento peçu, de lo mie. 1-l$500 

DI VI! RS 08 Cobertores especiais parfl casfll 1:1$800 AlgodAo enfestado, larg. 1,50 peça de 10 melroe 3-I$on• . 
LA Tico-Tico, novelo saoo Cobertores Xfldrez para 80lteiro 14$800 Algodão enlestado, larg. 2,00 peça de 10 metrol 4"$000 
LA Rose-M.rie, de lodfl8 flS cores, novelo 1$0·)0 Cobertores Xfldrez parfl casal Hl$800 Alvejado superior, larg. 1,50 peça de lo melre 36$50e 
Ternoe dt' caeemirfl pora homens, a começar de :10$000 Cobertores meia IA pflrfl cflslll 34$000 Pflno pflrfl Cópa, metro 1$900 
Ternoe de brim pflra homens, a começar rle ~OSooo Cobertores purfl IA para CflSfll 36$000 Morlm, peça de 10 jflrdfli! 11$500 
CamlRs para homens, a começar de 8$~0(\ Acolch oado, flrtigo bom parfl solteiro 26$000 Milrim mercerizfldo, peça de lo metros 1;"$500 
Cuecas pflro homeD9, a com~çllr dA 3$~oo Acolchoado, Ilrtlgo bom pflrfl CflSfll 3u$000 Cflmbrflla eSpeJlfll, enfestada, peça de lo metrol 16$50. 
C.lças fdlflw para homenA, de 8$, 10$ e 12$000 Pelúcia ilSfl, bom flrtlgo, metro 1$400 Gflmbrflla mercerizflda, peça de 10 jardae 18$5100 
Jogoe pRra bfltlz8doR, a parlir de 12$000 Pelúcia estampada, de 2$000 e 2$500 Alvejado especial, peça de lo metros 14$50. 
SUlpensórlos de couro pflra mocinhas 5$000 Pelúcia estampflda pflra quimonos, cores firmes 3$000 Pflno desenfestado, para colchAo 1$5000 
SUlpen@lirl08 e clnlrtl de couro pflra rapfll. j0l:os 8$000 Pelil clfl l'ustão em :llversas core~, metro 2$900 ChltAo superior, em lindos padrões I" 
Boina. pllfa col ~ glflis 7$000 Cachás peiúclfl, de 1$700, 2$000 e 2$500 Reps IIflra cortinas, bonitos d"eenhos, metro 2$000 
FIt. métrlCfl 2$noo E~P() DjIlS em lindos pfldrões, 3$300 o 3$800 Reps enfestBdo, IBrgur" 60 centimet:o. 3$000 
Llg.e de bllrrachfl, pflrfl senhorfl8 1$500 Cflsemiras parfl casacos. a começar de 10$000 Colchas para casal 12S0on 
Sobrlnhfls modernfls, em gorgurAo chamalotes 18f;ooo Pull·Overs relpudos para homens 12$000 Colchas mercerl:r.adfls para solteiro llSoó' 
Sombrlnhae modernRs em seue 2;$000 Puil ·Overs de pura lã, pflra homene 18$000 Colchas mercerlzlldfls par. casal 1~" 
Capas para BeMR, de 9':, 12$ e 15Sooo Puil-Overs sem mangfls para homens, 6$900, 10$ e 12$000 Colchas brflnca melo Iin!J.o par. solteiro 13"00; 
C•••qulnho de mlllha para Bebê~ :1$500 Terninhos de mflllJa pflra menlnf.s 10$000 ColchflS branca, melo linho para c.llal lI3$5oõ'; 

~~~~e:~q~~~~gfl LeAo, para rflpaz m~~ t~~~~~~~~s ::i1~,!a~flara PSa::h;~!~nça. ~:~~~ g~:~~:: ~~ ::~~?~o".:r~I~:s~~r. casal m:o~, 
Camhlll8 com fecho, parfl rapaz 3S500 BluSfl8 modern(sslmfle pura moçfls 15$000 Colcha8 de seda, com Iranj". para oasal 45Socié' 
C.ml..e Socega LeAo, p8ra homens 4$50? Sohretudos para rapaz , 11 começu de 30$000 Jogos de re nda, para quarto.. 7 peças 28$0ciô 
Caml.ae com recho, parfl homens :;5000 Cflpas pélerlne8, para rapaz•• começar de 42$000 Pano enfestado para colchlo, laraur. I.... J$Ioo' 
PaRlae de couro para coleglflle, de 105 e 13$000 S E D J\ S Toalhas para rosto. de 1$, 1$000,2$, 2$ho, 3$000. 4tOOe' 
Bablldoree de orgflndl 25500 Seda façonné 2$700 TOfllhaB higlênlcae, dÍlZlfl fiI504t -... 
Escovas para roupu, de 5$ e 6$000 Seda urfln!té, bom arllgo 5$000 Toalhas de ballho em cnres ~~;::,": 
Mal•• p.ra vlllgeD8, t"mos ((rllnde sortimento Seda Peau d'Ange (recl.me) 7$800 Toalhas de banho, legitimas Alagoanu _____ _ 

P E R F U .. Ao R I Ao H Seda com bolfle 6$500 TOlllhaB par. ch', com 6 guardanapo. 12J500:/' 
Esm.lte Cutex, vidro 2$800 Seda estflmpada dt' 5$, 7$500, 9$ e 12$500 Toalha. parll oh', com 6 gllardaDapoe, bom 'rtll,o IliIõoo - , 
Creme Nlve8, tubo médio, 3$';00 Seda Ajour 5$500 Toalhu pintadas para cbA, com 6 gu.rdan.po. 2~~.;:_': 
Blllon, Michel, Zande e Tange 2$800 Seda Lumlere parfl comblnaçAo, lariur. !lO cento 10$000 Cobt'rtores p.ra Bebh, de 1>$, e .-v 
Balon Colgate 2$3 e 3$300 Seda Llngerle, de 6$000 e 7$000 Pano reudlido para Oorllu!l, melro "l.O"> 
Botões, meias, fitas, linhas, rendas e uma infinidade de outros artlgp'sr-

A CASA DOS PREÇOS CASA ORIENTAL RUAM~~:~E~~EIRO ' BARATOS 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:gu.rdan.po
http:t~Hi~e~n~~~~~(lhr~.om


o ESTADO 2 de Julho de 11M1 -

A CHEGAR 
Alugam-se

a sala8 com luz e 4gua à rua 
TrajaDo, 18 (antigo cOD~ul,6· 
rio do Dr. CataIA(I). Tratar 

com o Dentista Vogel. 

RADIOS «KNI<iHT» 
AMERICANOS 3v-1 

LINHA DE 1942 Perdido tot.......... 

o .-PoIIt. v_••

Alcance - Sonoridade - Beleza Valparaiso, 2 (U. P.) - As 
autoridades do litoral inforDa fábrica ao consumidor mam que devido à violêncIa da 
tormenta, o navio brasileiro PRECOS SURPREENDENTES "Ponte Verde", se partiu em 

, part.es, as quais ficareVisite ou escreva sem demora à presas somente pelas chapas 

da coberta. A tripulação aban
«CASA ANTENAS,> donou o navio, o qual está ago

ra totalmente perdido.

GENTIL BOUSON & CIA. LTDA. 

Dis tribuidores exclusivos, 


RESERVE SEU APARELHO 
RUA TIRADENTES N. 10 

Ca;xa Postal 84 Telefone 1414 
End. Telegráfico -ANTENAS .. CamIsas, Gravatas, Pijames, 

Melas das melhores, pelos me· 
nores preços, sO na CASA MIS
CELÂNEA. - Rua Traiano. 12 

LAVANDO-SE COM O SABAO 

'~VIB8E. BSPBQIALIDADB'I ' 
de WETZEL & CIA.-Joinville (Marca reglslrada) 

POUPA-SE TEMPO. DINHEIRO E ABORRECIM}:NTOS 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




