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De ..........,. t.IIarlshs feitas pelas \ _...... .....
autoridades de VlchJ ............ 


Jerusalém. 4 (R.) - Sabe-se I 
que numerosos cidadãos Je pro L:Jndres. $ (UJim\e) - Dt

"n!1p._ que o grneral &lr ClIIujeção em BeIrute foram detidos I 
de Au~k. aMO c0man(@) ]E§"]fcado
pelas autoridades de Vichy, por dante do aérclto iDI* DO 

motivo das recentes demons~ra~ C>rlfille MMkl, em .. clIIocur
ções ocorridas naquela cidade. no 50 de déspoo1<ia na tndIa, deo MAIS ANTIGO olARia DE SANTA CATARiNIsentido de serem retiradas as tro clarou considemr pouca im
pas que defendem a referida pra Diretor-gerente: Altino -Flore. portância UI1lll ntórla altml 
ça de guerra, Entre os detidos se sôbre a Rússia, bml CUDO wna 

investida através dàTASia Ori· 
encontram proprietários e direto ANO XXVII Florianópolis · Sábado, 5 de Julho de 1941 N. 8287 ental, e isto porque/ :nós man
res de jornais. advogados e o sr. temos o poderio dos ',fiiàrQ e 
Gabriel Tuwain. antigo ministro sente-se que estamos 'cóllWÇall

:~:i~~~;::; ~:~~:f:~i~h~:~~; AArgentina eomolifento internacional COMo- :ç~~~o AO i~;~~i;e~;U!a 
Ayoum, fUZIlaram varias pessoas Buenos Aires, 5 (A. P.) _ O I se que havia insistido na ma- Washington, 5(U.P.) - Oml , Estocolmo...5 (H. T.) - 'As, 
acusadas de atividades favoráveis S~nado aprovou uma indica- com outra I~ão amer~cana. A nutenção d a ~eutralidade , nlstro da Miulnha, sr. Fi'au u~tllnas not ,clas c~egadas da 
aos britânicos. Entre as pessoas çao no sentido de ser o nUllIs- proposta fora elogIada pe- "uma palavra vazia, sem qual- Knoz, designou o contra alml ~ente de Lutsk dIzem que a. 
executadas figuranm duas mu- tI'O das Relaçôes Exteriores ' Ia imprensa desta capital, se- quer sentido para o século em rante Beaur~gard para ezer- data.lh~ ~Ia posse c;Iessa linha. 

convidado a explicar qual a po- guindo-se a ela uma declara- que vivemos". cer as funço_1S de adido na- e leslsténcl.a _co~tmua com 
Iheres. sição exata do pais perantc a c;ão do novo chefe do Partido Cumpre frisar que. ainda es- vai !,lO BraSIl. CIllDO dlmons · a ~~esma vlOlencla, sem que, 
Bonltoll, bons e bllrnt,,~. situaçãi internacional. Conservador, aderindo à idéia I ta semana. o Senado havia a- traça0 d~ cnossa Istlma pela pOl ~':l. possa ser prev~sta uma 
Primeiros entre os prlml'ir08 Convocado a comparct'er pc- da solidariedadc continental \provado os acôrdos de Havana. CODlleraçao brasileira na de, declsao pala qualque, dos la-
SAo 08 dflces prl'parado8 rante o Senado a 17 déstc 111I'·S. "até o sacrificio" . c a publica- A segunda pcrgunta a que o fesa naval do Hemisfério". dos., '_. ' . _. . 
Co'o bom Fermento Medeiros o ministro Ruiz Guinazu tera <;>10 da nota em que os Estados ,chanceler Guinazu dcverá res- O sr, K_noz declarou que a As 10lças gelmamcas blm

que respondcr a duas pcrgun, Unidos clogiam a a titude do Iponder. ao eompareccr peran- nomeaçao sem precedente de dadas a~aca~l contmua~ente 
Entregues IS usinas de Inglewood tas de alta releváncia. Uruguai c conclamam os de- te o plenário. será a seguin- um contra,almlrante para tal as poslçoes Iu~sas, . embOla as 

a seus proprletolrlos A primeira dclas, de maior mais países amcricanos a um Ite: _ "Quais foram as recla- cargo Indlc~ , «o pr09re~S~ mesmas csteJam fortemente 
repercussão internacional. [' a ('sfôrço comum para torna-Ia mações da Alemanha contra a leito na pohh~a de boa_V1ZI· gual necidas c ? comando lUS-

Hyde Park. 4 (H. T.) - O seguinte: __ Que métodos o efetiva. Al'gcntína, e quais as que a nhança e a ImportAncla ~~ so lan~c 11lInt:"~ptamen~e na 
presidente Roosevelt ordenou ao pais adotou para põr cm pra- Foi a facção liberal que a- Argentina já apresentou 'à Ale- au~ento da delesa do Hemls I.l~ta glandes lefOlços de, tlOp~S 
secretário da Guerra, sr. Stimson. tica os. acõrdos assinados na prcsentou a indicação em prõl manha. dcsdc o início da guer- férlo». .' . lIescas, o que ~eteve ate agola 
que faça entrega aos proprietá- Conferencia Inter- Amcricana do esclarecimento da posição ra?". O contra almirante Bad~:s o avanço alemao. 

je J:Iavana,? . in.ternacional do país. Por oca- Esta ~lltima pergunta pare_1 9ard f011 COrnedseldcoernatedOdo Bra- O prazer da petlzada 
rios da North American Company . DiaS atraso a AI'!l"entllla , re- SlaO do ligcro debate que prece- cc refenr-se aos II1cldentes 11- :i~ze~O~e: POrdem do Mérito E orgulho dos confeiteiros 
da direção da usina de Inglewood. leltou qualqu~r açao lI11edlata deu a aprovação dessa indica- gados ao a lundamento do Naval e a medalha comemo- São 08 doces trllbslhados 
Califórnia. a qual. como se sabe. c.m, !'elaçao a proposta uru- ,ão. houve qucm fizesse refe- "Graf Spee" . no RIO da Prata, rativa do 50 " aniversário da Co'o bom Fermento Medeiros 
foi ocuoada DOr ordem do !!:ol'êr- g·uala. que correspondena a réneia à mpnsall'em inaugural e ao afundamento do vapor ar- ... d~ç-o dà RBIlÚhll~" tln • 
no em 'virtude de impossibilidade abril' os portos dos país~s ame-I do presidente interino, sr.- Ra- Igcntino '·Uruguai·... por um B~~si'" a ~..~~ ~v IDebra Tabor caiu em 
de resolver a gréve por meio de ,:~canos a qualquey naçao am~- mon Castillo, do qual se dis-I s';lbmanno ao largo da. c.osta A nomeação é interpreiada poder d.os Ingleses 
arbitragem. Ilcana quc se veja em guell a oeste da Espanha. como uma distinção ao Brasil, Cauo, 5 Ulg~nt.e) - O _co-

As autoridades m,'I,'tares toma- Casou com brasileira1- ,--- ------- - -- visto não ser praxe nomear m3ndo dos Exercltos bntam· E ' b' , adidos navais eos no Onente Prox,mo comuoficiais de pa
ram posse da direção dessa usi- e Incor_porou-se ao I T d O ceu tam em tente superior à de capitão. 111(''1: ~U O IStO ':0 comandante das 
na no dia 9 de junho do corrente exérCito alemlo • • • • tropas ,tallanas em Debra Ta-

ano. quando ficou provado que a Rio. 5 (Meridional) ~ Foi MIL CONTOS, da federal, Hoje ::~. b~~~~:u:;;uE:~:::m to..e~ ~~~ ~~n~~~~~~s ~~m~~n~~~~ 
gr~~e entravava a produção ~e atmpelado em clrcunstanClaS Inteiro 120$000, Vigéssimo 7$GOO É let de No..o Seubor: tos por nõs em Amba-Aiagi. O 
aVlOes encomendada pelo gove~- tra.glcas. na. r~a do Bon~,~ , I Rua Feli~e Schmldt IEd_ AmlÍlla Neto). Só te ..I... o CONTRATOSSE. número de prisioneiros ~sc~n-
no numa soma total de 1% ml' pOI um. auto:oI1l0US, o coleb,~l Nao tem Telefone! • - - Ide a nUlos milhares de ,talla-
Ihões de dólares e os quais se des- Maurlc,o Relllhold. que sofreu FOI cacar Jacares nos e a 1.200 soldados africa
f ' d f . I 10 acidente na ocasião em que e encontrou a morte nos" 
mavam a e .esa naclOna . '.1rocurava atravessar aquela p lúdi d ' - - d - t I - .. 
. A greve fo~ declarada em 7de Ol rtéria . re O a Inva~ao o contlnen e pe os Recife. 4 (C. M) . _- A c,dade Misslo militar ingle.. 
Junho e termmou no d,a 10 do O menino Maurído é filho . Ingleses de Palmare. esta consternada Istambul. 5 (H. T.) - Em 
mesmo mês. do engenheiro alemão Walter Londres, 5 \A. P.) - A reviita "Aeroplane" declara que os Icom o trágico desfecho de uma lrânsito para a Rússia chegou 

A decisão do presidente Roose- Rein~ol~. que se ca~ou. n.~ nos- atolque~ diumos e notu~n?s da ~oyal_ Air Force,contra a cos~a fra~- caçada de jacaré, ali realizada, a esta .d?a?: uma missão mi
velt f.?i motiva,da pelo !ato de a ~ 1:~~u~~~o.'~~~~:'u~::~' le~:: re~a Jledem !er o preludIO. da mvasao ~? conbnenle" ~ ~eVlSla diZ Iem que faleceu o estudante Fe~- IIt__ -=- ........,._-:-_~_ a , L'_'t_a_n_'c_a. 
questao da greve ter SIdo resol- t. I CII ' q que os alemaes se persuadiram de que as armas brllamcas, amda nando Pedrosa. por l;ér s,do ferl- Onde a luta é mais 
vida de maneira aceitável. lOW~lt~~·Reinhold. em 1939. por Váfio.~ meses, n~o pódelft empre~nde~ ofensiva combin~da", ' do por um tiro de rifle , disparado intensa 

r ' ,legando {Iue preci~ava visitar mas que a Royal Alr Force ,lem estado abva, por' cerca de tres se" (casualmente. Nova York, 5 (U. P .) - A 

!'!~!~~:;:~~:.~t~~~sf;~::~r ~u~l~~~;~:':: n~~b:~~~~ p:~~ ::n=:~ Pe:~:om~~ t~:ii::,e:~:d~::~;:~~~ ~~n~e~!:~~lsa~::: ::~:~ O grande es<ritor ~ubwili ~~~i~u~~~C~~:::~~;:s ~n!~~=Emil 
CELANEA. - Rua Traiano. I. e~posa recebido qualquer noti- à Alt"manha novas dúvidas e falarão ao coração de todos os povos serve aos Estados Unidos mas combatem funosaJ?ente 

~Ia seu respeIto. ôb uJ' I I I d " M' d' I d- ' - nos setores de Dumsk, Mmsk e
"""onslra.:lo Sabe-se. porém. que Walter s r~ c a er~a. a ~ ~ ~e e~e re?ovar . ali a lan e, IZ a revls- Washington. 4 (Reuters) _ Tornapol. Segundo a mesma 

- popular em Beirute Reinholrl SP 1l1rnrporou ao la : A eslrategl~_britanlca amda e a de renovar 2s leatr~s_ de guer-I () cnnhrcidn hi<lnriador. bió",af,) emissora. participam das bata-
A 3 (R) G d "xel CitO a lemão como enge-I Ta - e alguns desses se encontram, agora, na trança, Mas, outra - d' t E'I L d . " lhas poderosas forças mecani-
I ~raf . d - ran _e 'lhell'o' fórma de auxílio estratégico à Rússia está lambem em esludo _ e e ~a~a ~gO ~' . ,u . ~,g. na- zadas alemãs, acrescentando 

mu t o ez uma emonstrac;:>0 a Franca tambem é interessada nisso", Porém, a "Aero lane" de- tura a. eman a. Ja ,mclou os que se luta agora também ao 
em Beirute. em favor doS ah~- ciara Q~e os alemães ainda são for adol a con'eturar ":Ode como seus servIços no Departamnto do longo do rio_ Zapan~ia, onde os 
dos. e no momento da reumao -d I - 1 .' ç. _ J b'" ,,' Tesouro norte, americano. na qua- combates sao particularmente 
apareceram as tropas do govêl'no ., e quan o erao ugar as prOXlmal Intervençoes rltaDlcas . !idade de especialista em línguas violentos. 

de Vichy, fazendo fogo contra os \ ,,' ..... estrangeiras. Emil Ludwig traba- N- I I1 d b 
participantes. É o que informa o Dr, MADEIRA NEVES·- médico especialista em lha no programa relativo às eco- ao ma S D eB 11'1 
correspondente da agência "R"'I- nomias de defesa. O seu trabalho Berlim, 4 (U. P.) - A agên
ters" nesta cidade. DOENÇAS DOS OLHOS consiste em explica r o referido cia D. N. B. informa que, a partir 

O povo de Beirute. sabendo Curso de Apell.lç·lsmento e Longa Prática no R!o de Jsudro programa aos diversos grupos de I de agosto próximo, a maior 
como as tropas aliadas se porta- C I teuto-americanos, através do rá- parte dos selos postais alemães 
ram em Damasco. esta ansioso .. .., , _.. onsu tu diariamente PILil til~tB~h:~ldfs ~~ 1\ l~or~ils dio e por outros meios. 'I em uso - de 24 especies dife
para dar as bôas vindas àH tropM aemovldo para São Con~ u!lóri,,: Rua J oã(1 Pioto n . 7, ~obrado - 1·'11 00: U 67 Sabe-se que o conhecido escri- rentes - terá a efígie do chance
!,ritânicas e aos franceses livres, Paulo o -princip.. Residêncill: Praça Uelúllo Vargas, o, 10 - Fone 1504 tor se ofereceu para êsse serviço \ ler Hitler. Desaparecerão. assim. 

A população de Beirute. ara- Dadlanl como voluntário. sob a condição as figuras do marechal Hindem
rentemente. considera a situação Rio, 5 (C. M.) - A rcquisi- Cobrem os campos de batalha de não ser pago por seu trabalho. I burg e outras. 
insustentável. Viajantes chegados ção da polícia paulista, as au

àquel.a cidad.e_afirmam que a fô~- t~:'I~~~~~r~I~'~~::'~ ~e:~ap~~1~- Nuva York. 5 (United) - A rádio soviética transmitiu um I..,--_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiii" 
ça aerea bntan~ca. ataca ~xclusl- acompanhado de um detetive: comunicado informando que as tropas russas estão combatendo fu- # •A ·f-l- I 
vamente os oblehvos mlhtdre;. o scroe João Dadiani, que foi riosamente nos setores de Dvinsk. Mins e Tornapol. contra podero-I SI I 15 e um per.'I.B' 'O",' • 
como é de seu hábito. As tropas preso por funcionãrios da Se- sas fõr~as mecanizadas alemãs. i 

aliadas têm por norma não mal- gurança Pessoal, na gare de AI- O comUnicado. acrescenta: "O inimigo encontra em toda as ATACA TODO O ORGANISMO 
tratar a população civil e êsse fa- iredo Maia, quando se dispu- partes uma tenaz reSistência de -parte de nossas trópas com o fogo 
to criou impressão favoravel dos ~~t~daO.embareal' para aquelc amqUllador de nossa artilharia e de nossas fõrças de aviação. Mi Pense os sua geraçAo, NAO CASE aem examê ) ot-dloo 

ou tome a!1tes das nÚpclss alguns vldrol,%~I)J'·r..d. 
povos arabes em seu favor. O já célebre principe Dadiani Ihares de cadaveres de soldados alemães e centenares de tanques 

Comprai na CASA MISCE que, de qu~n?o em quando sur- ardendo e de aeroplanos destrUIdos. cóbrem os campos de batalha", 
LÂNEA é saber economizar' ge nas cromcas policiaiS, co- P -de I I, ,QJ I C!j;'1ij·;l l. ' 

E' o depurativo de conllanc;a para combaíer :ã':SUiU. , oo ralo de aclo das ~~s:~;~~~~am~~s~,~~eau~~i- r~vl n~ as para, a guerra relAmpago Reumatismo E 101 adotado ollcl1lmenle nn ,/ eJ ~o:toforcas armad intitulando-se' medico e~bor~ I \\ a,h ll ~g ,,," , " (l . 1'.) - 0. l~lInlS_1 ça, afim de >l' del'i,li,· Sl· dl"'em scr 
8. t' . p ....i Al . 11'11 .Ia (,U l ' l'I'll, SI', IIl'l1I'Y SlllllSOIl mlolnelas ddinith" U1u.' lIh.' h.is uni. como prnva a requlslçlo a....' XI'. 'lento de lodu',,,, 

Inofensivo às crianças. Agrad6vel cnmo IIcôr _
Washington. 4 (U. P.) ~ O :.5 ~~:S~ri~~~l';~SP~~~~ Tr:~~~ :;:;'~'~.\I:~:~~ :,,~II~·.j~S;J'~lt;I:~~::~~~~ I;Jt~'~:III::::~l~ doules. 


general George Marshall pedm ao tel'lnd~-~e para o RIO, preten- d l'st l'I)\'('I '~". al('11I c1 l' UIIl no\'o ti 10 . Ao mesmo " .. miJO, l'llI esfcl'US hem 

Congresso o cancelamento das dia utilizar-se de sua segunda I )", _ , . I I",r""lIm""" dedara-sc que I,,·c\'c
restrições que 1imitam a atuação esposa pal:a negócios escusos, :1~,IIIJ'l~~~:::~;~ ((I'::~:I ~:~I\IJ:::;:;a:::s~(;:~~~;~ JlIt'nlt: I) go\'í'rn;, S() l:~i~urt\ do Coo

da~ fôrças arm.a~s. dos. Estados ~.~C"ue motivou na re~ulS3: da ('011 (Itlt' as duas IIwdidas ('OlTCSPUIl- ~:~t.' ;;~;Ji<~~:~I":I~· :::"~;::) '~'~ )(::~~~:IU~ de c.i~~: 
Unidos ao Hemlsfeno OCidental. ii~i;ty}a, que o denunCIou a po.. dl",II, a;, )Jl:~n,,) , 1f t! ;1f"J.{;lI1iZHc,,' llCl de c,,';io dos HI'Il1.uncnt(J~ css:n~~~~~Slu 
A enlronlz8clo d8 . . , ~'I~ll1~;aí:{ ~~~II.:::I~:J(::;:'I"\ ':; :~:.~I:~I'I:~~):I~;~:~t~S- 11m exercito de " 'ês milhões de ho.. 

bandeira nacional n8S Foram retirados 0-, "i 111(' " ,I"i, bll'ath(;es dc ~'."'":,. AC~'ese(:ntu-se '/ue a qllestiio
Ilcol.. Superior.. _ "llll1k" fr~'SII"'~'l!I'S" ,ll' I'i\'íll':i'l f.in !::, f~~::~l tll~:~,~:~~cI~ecO;(~.. o~ )'I:~e~dersU 
Pôr~o. ~I~gre . 4 (C. M.) _ Londres. 3 (A.. P.) .-:- Tel~- ~:hj":; :l. ~':,:~:!'::~"',tr'i\,~(~:~:O(';~Ci'~);:',~::::;:i:: M 1 'tutJn n 

Por tn.'clatlva do Depatram~nto grafam de Chunkglng: O presl-1 I' .,Uu rifHl'li" 'ulirlClS 'lO OU'II' ll" ~:~:~~~";I'il:;::::::~;:~! II:~n:}~."~~n~h;~I~~:: 
Umversltárlo da Liga de lJetesa I dente da República Chinesa. ma- 1;"""','11 1 ti" Exi·;·(·il".· o' C(llIit;";,,cl1 - I" " Im .., 11 consl1'lI\";u de "lonks".1 
Nacional. será promovida a en- rechal Chiang Kai Shek, deu ins- In "'lIlsi,lir:', e,peda ll1",nll' ""1 CH- 11I'lilhl1ril1 Ilcsa,l" c IJCÇll. contr~ I 
tronização da Bandeira Nacional trl1ções aos seus representantes nhi)l's. ('OIH tl' ac,,'üo !>I'Úpl'iu, in<'luin· " tlluk!;". c us, t('sjJ('eli\'HS llIunições. 

n~1 Escol~5 Superio.'e:. O ato s~-I diplomá.ticos em Berlim e Roma. doU';;' ,;~:~ ~'~:il;;;cd~I'n:,::~:;,'I':;'" tcr:;" (:"111 ('ssa "("'Im ('llO\',"'-sc·i" n VIDROS DUPLOS - JÁ se en~oDtram à venda 
ra reveshdo da maxlma solem- no.,senhdo de que voltem à Chi- lugl1,. 1'111 Carollno du Nurlc as p,.i- ~~;~'C~::C:~~I'~~ ~() fi~r~~;~,~~: ~: :~: cont8nd02o/ d:::Od~ra 1~1~~~~~t!c::~o:~ menol 

0pade. lna • mt'it·u~ manohra:;;, dcs:;:ls nova.:i for~ la:-es . . I.._________________......~ 
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DOIS DISCUISOS 
I ent6r1a lIe 1* " .... 

t 

1..o.tto,4 (DcM.._f __Cba- _ __ ______ ___ __ . .U . . _L' .. , do p,bo. por te amtir ímpot I.L 

ve.' Nô81IeF àa-AFki>ar. 'a' ReÚi per~çaoi:om ua ""1_. po- ICQI110Mlb auf'Clo com ~'''IOU Iftl- para ...r.H de frade a Cri-&c

térs) ~:S:.'Afastada que foi a guer- dera ' encontrar-tot. ~ chqar !~~. ~ 1!h" r~. re.... !.aba __ ~ ai ' • 


; -- - 'da' - \o d -' o outono. em plena forma, -com hundo reconneclmentos.obreas 'qÜe"Í'sepaiiJj!J-Calai. -de' Dover 

~a::i~::e~ai~ a:::'dagra;~ as suas feridas cicat~!ZÂ~as.. .. costas da No~ue,gà;" Diniin\arcâ: Enquaritoi~iio a inglaterra a~

nunca, arde ao sol de -julho ~m Tudo. o q~e a Bh.tzlmeg Holanda_e ~eI.g,,:a, atacando ~ menta o seU esfôrço de guerra
1 

a '· febre da atividade .aplicando- iconsegu.\U fOI matar, pnvar, . a Inavegaçao Immlga em dlverssl- em proporções enormes. Se. no 
, se ferVorosamente em reparar os ! velha. c~da~ de monum~ntos lO-I mos po~tos. ano passado. o .êxito de uma inva 
da . do du t ! subslttulvels de seu glorIOSO pas' A Gra-Bretanha alonga cada ·ão era prohlemático êste ano é 
di;".os causa S · rao e o passa·: sado. Tudo o mais será rapida- vez mais o potênte braço de su.a 'mpossível e no ano q'ue vem será 

\~;. ,:. M-Ihmo
. de ' , .1 mente restaurado e dos bombar·l Real Fôrça Aérea para levar maIs loucura tentá-Ia. Toda a esperan

·'-jaoo:,~:: pica~~;:s~n::art~:.~~.! d~ios aéreos não per~~necerá se-' long~ ~inda a guerra ~ue fa~ a ça de dominar o Império Britã
. Jões rfuradoras elétricas ue . nao a amarga memona. Iseu Immlgo mortal. ~ meg~vel nico já deve estar perdida para 
.>. .. .:" d q i Enquanto ltondres trabalha pa• . que. apesar das mcursoes furtivas Hitler A guerra que levou ago· 
-' ~tín: a: k~:nt':' u~uve:md~ i ra recup~rar n~va vitalidade, :: e esporádica.s_ que alg~~as vezes ra a ~utras plagas talvez embóte 
Pó, 'dedicam·se à demolição dos ' guerr,a aer~a e levada .c~da dia; f~zem os aVlOes germamcos ~ara o gume da espada que tão hem 
r6tos dos edifícios bombardea. I co.m mt.~nsldade ao temtono ale- IfIOS de prop~ganda, o peno~o afiou. 
dós ,fà remoção dos escombros. Imao. Vmte e uma nOItes conse- , dos ataques ,aereos contra a Gra· E. assim, tudo leva a crêr que 
::i :Se, como o curso da guerra' cUhvas,. a RAF .bombardeou oh., BretaDha póde ser dado como os meses de verão transcorrerão 
deixa prever. os alemães estão ' Jetl\~os tndustnals no Ruhr e na fracassado. _ tranquilos e fecundos para a In
IIIPOténtes para ""novar os ata- !Renama, apes~r das poucas ~o. i ~ tud~ faz prever que o v.erao glaterra. Quando a Alemanha pu· 
q'ies 'aéreos contra as Dhas Britã. , ras em que ha luz solar. Alem I sera aqUI tra~qU\lo ; que Hitler, der lançar-se contra ela - caso o 
nicii~ ~urante os meses de verão, !diSSO, vem martelando os portos I como N,apole~~. tera, de levar a possa _ será, então, demasiado 
I..óndres. com seu poder de recu-: de Brest e Cherburgo. travando guerra a, regloes maIs afastadas tarde, 

Sftr. Wlnston CtnnchUl>A~f!:~~,'CONTINUA NA OFFENSIVA! 
Londres, via aérea (Por Vitor 1 Nos discursos do Primeiro Mií4~MAR NORTE 	 White. para B. N, S.) -- Qu~se inistro Britânico, encontra-se todo 

ao mesmo tempo, falaram aos po· ! o fe"'or c serenidade que anima. 
vos respecÚvos Chllrchill e Hi· , nesl" hora. a Nação Inglesa que 
tler. Antes de prnr, .i r i. com-I se bate convicla, por si mesma e 
paração das oraçôes do Primeiro ipelo uni,'ersn, colaborando com 
Ministro Britânico e a do Ditador !ela Iodos oS povos ciosos da Rla

da Alemanha, é mistér ac~ntuar nulenção de sua~ lib~rdades, naI' 

que. nas últimas oportumdades ClonalS e ImhtuclOnalS. 
em que oraram, Churchill lê·lo i Várias vezes o povo britânico 
ante o Parlamento, enquanto que I,e empenhou em guerras e pele
Hitler se dirigiu a uma delegaçã.o I jas, que sempre levou a termo 
de trabalhadores. O local escolhI'., com o traço da lealdade que o 
do para a arenga de HItler fOI caracteriza. Agora. porém, o Im
certamente eventual. No entanto, [prrio se empenha, com todas as 
se, porventura, IIvera usado da, fôrças de que dispõe, para sal
palavra ante o Relchstag, desde Ivar, acima de seus próprios bens 
logo ter-se'la uma diferença fun., espirituais, alguma coisa mais ele
damental. Ivada e soherana: a estrutura de 

A Câmara dos Comuns repre· toda essa velha e imutável civi
senta o mais venerando dos pode· ' Iização cristã, que faz de todos 
res públicos dessa permanente de· os homens irmãos em Jesus Cris
moer~cia hritânica; ao passo que to, sem diferenciações de raças e 
o Relchstag apenas traduz um nacionalidades. 

w'.~?"....A...•~ ......;a. RIIIpre crelCente da ,wGneissnau e ePrinz Eugenll. I 5" .. · O porto ~e Roterdão Imais .fortemente bombardeadas conclúio de cidadão~ con~ocados São essas as conquistas, tão. .' ..""'• ' ....or
.R.: A. .·F. " demonltrada por fi· 2" - O Aroenal naval de usado ~elos alemae. para sua são Colônia, Dusseldorf e Dúis. para aprovar, sem discussoes, tu· duramente ameaçadas, que as pa
~~ >:,mapa que mostra as zonas \ Ch~~bourg. ,_ navegaçao costeIra aos .portos burg. do que se lhes apresenta ~o.m.a lavras de Churchill _ máxima 

o~e3.00~ tonelaelal de bom· 3 - Os .portos .de mva.ao" na costa f~ancesa em .. ~lsta da 7" . As docas principais na . chancela suprema de um so mdl- d I I t Do '_

bíia t&íl 'Jdo Iançadol . durante de Boulogne, Cala.s e Dun· falia de v.as ferrov.anas no I 'd voz a ng a erra e seus ml 

OI l&himoI doze dial. \qu~rque. \ norte da França. vais da Alemanha - Kiel, Wi· VI UO. • , nios - definem e traduzem uma 


,- - O porto naval de Brest 4"-Os aeródromos no norte da 6"·- A grande zona indus'llhelmlhaven e Emden. Na Câmara dos Comuns ha de- serenidade convicta e empolgan
CI1M ..brica belonaves danifica· França usados pelo Luftwaffe. trial do Ruhr. Entre as cidades I 8" · As zonas industriais de bates, algumas vezes deblatera· te. 

dai 4a Akmanba:' ·ScharnhorstW

, I Hamburgo. Hanover e Bremen. ções. assegurando-se. em qual
quer dOs casos, plena liberdade Glorioso homem é êsse. a quemo_.ut., 	martelar da R.A.'. ª,"~~§r;i:~~ ª~:.::fª~J


. . , . glaterra tem tido muitos grandesAI h fJ.OIulres, 4 ' (De Ralph Wal- deslocar os plallos alemães de I de ",'rão CiH" ('ontl'iulI()m para I O Messers..hmitts 109 F-2 na eman a, ~empre OI mClpl
lIng, ('orTeI\pondent" aeronáH-1 voltar-sc cm ,ltreção ao Oei-I <,n('lJ\ talo poder aéreo britãni. foi, espel'ialmellte, desenhado, ente. Nesse!ap,do pa~ale,lo se en· homens em sua milenar trajetória 

lico da Reuters) - As O\lera-I dentc contra a Orã-Bretanlia, ('0 il. lIoite. Mas alguns fatos para Ilroduzh' as melhores per- contra. senao a substancla supre- histórica. No entanto. talvez ne

ções diurnas da HAF sôbre a no outOIlO ellc'orajadore5 têm emergido formallees a grandes I\ltitJlde~. ma, pelo menos um dos aspectos nhum outro seja, ante a pesqWl.a 

França setentriollal e oeasio- I A escassez tle aviões de ('a- dos at.'lques feitos até então, e Seu akance e até certo )lOlltO essenciais da guerra em curso. dos analistas dêstes acres ll!mpoa 


:~!:~~~~~mS~!I~~e~t:C~~I~~~~~~ I~~I~~~o(~:o..~~~~ft~C~tr~~~~ "~~ ~~~i~e:~te;~e~~:q~~m~~~!~~. lia I~~~O:I'~I~~I~:~~~ J~~~~~eS~~j!~:= CEhm COhi?lslequência a. ~lavra . de sem fé, tão justamente apreàado 

gia. Canal britânico deve ser a cau- Os aviões "Spitflres". com vo Belll dílvida nenhuma com urc tem resonancla umver- pelos contornos morais que -Abri


.completa valltagem tem si- sa da atual restrição à profuu- as modificações neles intrOdU-I a esperança de que a vantagem sal. enquanto que a de Hitler tem ga em sua forte personalidade. 

. dotrrada da preocupação ale- : didade das o]leraçõs da RAF zidas, mostram-Se superiores técnica da altitude seria decisl- apenas o éco limitado às frontei- Após o triunfo, que o povo in

mã com seu novo .. front " . Es- I durallte dia claro como lambem aos ultimos caças Messcrsch- va. Não foi êste, todavia, o ca- ras de seu próprio país. Churchill glês indubitavelmente colherá 

la segurança gel'al. Ilude ohtê- ' em "irtude das I'urtas noites mldts alemães. s~, e os ."OVO~ Messerschmidts fala ao mundo Hitler se dirije aos nestó!. guerra, o nome de Chur

~:t~':!s I~~~:!,"oesH, n~~Jeil;~~~~ ~~; - ~~~~-~: s~,::!)~I~~~~ t~~~: deb:.t;;~ alemães, ' chill não será apenas pronunda~ 

divulgados, lIIaH po,le-8e calc\l- 'I de 36.000 pés, tornando-se as- Compreende-se assim a notória do com respeito e veneração pe
lar ctne os mesmos estejam sin.1 1111\ tl'ahalho fácil para os avidez que, em toda parte, eles- los ingleses. Desde já o pronun
~m:::~;~'::.el\tc?rcas~";~~:d::: ~~~~ Spltfires. pertam as orações de Churchill. ciam os poloneses na Po)ô.ua leal 

'11Ie8 lIotUrtloS da RAF. Dois , re~~ua~~;~ã~~I~C'~~:~:~~a ~ô;~! Entende-se igualmente o alçar d.e e indomaveI. os franceses da 

at.aques parecem ter sido deli- I tle Ilvlões de caça a nOl'oéste ombros que provocam as de HI- Fr~nça livre. oS checos. noruetllle
neados com o fim de atingir as dR Enro]lll, quando RellR exér- tler. ses, belgas, finlandeses 'eJUlIem
]lrlnclpals fontes pottonclaiH ti" cltos se movimentaram )lara o - - .- -.- - - - burgueses. Onde, porém. o nome 

guerra alemãs, no ocidente e ol'iente, mas não exIste dÍlvida cessante martelar da RAF, nos de Churchill teri éco imorredollro, 

ao lIoroéste da Alemalhll , f011- de que o ]lessoal é, na maioria. seus ataques noturnos cOlltra 

tes abastecedoras {\o~ Sf!lIS com]Josto de caloiros, uma vez os estaleiros onde são cons- será em .todos aqueles : países 

exércitos ocldentalH, que os seus "ases " foram en- tnlidos os submarinos germ';- americanos que sabem ser a · ln-


O ohjetivo prhH'lpal é o de viados para olltra campanha. nicos, est.á na a]Jreciável re- glaterra, nesta campanha. defen~
I 

recondllar a )lolfl ;('a a longo OR bombardeiros brlt.;n!cos dução da escala dos esforços sora dos ideais que os alimentam 

termo ela RAF. 1'001 os ~ells têm sido lIsados, até então, em alemães na batalha do Atlân
bombardeios pesadoH. ,'om nmapt'qnenasformações com fOl'tes tlco. recentemente, Embora o permanentemente. 


~~~ft~:n~e n~~~~~;r~o R~~;~~: ~!~~~t:~o~es~~ça;;ó~~~ ~~~~::~ ~U~!OjIS~~~,~!c~r ~Xc;P;~~:Ã A democracia inglesa -. de 
golpes Clxtras, ditados p!'la "a, eles próprIos têm oblido alterar imediatamente o cllr- que Churchill é a v.oz mais poten
grande oportunidade oferecida .... .... notáveis sucessos, so dinâmico da IlIta t~rrestre te, conta alguns séculos em pró! 
agora à Inglaterra, quando são A fologralia mostra Lord Wilíi,\gd";;:; ;C " '" V..:c R..i d. iÍn,Úit c l~ic~1\l revelado qllCl os bom- que se vem desenvolvendo na da liberda~e política, de que é 
mais curtas as noltea sôbre a. que ainda recentemente cheliou a Missão Econômica " Britânica barclelros brlt.•nlcos. dos tipos Europa ocidental, o seu tl'aba- escudo 'reslsteate: ao passo' que 
Alemanha central e a dlstAn- que esteve de visita adivenol paíse. 8ul-anlericanoÍl,e que envérga mais recentes, têm ~Ido empre- lho poderá ser encarado como o Chanceler do Reich a1einão 
cia das linhas de ~muntcações o unilorme de campanha d.. tropas canadenael. EIse ,.inericano gados nos ataques dlll\'nos con- multo bem pago, se, dos seus . t'luido d" rd ' 
do exército alemao no oriente ~ o !r. Rich Murray. de Fliehmond. Lon ,lalamt; 'New York'l ~ra objetivos situados a ,noro- ataques, resultar a volta, à ~u- InS I .. r a onva o ,em na 
hnP. ed.em uma ...'lsten.Cla ma.l' (F6to ~Ipecial d -Brit'''' N I' .!ra O ESTADO) '. ..~te da linha cOiteln a.emA.. l'Oilli. .Wldeül.ill, doa eiõijüadrOO6 IEuropa, conta .pena. emcoent~. 
~!r.ta, a.l~ lIe et!)tlvamente c I CW. r- , . . Um reBultado concreto do In- da Luftwaffe, anos •• , 
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AInll_Dlr.ae o8\8omínios 
VâriCJ"spovOS sob a mesma bandeira A Fotogralia mostra um Grumman «Martlet 1» em patrulha, O Grumman ,Martlet 1. é caça de 

um unico lugar, que possue duas metralhadoras na fuselagem, e duas em cada asa, Esse aparelhoDESFAZENDO ACUSAÇÕES TENDENCIOSAS acha·se agora a serviço da Aviação Naval da Grã Bretanha, 
Por H. BRADLEY IFóto sspecial de oBritish News') para O ESTADO), 

Londres, via aérea (Por H. 'Canadá, a Austrália, a Nova · _ _ _ _ _ .____ . __ ._ '_._ _ _ _ 

Bradler, para B. N. S.) - O Zelândia, a 1ndia, a Africa do democracia inglesa vencerâ O II d d d · I d · I· I 
nobre e generoso povo inglés, Sul que. se a Inglaterra por-' a batalhR contra os Estado>' CU O a ver 	a e vir u e RaCiona Ing esa
construindo com admsrável es- ventura perdesse a guerra , ' totalitários, inimigos das per- , 

pirito de tenacidade e sapiên- também êles perderiam as li- ' rogativas, ainda meslno as L d ' . (D N J 'f t f ' di" d' - .. I ôd 

eia uma etapa da civilização bel'dades nacionais e institu- :m"is elementares, da pel'Sllna. on res, vIa aerea e . _ ' ,mam esto por .ou rem na rau e relvm Ica~ao terntona em t a 

em cada um dos povos asso- cionais que fruem sob a gene· lida de humana, Scotten, para B, N. S.) - Nao dos compromIssos maIs solenes, a Europa. DepoIS . " sabemos 

ciados à gran~eza da Orã- rosa bandeira inglesa... I!"- ,maior vi!ória, o ü'Ílillfo obstante a larga controvérsia sô· 1 empenhados em fa~e do ~undo. , !o que aconteceu, • 

Bretanha, est~ recebendo ~e ~o c?ntacto com o g'emo da i l11ax.,~o da Ora-Bretanha na bre o precárIO tema da, ~slcolo-I Na Inglaterra nao sena POSSI-, Entre o~tras forças, a Ingla

~~~~a ~: su~,eI1~strál~:na~~: g:,~~~~t:~~:les:i~e~~~: ~~ , ~~:;,:ooe~ ~u~u:: ~:~::~~~ gl~ dos p~vos, contro~ersla que , vel que um homem de Etsado ~e I terra mantem nessa guerra, em 

dia, Nova Zelândia _ a supre· liberdade politica e se ufa- ! forças, está em haver dcmons- ahmenta J~IZOS ,os ~~'S descon: Im,anhvesse no poder. com o apoIo ; nome da verda&: e dos compro

ma paga de sua gratidâo. nam de pertencer ao Reino-! trado ao mundo inteiro a cerlantes:, nao ha dU~lda que as publICO: se d~svlftuasse pelos atos: mlssos que ass~mlU, afim de .esta: 


Essa paga, remo-la na con- Unido, As relações com a Me· I grosseira falsidade, que a!l1\l' horas crlhcas na h,stona das na· I suas aflrmaçoes em face do mun- i belecer no Universo o respeIto a 
duta intr~n.sigente mantida t.róPole, paytadas .no mais ' res atribuiam aos ingleses, ri· çõe> defmem e eviednciam s~us do, Enquanto ,isso. na Aleman~ I verdade, sepultando para se,?pre 
pelos DommlOs, .' que, ao lado a~plo eS,Pll'lto de IgUald,ade.1 dl~~lament~ acusados ~~ ,opn- ""Iores permanentes., se o~era precIsamente o co~~ra-, a menhra no sub·solo, ~ue e de 
da glorosa MetlO~le, se e~· estabelecelam laç.os, pelma- ma as naçoes sob sua "u"rda, A Inglatera e os mgleses que. no. Essa. refermdo-se aos su- ' onde partem os embusteirOS, sem 

;:~~~a ~o~Qn~u~~~x~~. ~~j~: ~e~~~.~r:~~~~~ru~,ve:~do~nt~: re!~e~qU~,o~~s"eu~:::;"c~~!o~: d( longas e~as , pelas :'irtudes q\l(' Id~tos" - - disse num dos s.eus : re~p~ito à mora,',. regra suprema 
tivas comuns, nesta enorme outros povos que se orgulham sem exclusâo de um só, Magni- '-'~ carar.temam, atraem a 'ak~l' i-dISCursOS, o Chanc~lle~ do ~e~ch, : e unlca no: c.o.nvlVlo entre homens 
l'efrega pelas liberdad",s do de pertencer à Comunidade fica lição! Lição histórca, me- çJO dd Europa e do mundo, nac.' Adolf H,tler - e mmha ult,ma I e povos clv.I••ados. 
mundo. Imperial. moravel ! tên, v~riado quanto à essência r:e 

Dia a dia, no seio dêsses po- Marchando conjuntamente Pioneira do liberalismo po- seus méritos políticos e indivi- ·A • t· d 
;~:t;;·iuec~~;;~~ii;":r:~ In~ ~~~"~~ :g~~~~~:os~: :a~~se d~~ ~~~~on~;;i~~,mo~~~o,:s ~~~:~~ duais. A re~istência, que óra os MImpor anela o mar 
ainda ousam congnominar de Dominios, supostamente ex- ceses de maior renome _ es- t?r?~m adm,lfad~s pelo m~ndo 
escravizados - os lideres de poliados. resolveram apoiar a pecialmente Voltaire _ foram (,l\'Ihzado. smtehza um conJunt,) Londres, (B. N. S. )- "Scm- nente foi descuidada e há escas
todas as categorias traba· causa comum pela voz de seus aprender os rudimentos do di- de !]ualidades intrínsecas C]"P. se tador". comentando no "Sunday sez de material rodante, Resulta , 
lham pela causa da eivilzação Parlamentams. reito do homem. a Orã-Breta- demonstram numa fórmula ~I o· Times" a melhoria verificada na daí a impraticabilidade. para o 
cristã ameaçad~',enviando cor- Nas suas últim~s e brilha.n- : nha não desment,e: antes. afir- quente : o culto da verdade, ,ituação geral da Grã-Bretanha Reich, de efetuar todos os seus 
pos d:. volun~al'Jos ":,htares tes vltól'las ~o exercIto m&,les. . ma o seu mag'Juflco 'passado. Respeitoso da própria indivi- nos últimos doze meses, e os tau- transportes por terra. Mesmo em 
aguerlldos, almas, aVlOes, dl- ganhas por esse novo Weilmg" ', Os povos dos DommlOs, no I'd, d . '" - d' 'b . . do •I 
nheiro, tudo. enfim. que ve- tono o General Waweil, cola. maior respeito que d",vem a si l'ua." a e. o ,~g ~s, nao a nute a lore' que contn ulTam para tor- tempos norma.s o grosso tra
nha contribuir para a vitória boram os soldados das demo-! próprios, respondem às calú. mentIra, nem md,v,dual n~rr· co· nar isso possível e que continua· fego pesado, na Europa Ociden
da mãe pátria, icraclas da Nova Zelândia e da' nias e continuam a enviar pa- letiva, Alguns dos povos do nC'r- rão a fazer pender a balanç,a em tal, era realizado por vias fluviai ... 

Os ~minios, com êsses atos : Austrália . enquanto os pilotos : ra a Metrópole homens, ar- le, que compreendem. por instin- nO>5O fuvor, diz: "O sr. Eden, As máquinas de guerra alem.i 

espontaneos. respondem elo-, canadenses partilham dos fei- ! mas. dinheiro e espírito, for- to "partido que podem tirar do~ em alocução irradiada na quinta· ~ italiana, por conseguinte, qun 

quentemente aos surrados , tos "audaciosos dêsses rapazes I ças inextinguiveis argamassa- ,r,'.' h f . d decl M d N t 

"clichés", com que pretendem .d", que se envaidece o coman- Idas para construir os novos \', lOS umanos, mentem. ora por erra passa a. arou ':jue as no ar o or e. quer nas costas 
os autores de contumazes -:er- ' dl! supremo das Reais Fõrças I alicerces da liberdade. em que t;!c.III~, ora por Il.. terc>~e. O Jn- perdas alemãs em submarinos all- da Mancha ou no MeditenâneCl, 
nnas esc~recer o prestigIO' Aereas. Ise habituaram a viver, à sam- b" ~' nao e capaz d ·~ faz~-Jo, nem menlam constantemente e que o não podem dispensar grande to
que a Ora-Bretanba desfruta I Tais resultados demonstram bra da benemérita bandeira p,~la atacar nem ;>~~a se defer· descontentamento do própn.o Hi- nelagem de navios de abasteCi
em cada um deles, Sabem o em fórma admirável, que a inglesa, Jer, tler pela atuação dos submersíveis mentos. E os seus recursos aio 
---	 Emerson, o célebre ensaísta manifestou-se suficientemente muito limitados, neste sentido. :A 

" ........, .......... , 	 norte americano, que escreveu quando êle se arriscou a enviar o verdade é que alemães e itàli.. 
curioso livro sôbre a Inglaterra e "Bismark" afim de auxiliá-los no nos vêm conseguindo reaba.tet~r 
os ingleses, consigna que o. bri- Atlântico. aquelas máquinas, graças aós lia
tânicos preferem a impalidez à Outro fautor de importância vios capturados nos países ,'qu. 
mentira , "tles podem ser rudes, capital é a nossa constant~ de.- conquistaram. Mas o preço Pà80 
lançar ao rosto do interlocutor truiçào diária de navios mercan- pelo inimigo em unidades '.fu" 
duras palavras; mas, em caso aI- tes de inimigo, Não somos o único dadas ou capturadas pela' RAJ=:i' 
gum, usam do embuste", combatente obrigado a servir-se pelos submarinos britâitieoii ;'~~ 

O r~speito à verdade é o traço do mar. Embora o inimigo dispo- mente em maio, subiu a 257."()i(X) 
fundamental do caráter dos gran- .. ha de comunicações ferroviárias toneladas. E êste procesS<i 'PeisI.. 
des homens ingleses, que estimam e rodoviárias diretas com todos tir, a Alemanha talvez se veja'êi. 
a realidade, que não é outra coisa o. países ocupados no continente, ante da impossibilidade 'dê'aIM,. 
senão a forma exterior da verda- exceção feita da Noruega. não tecer seus exércitos mais , .f"tá
de. pode possivelmente movimlmtar dos. Guarnecer a linha ' costeira. 

Fôrça construtiva, que anima os suprimentos necessários de um desde Biarritz até Karvik; :'"iõ ~ 
e alimenta essa grande nação que para outro lado, unicamenle P,)f em realidade. tarr.fa fácil. , 
é a Inglaterra, o culto da verda- estrada-de-ferro e por estradas- ------=--=-=-=-___.... 
de cria a confiança recíproca en- de-rodagem. Com efeito. um único (011 (I.. I<Okhló 
t~e diri~~n~es e gov.ernados, Nas navio com carrega'?t;,nto de 6,~ Belo Horizonte. 4 : (Méridion.O 
~lfcunst~ncla: atu'lIS ' a \'c':'ade toneladas, d.e mu~,çoes podena - Jo.~ Monteiro de ,Ca.tfci. in 
mglesa e o slmbolo de uma Justa ser subshtu.do so por, pelo me- dillllado com o ac:u inquilino, : qw 
e nobre causa. Por isso. a ' Ingla- nos, dez trens de carga ou por nio lhe paliava OI ' ac:lÍá ,.luilut 

A fotoCJl'afia moatra aoldad~.·bl'itânico. venoando oh.táculoa da àrama farpada - o terra não vacila. quando. apoia- 600 caminhões. O sistema ferro- ~e•• invadiu. ca.. :dftte;,.e.lI 
tarror daa tropa. da Infantaria - por m!llo da allCadaa qua aao colocada. da d d I h" b "I' mltalou cama e colchio 

por olma doa oh.tlioulo.. ' na ver a e, uta erolca e o s- vláno a emão ,)~ ~stava em máo Avisado doato, a poll~i. pren . 
~__~~~~~••lal da «lIritl.h Naw. Se""'o.., para O EaTADO) !madam~nte para afastar da arena estado ao ser mlclada a guerra. deu o de ..bus.do senhorio. J>OI' 
, ' .nterlllC.DnIlI o culto do embuste I A conservaçÃo da vi. perm.-' crime de inv.silo ao domicilio, 
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~' O IllIlco lorllnclUtlt DO Respinr-PATRIMONIO N"CIONAL111. do eom • dWICBloa 
-_.,,~-_.UNHAS: ARAOAl01PORro ALEORB, R10fl.AOUl'iA t 

elo, Ar; Int410, V IllIlIdeto. ...0lAU0==::-.... IOaleoa: PIIoaplloro. Cal
TUTOIAJ'FLORfANOPOLlS 

ttc;Com o nUUaob)) :1I1i1 PRvXIMAS SAlDAS =~a:.,.~':"".::l;;~~ .20 'dllla, Dóhi-ie: ..•. " eARA O SUL: 
ContrAi .. """"_ ............ 
move o mUco,~ d.ti -""_I;:--1--:--btv.ata~Il!&:~ ~N~::~\'~~~~~?ir~~ ~de julho para Rio _ ~~aad~_~~: _. -'I!lÜ'~!!W "Cl1. _~d •• 16rt" f volla Im.-edllo 


\1'11 . do.p~dlle; PARA O NORTE: ~i:::':-=-~T:..~ 

. . ·-·De!fpp ' reclmenlo pcr COMTF.. CAPELA: dia ti de julho para Paranagué, Santoa, Va~tlO'-nol ao primeirOespirmou qUan;.. 


' êóMpleto aa. dÔle. de ca. Rio de Janeiro, Vitória, Caravelas, I1béus, Salvador e 
 do axneçar a fungar, Usado o tcníPo. 
"te medicamento especializado ajuda t bécJl, 10.0.01. e oervo.I • • Aracajú_ 	 • "itQr muitos resfriadol. 

)'..0; ts?t~:'À~~J~~E~~;:R~~ 6 ~U~I:~ f:rSa~':I:~: Sl10 Francl8CO,3'-Comb.te radicai d. 
. 'í!eprelllo nentoll e do elll' ANlBAL BENEVOLO: dia /9 de julho para Paranarué, Llmoense Esporte 
...recl_oto de a.llo. o. Sant08, Rio de ,Janeiro, Vitória, Caravelas, ilhéus, Salvador Clube 
•ello.; 	 e AraC8Jú . 

<4' - Allnteoto de petl ABATIMENTOS: Sómeote terllo direito 88 pas8agens requi- São convidado. o. sn. IÓcio. 
...rlaodo de 1 • 6 tllo. s!tarl,1l8 I!?rç conta do Governo Fede~al. e exmas_ ramma. para a ClOia SalllleDI)I ••ma IraO' PAS:sAGENS. ,ó serAo atendidas mediante réelt dansante que este Clube 
de dele"l ert••aleotlllca. _ atestado de vacina. _ realizará, em a noite de 5 do 
UplDia" de dr, Maooel So. DEFENDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PREFEREN- corrente (sábado) com início .. 
, " JrCO.tal CIA AOS VAPORES DO LlOVD BRASll~ 21 horas. ' 

Saco do. Limões, 2 de Julho 
Agêncla-Ru~ 1030 Pinto. Armazem - Cáis Badarõ, de 1941. 

Quer ser feliz 7 9 - Fone 1007 12 ._. Fone 1338~ A DIRETORIA 
Em negoclos, amor~, ter sor- _ 4vI-<4 

te, saú,le e realizar tudo que I H. C. DA (OST A AQt!nte 

_--------...........~...................--......--_; l ~e:~~~!vZ\:~d~r~~.l~m:~ ;I~:~~~ ---;::====::::::;;;=='========:~I- -
Caixa Postal, 407. Ri o de }a- • .."eiro, Que the indicará o meio , \ 
de obter tr1umpho, prusperida-A C HEGAR 1e. lortu!1?' r ~t:I,jrl e N~n h e~ d (·. 	 _ ' CaPA'" ' 

•RADIOS:~>~'~NI(iHT» 	 ~• 
~ A MA DA . ffEItISTRUAfAO 

AMER.11(ÂNOS
tiNHA DE 1942 	 Or. Remigio 

ClINICA -MEDICA 

Molestias internas, de 


Senhoras e Crianças em 

Geral 


Alcance -Sonoridade .. Beleza AI 

Da f6briC:ã ao consumidor PILULAS DE BRISTOL 
CONSUlTORIO : 

Rua Felipe Schmldt-Edili "PREGOS SURPREENDENTES cio Am~l\a Neto··Fone 169\! 
9 ás 12 e 14 ás 17 noras . Visite .óu escreva sem demora à RESlDENCIA' ._-.....:::::tI. _-=- p. ~._:_-==;~__ I T O H ALD [ Av, Hercllio J.uz, 186~GASA ANTENAS) - Phone: 1392 

GENTIL BOUSON & elA. LTDA, Attende a chamados -ANGI[O P[ LOT[Nü~ 
14Distribuidores exclusivos. ARANE DE AÇO 

B, w_G. 5 até 35 (0,16 alé 
6 O mm) Fita, cabo de ftÇO e [ O R~M~()IO INDI[ADO 
outros materiais. Guilherme 
J acob, São Paulo - Av. RRn 

RESERVE SEU APARELHO 
g ~! Pestana, !lQ2 - C P 3521.RUA TIRADENTES N. 10 ; . 

Caixa Postal 84 Telefone 1414 Terrenos no Balneáriol.:::=======::===;;;;;;;;;;;;;;:;;===~ 
OLEO ELEetU.

Escotha já o seu lote de ter co é o li""""".End. Telegrófico «ANTENAS» 	 reno no Balneário da Ponta do Ideal para aUyIar 

do leal. As construçOes aumen· as dÔl'es mlÍsFarmácia "Esperança» ._ prodal· 
tam , A planta dos terrenos acha do. pelo exercida...-----------___====~___--·Ise com o SI. Arl Santos Pereira do 	 .iole,,'. e ~ --"._._ -- ----- --------- que se acha encarregado dti esportes - aM.Farmacêutico NILO LAUS doa d6res .....á·N.'" O" '·0gue fo'ra I Na VUICaDI,zBdora e ',da dos lotes. 	 ti.... nnraJrlU ,). 	 • LeoDelll, a rua ... ~~.1Franc isco Tolen· 	 Hoje e amanhã será a Sua preferida,

lIDO Do 12 ·B, (Junto à Fábrica Damianl) coloca-se sola nova . • 

0'11 qu,lquer cOllcerto em sapato8 de borracha , 1l~lochI\F , Drogas nacionais e estrangeiras 
 ·a~ ••• •JUVENTUDE01.10' de 6eDbor8~, b.·1.88 d'àguc., biclcleta8 e vinlura~ 1\ 	 Homeopatia, - PerFum.rias. - Artigo.
D~c:o l~ pistola) Das mesma( Correla8 de 10Da e borra ALEXANDRE ~ 

ell. para todoa 08 [jnR.-Preç os módic<'8. de borracha 


Qual melo .écul. de~ .:d.
téDci. 6 o melhor reclame Garante-B!\ a-exata ol>~ef\'ância de rt'ceituérlo médico I SOFREIS. IRMAOS 7 
d. p",rêreDclo • IUYE"íUüE O C~Dtro Saplltla l. c:........ 
I1W.DII por. Um;,ar. for· PREÇOS MODICOS :..1:~c!~:'~~~:~~ 
Utica, e rejuvrn~s c er Oli 

cabeloL Ellml n ..l n cnspa. R. CMonselhdeir0 Mafr~'Ca4 a 5 (edifi'Ci}O do ~a=.~c:~".!~~~":CJ:.':.I
tas cessar queda do~ arca o. frente a 8a Hoepcka. aom •• ldad~ .. re....... J.......
i 

C.bel u ~ t) "'olttl r j) ci\r tone 1642 ::::!% ................ a 

pr;u ,I: I '"'' li' cabelo. 

bril r.c o:t, ~WITI Il' tingir~ 


ti' -11",,· ~' ig('!r , mocidade. 5 vélvul8s, tran8formaçilo da
I~----------------------------------- ~ 
Nlo CO I~I,{' 1I1 .,,,18 do prata e 530$ força, alcance mUDdlal, ond.s Dôr de c1t'h t t 

",.,.e COlHO IDÇIe». curta8 e longa~, caixa 5Ox28x23. 2 
an08 de garantia, 

Ptt.-DH Imprtl,ol ... VI ewf. Ia••üe....i~!~\ 
dldoldolnblla,.o ...lboruto 

ORATli w.~ 
d, , •••••••• AI•••••r •• São ~~~º' ;;llp.g jj~~~. 43 

~-~-............._,

Vidro ......... !IIOOO ~. 
 CASPA E CUEOA 00 CABELLO .... ""--	 Lau •. llm.... KU- uIi.. 
.. i' .....~!!'~;~;•• _ ~~lPILO(jENIO 

Adclo Morelr. 
"'NOI" .:""1 '00.'" ,,"'aQH"',d.AI l: ;~':_\"' I '\ 


'i".I>.I {I\~O """ 1"' 11, . hJ1 )l ~ .. ~, •• ADVOGADO 

Cou.Uu • PII,.e~ 


A96e1 ol~. 'co. relat. 

ViSCONDe DE OURO 


P~6TO. 'lO 
Fone 1.217 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:aQH"',d.AI
http:3'-Comb.te


• • 
•• • • 

• u.e- sa.. 5 .......... IN) 
 • 
o Estado 

,"dacOlo e OlHoIDa. • 

na Jollo Plnlo n. 1I 


Tal I02l-U.I.. 1l0ItaIISll 

Ama0 Ns C.DUA!: 
IU$Wl' 


Sem_tre !tIOOC' 

Trlm...lre IZIOOI'
.61 1100 
Nu••ro ••aleo 1101 

No 1.,,,111'
"'0 Muito em bréve.......,.,...... Co Ipan~ia C Aliança~a Baia. NOVAMENTE À VENDA 
...uaIoe .edlaale ooalr...Lu as afamadas 

MAQUINAS DE ESCREVER «CONTINENTAL"Fundade em 1810 Side: BAIA 
M'qulnas Dort6teis Maquinas para EscrllKlOI~i:.~

Sequros Terrestres 8 MarítimO(! 

~.,'WiNDiREit 
D. dvs Id a livos ao ano dl' 19~0 

Heali zadu 9.000:('JO~OOOII'TITOTtl Dl Ili&IUSTIOO Capildl Ks :~r WERKE: 
Resel vas, mais de 54.700:00)$000 SCHOENAU 
Responsabilidades a sslll11id,~. :~ 92\1.7 i 9:000$000 :CHEMNITZ

CLlI'dOO 
Dr. ,Dj,l .... Mc.llmann Receila r : ~Alemanha28 . 358·717~970 
F....ado pela Ualversldade de Alivo em !lI de dezembro b5 .9ó4:965~032

GeDebr. ISul~1 

Co.. ,prAUca 00' boapllal. europeuI 
 Sinislros pagos 7 . 323 .8~6J800 


Cu.Jc:. ID6dloa em lerei, pedlalrla, Bens de raiz, (prédios e lerrenos) • 22 3j~ :OOU5000 com "tlado "UlIIVllrsal" de ~ car, ~ com carros de 32. 28. ~6. 51. 

~ do .11t.... oerVOIIP, Dpar ... relras de léclas 65 e 95 em illels 


UIo lIeollo·lIrlo.rlo do bo.nell 


I 
~ -~ 


e d...ulbe. Representantes exclusivos em iaitia Catarina:

Assistente Técnico Diretores: 

Dr. Pa mphilo d 'Utra freÍle de Carva!h· , Epiphan io Jose 

de Souza e Dl. Frandscll d. Sã. 


Dr. Paulo Tavares CARLOS nOEPCKE SIA. COMERCIO E INDUSTRIA~ri:.~:oIRa::l,IXt~uCI~~~pa~~rl~ 
SIo Paulo). I!.peeiallzado elll HI· 
II«IlIe • SaliJe Pública. pela Uolver· MATRIZ EM FLORIANOPOLIS 
ilNade do Rio de Jaoelro, Agências e sub '1Ii!,ências em tod ~ ú lerrillirio nacional. Filiais em Blumenáu, Cruzeiro, Joinville. Laguna, Laies e São :Francisco 

Oablnctc de Ralo X Sucursal no Uruguãi. Regulador<s de avarias nas prin 
cipais cidades da Amlrica, Europa e África. MOSTAUARIO PERMAMENTE EM TUBARÃO =lG.1==":O::~OtS:I~ErD~.J.:: 

Con9Io. pgJmIIMõ ....Icol. biliar. 
Hl6mqoa, elo . 

....totraftU ::::t.: r.dloarallaa Agente em f"lorianópoli. 11II1Il1llIlltlfllltJl2lltJ~I.G•••••••••••" •••I~lIIltUBIIBBl1jJ 

'E!eclrocardiogralia cllnica C A M P O S LO BO !f1 111 
(DIIp6eUoo pI'eOieo d•• molélÜ.. & (ie. 11 ZENITE 1941 111carcllaoa. por melo de traçados ti -- li! 

Meqb:'~~I~:\asal RUA FELIPE SCtiMID1 N. 31l !I Im 

(=~~.~,:,~I!Ii~:\::D:il Cau,. postal IfI . TdtDhontI083-EntJ. Tel , .ALL/ANÇA' jI rtI 
Sondagem Duodenal !I !t)I
.' .~E-:.q=:' :1'd':~8;)" do Sub-Agente em LaqullC. Tubarão. Itajai, ~, ' 11. 

Oablnele de IIsloteraDI. 81umenau e LaQes, tO) lO:! 
=-~~:::..: :"~~!:'~'.. II______------------ ;j li 

~- . . 
L.bora~~~i:: ~:~~~!COPla e • • 

la.... de IlIDlue para diagn08Uco • • 

<:o.:':::I~~.t~:oo~w::~~~ • • 

~L~d:k,urina, ~::~:!II~ : : 
fI'GOC8 d.. Iravl.t::i Exame doi • • 
.... _rroII, Uqllldo r&qlllaDo e 
......ae. "::"~~~nS=O.elacld.çlO • • 

Rua l'ernBD:ro lIacblUlo,' • • 

f l O :i~ON ~l~O LI 9 : : 

RepreSenlaOleS e 

viajantes 


Preclllllm08 pllra tod811 1111 

e zonas do 1'..la. Negócio 8é· 

Tio e lucrativo. Úlimli8 coo· 

çõel. Cartas à fABRICA DE 

FOLHINHAS ReI. 601. Calxu 

" .097 - SAo Paulo. 


.I 
: 

O·Rãdio d'pr.ç~~~S:l.~~\Dll~r-~:;L,rriir. ·:"· < IIm. . I 
,
'. 

LI1 Dlltrlbuldor: 1010 GOMU ~.
DR. RICARDO 111

i CASA RADIOLAR ';1: 'R. THAJANO 6-FLllllIôPlLII- VENDAS.A LONGO PRAZO 'GOTTSlAN 
Ex-che/e de cl/ IIl1JllUfllJllflH:.................... ...
L

n/c. do 
Hl)~pitItJ dt> 
Nut'rnlH'rg 


(Pro'.. L Burkhardl 

' ,e H. Kr~utÀr) 

"~!;JleCI,"ili/fl 1'''' •'I 11~ , I , . tu'", ~/i(J Ue,,,I' 
AVISO AO POVO CATARINEMSEAlta cirurgia, gyoe 

cololda (doenças de Linha direta Porto Alesre- Florian6poli • .1Ião pód. haver saúde com 1l1li ...... i.. 
. lIen60rall) e part08 
Cirurgia 110 lIystema ~..... a correr ,pelas ".ias. O .nna DE ....Emprel. Jaeger & Irmãooer ..o.o e o~raçõe(j 

S, aldas de FlorianópOliS ã. terça.. e úbadoa, ~UEIRA, d • . pharmaceutico ,'c\'!-Ico .JGAe'"
CI Ds~~orfo"~U:- Trll:n- Saldas de Porto Alegre para Florianopoli. 

DO, 18 (~a 10 .1 ti, , ãs quartas e sábado. Sil.,a Sn.,eira,é omaior· .~~jÜiatlv,o ,<~~ .....
daa I" d. 16,110) TIIIII Saldas de Araranauá àI quarta.,

pbone - 1.28Ii 

Reeldencla A rua 811 sábado. e domina0. . ..... - O' ~IXIIl ·,DE "~~::.:·. "''' ... 
tevea JUDior, 20. - AqlDII Im PltrlaDlJllll: MARIO MOURA . .~" .om.. i .... 1IDI.i;Lõ. ' ;~"
TelepboDe - l.1Jl PRAÇA 111 !.IE NOVEMBROt------------------' 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



..'--~..--------------------------~~ ~---'~'--~--------------

IEcoseNo~ 


Si oSr. quer~S
--aqui est-ão-·ellas-!-- ·.... -----.---.---. 

o NOVO ATLANTIC MOTOR Oll é de facto, Mais Resistente f 
P orq ue é \11ll oko fClto sob um processo mo.. 
derno. qu e' os (·ngc.:llheiros d.:t Al1:1lltic aperrci .. 
çoar;1m <'11) vario!' annos de pesQui7.3S constantes 
l ' lélmb(>m porqu e foi prol'ado prati camente 
!la m.:tis severn t ' sc nsnciona l experiencia jamais 
kitil com qU:l!C1l1(T olco. Nessa difficil prova 
ft-ita t ' I~1 F: ol' icln. L'om 9 ca rros de serit~ que 
rod ~H.:tm i ,600, 000 k1'S. cm conj l1n cto, duran. 
te m a is dt, 100 di a s seguidos, fic ou provado 
que O no\' o Atlantic M otor Oil i: muito mai~ 

!"l'sist ('ntl' l' l.·spt'c1a lmt:llte adaptado aos mo 
ton's til- llP,k. q ue g('r nm a lt as temperaturas. 
Si o Sr, lh-sdól ohtl'f os mesmos resultado! 
l'm scu carro, na prOX inl.:l l't'z . expe-riments 
n I !O\ 'O P TO / ) U !'o ( O AIJtlntjl- M o to r Oil , 

MOTOR 
OIL 

Vida EsportivaI p'ra que tanta alobaça-o '. A recepção do sr. cônsul dos 
. - I ' E t d U 'd

"'.1••I;~~~K~!:.I!·~!·:~~'I;,.m". ,, : MIL HOJE : s a os nl os 
.....,10........Ido ,...bol;,I;". du " "". : CONTOS, da Federal, I Apesm dn 1"8 e chuvosa ta r-I doxo e protestante. altas figuras 
~t;.~... II~liII~· ·. d...•.. rlllh•• ruIU 11 " Iri_ , FIQUE MILIONARIO !de ueon\f'Ill . If'vestlltse de gran de admmistração púbhca. etc. 

( ·""foma.. h~,' h.nIM .:Intlllriado t"u,' ~II ' 1 Inteiro 1208000. VIgéssimo 7$000 des atrat1\'OS a recepção. devf- ras Foram servidos finíssimos Iiqul 

=,;'::;"I=~ ';'d;'::I:,~'r~ 1;::IJ~.~llIwn , ! Rur• FellDI Schmldt CEdoAmélia NalO) i dlSt ll1t~, com qu e> o sr Reglna ld Idos Simples, (IIcok·tat]s., f:sand

...!lb1:.:::~.r:; ~:;n~:; ~:::;o::'~I:. ::::: I Não tem Teleione ! ~ I ~J~':~17'~~~ E~~:e;~:oUn~dos~I!~O ! w,~h~~rteatcaltura, o sr. dr . Wan 
111."'. tlfI. "ph.c.rel", ~bf'r'u Jli"lr"1n pr~i· P I. - - - I rt'{'C' lI : . soclrdade calannensc I delley Júnior, Ilustre advogado
~;:;IOI~lft~,~rn!:;: ~.::;~a::',::. IIlI'lhm' 1111' ar u par. Moscou II II o ato, qut" 101 cordlalísslmo.: ~ membro da C?n~regação da 

11.....m ....'. o I"""" ..Ja .....It,,,· .' Angora. 4 (H. ~. ) - - O sr, ANT6NIO ERNESTO DA I r~ahwlI'" na ele~ant t t ampla IFaculdade de Dlre.to: fez bn 
....u .... Itu.~rtu \ ' h" "", ,uo._,r,·ih, .1.. d· "mogrado\'. embaixador da U. SiLVEIRA e MAR'A isl de do «Lua T t.. ms Cluhe!) , a I Ihante dISCUrsO , de ImprOVISO. 

~:~~;..::': ;~-:J:!:::\:'r!::~':7 ~:~: ::;~~~: R. 5.' S. na ~urquia. de,ixou. on- pC~rtNlcDlpl~mA wuDeAsuaSIIILlhVaEIMRA~ CU lU entrada tOl'avo a handa saudando os Estados Unidos. no Ida reterida autoridade consular, 
"'.....1 • ",.Ir,I,,', dl,,,..._,~,,,,I,, 1"·•.,.,,,·,,1. tem esta capital, por via aerea. RUIA DA C'ONCEICAO contra - musical da Força Policiai do I pessoa do sr . cônsul Regina! as referências calorosa. e .impiu 

I I' U Estado Kazangian . Itica. leita. à grande nação
~:~~:;74':;a .JW'·'·"f1I;tg4'm ,." 11"- :1 I~I.r:I:t 'f' com destino a Moscou. tDU C:::s~rcl~o ~l~~S.o sr. Numerosas mesas enchiam as Pouco depois. atendendo !I norte .amerlcana, e a presença 

o h'I~. 11111 I'UIIJIIIIIII til' ""nU.. 10IalllH'II'I" lia li",. 1'1 ' galenas lateraiS do fes~ msistentes pedidos. sr. capi- de quantos parte naHIII'~(·III"lIdlJ lua .. , 1"1111':1 salão de o tomaram 
f·",'(,I. ",'á rrNI,'udll.l" Ilill'" a ,jll,,'I.. , 1'1,1 .., ~""'--~~-_......~ tas e a elas tomaram assento tão Ismaehno de Catro. do 14" brilhante e inolvidável recepçio. 

~~~~:~ª~5~t1;;:~;. ~:~~i~~~5~g}![.~1 ;:;:~f:i~:~ ~:V~~?~B,~~;;~@Y JAZZ-BAN~O~~ OUTUBRO ~, 

•. ::::~: ";'::',:",.'i:::: .::",:".:' .;,:;~:I ,. ';, :~::::,,,:: "",:'::,1;,.".... ,~;~~"~;~': " ~.'~.':, ,,,. ,. " ,.",,,,,. c°U::o~c:l~l:' s~::I:a. da ~~:: ~~of~~~~~~aOf!C~!s ~~i=;:~, Jau ,;a:: O:':~.·.I::'-:.':~.':.~:Y.:•••c::,::::,'=.II; 
~I~:I:~I:::IóI:!, rl'f:~:I'I:'::, nt~III'·'~:.7"llf:::"('~'I~~: ::",', ~~;-',.~,~II'I:'L','::,. ·~:"'\~·'~ I:~· ,:;,';,';:::rllm 

.... . d,.11 ~_"""""~_~___ homens-de. letras, comerciantes, do corrlall, .. DIr.llri. I AIIRI.... 11. Clã. 15 C. ·Gata-
o t 'urlnlhhul!t jt,""rií .. ,.,.I m : S .. l lI lillu. b d le t ' )" t bro uml 1-'••'"1 ........ c•• I-·cl. ". ZO IItrl.


d" f""porth' ldlldf"" f'ornplIlhri,.. 1"1.1.': f) no.'" ,",' I"fl lI t· ,\ld... :\ttl. UIIIIIII I' ,"Uh' llI: PI· MARIA D~ COHCEIÇAo I mem ros O C ro ca O ICO. ar o • 111. ..u.. ... . 
1"1 rutrb61. Ihlnh... TI.~ I 'lI. (; 1I 11'~ ". (',,1,,· ' " ,\\h-u, 

........1...11.... " ..I", ..". 1,.le,,,I. ., ••'".:I."us"""" • BRASILICIO - Dolvos 
 C''''''''' d d · 
"'... ...1•. ", "u",,~ d...... Inl""'"""'" "",.",,,1,, ,.. I"'·"ml",,,.. oi" j"",, oi.· Taquaral Julbo clt 19,.. ,

"".... ' .......11". M' .0.. .... ' . 
a r t a z e SOla 


",.,. ,,'o, ,.1.<1.. ~~~:jr,:I.:~"; ~~'~~'j;;;:~::,,;~' .~~~'!'I" ·' ,I.. 
~.:~~:::::'d_t>!If':I~lt:!.:~I_~:~;!I·IO~:::" ·:~~I:,..~: (,.. ,,11 ~·IKu..jril" l"' I.l ll ,mll'; S.' I· -- " ..ft u: 

=:r .~...~n~,;~~.~~" ~:!;~~.~~::~f~II~~I";u~::~ f:~:.t;}I;I:~~~:;.·,:f.::~{:·~::II~~~~~I~~~ ::::I~::;t:~~~~:; 1, '-~-U-D--IM MEDEIROS b -I MOlE 
• a" ....m•••••,.,....11....'· " n ..." •• ,I.. "'::"" ",....1"'"",.- .,,,/1'01, ",,,11',,. I::'" " .1\ s" re. 

:~!:i:fi~;':§g~~P:~~ES~:~::,:;;;; ~~~0!:fi~;,;;fl*~.~~~:::',~;;:·;::::~;:· I'~~:~;~j:;;': _~~Wf~!t;f:;~:~I~ q:~~:O;~8 c INEREX 
",••1,1•• "".".,·d. "••".1",:." ,h' 
a..." , 

XMlf'tII , 'OIUI ' ul (U' IO*", h ' lh... 4'111 lilllmto 
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- FOHE 1581 
A's 7_30 horas: 

«Irmão Orquldea» 
com Edwllrõ Q . l(oblnson e 

Ano Solbern ' 

Complemento nnclonnl D.F.a. 
Dav. ApoloD • IUI orQuI""a 

(ShertJ 

I PrE'ços: 2$000 e 1$500 

Llvrp de Censura 


I _ _ 

I __


S .... A D-O 
• 

C1l'!EFOIIO.11?,.Ez~N 
lIn.I 

A's 5. 7 e 9 lIOra8 


PrOIl'••• bc.lblil. 

1° - Compl. oaclooal (DF8) 

2 ., t 
o DI ase netlro 

:lO - conllnuaçlo do lerlado:

Terl'J eos Jlntas 
Pre901: IUoo e 11000 


_I_~pr. p/meDjr•• até 10 aoOI 


• 

o 41rctM da Obr.. PIlblka. 
vai ser detignado conlultOl'..::ttc· 
nico do Monte):io doi Funcioiiá
rios Publicol. com a gratificÍlçi\u 
meual da 300$~ 

Será lançado ao mar. no pro· 
ximo dia 8, o terceiro conua
torpedeiro da série que o novo 
Arsenal da ilha das Cobrai el' 
~cottl(úiiâo. ~·c.1ilatiih" I 

que será o capitânca da noti· 
lha alí construido. 

O seu neme é o do guarda· 
marinha. que tão altas tradiçõc. 
de bravura e patriotismo legou 
il nossa Armada. 

Pur decreto-I';i assinado pelo 
presidente da República, roi pror· 
rogado por mais 90 dias o pra
zo para remessa ao Departamen .. 
to Nacional de Indústria e Co. 
mércio áo boletim de produção 
e movimento das fábricas rela
tivo ao ano findo . 

O prazo agora prorrogado fin 
d it ra-se a 30 de +iunho último_ 

R equereram inscrição na Ordem 
dos Advogados do Brasil (secção 
catarinense) o dr. Davi do Ama· 
ral Camargo. 

E stará amanhã de plantão a 

Farmáda Rauliveira , à rua 

Trajano. 


Ipiranga Campos foi nomeado 
para o cargo de juiz de paz do 
município e comarca da Palho' 
ça , 

Foi contratado pelo governo 

do Estado o dr , Nilo Perseu 

Venturini para o cargo de oto 

-rino-Iaringologista do Departa

mento de Saude Publica. com 

exercício nesta capital. 


A Prefeitura de Bom Retiro 
vai criar o cargo de chefe do 
Hospital Municipal, com os ven 
cimento mensais de 200$ e 2 
enfermei ros a ! 00$ cada um. -, 

CASA MISCElANEA. distrl. 

ouidora dos Rádios RC.A_ VI

ctor, Válvulas e Discos_ - RUI 

Trajano . 12. 


Quem perdeu 7· 

ra~e';;~:o: ~:;~7t~: P~~~~:~~. 
cla do ESTADO uma corrente 
da qual pendem 1 medalha e 
várias chaves. 
e--C:-_.-e-q-u-c- s-e - a-ch- a-v-a - ã-p-ai-sa-
na, fez ldtntica saudação. 

Ambos 09 orador.es foram ca 

IO~~:~i:~ea a~~~~d~~ sr. côn. 

sul Kazanjian, o sr. dr. João 

José Cabral, jovem e brilhante 

~dvogado e nosso colega de 

Imprensa, agradeceu, em nome 


--MO'• 

IMPERIAL 
- POIfIIIII-
A'I 7.30 bora.: 

eSJla subllarlDO' 
com Conrad Veldt 11 

Valérle Hob.oo 

Complemeolo oaolooa\ D,F,8, 

'ate•• DI,.lu (ComédIa 


em dual partell). 


Preço.: 11600 e . 1$100 
Imp_ até 10 aool 

_ (J 
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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