
Hitler prete~q~ria restáurar 'a monarquia na Rússia 

Londres, 6tU. P.). - Notlclascü,~à~Has aembaixada dumlovêno qae aaté alstoso relaçOes COII a Ale..., e:.: 

miado recebe Informações de .folitê~,C, seaural. procedentes de Berll , I dlCUI qH oc~lIG8ler Hitler prete•• le,., li 
da Rússia o princlpe Luiz Fernando de ollenzoller. Esse prIDelpe é Olho d PMelpe erdelro da Ile.aoa, tr cert. 
tempo na fábrica FOM e é casadoJoIJhª !pr!nce~ªxJJra, Jr~." do arlo-duqueVladl.lro" :,:pretendeDteao ,cé!,, ... Czara 

;~~~~I O····.. ·· II~ t~~.tP'~~. I~~~ 

lo-russa mostram que no setor I "Travam - se\&..lI. U "-' enearniçada~ 
norte as tropas russas do general ] batalhas na região de Lepel, 

Mereshkov se contentam em de- O MAIS ANTlGO DIA RIO DE SANTA CATARINA ~~~e ê~?t~,a~~~2:S:se~~~~~i 
fender-se energicamente, Diretor-gerente: Altino Flores dos tanks inimigos. 

Os dirigentes militares russos. Durante a segunda metade 
segundo se tem divulgado. ba- do dia 4 de julho, depois de 
seiam as suas esperanças de des- ANO XXVII Florianópolis- Segunda-feira, 7 de Julho de 194\ N. 8288 violentos preparativos aéreos, 

fecho favorável da acão travada ~oi~~~i~~id~od~~eg~u l'~t~.~;~~ 
na circunstância de h~verem che- · ·t ·1- t d' 
gado à fre~.te de ,~omb~te russ.a (' preciso estarINorle-americanos chegou a hora ! A' memória do IreçaomUI os qUI orne ros em 
numeroso' tank. de lIpo mais I 4 , ' primeiro aviador lesl\enaz c encarniçada luta 
pesado. a er.a - Nova York, 6 (H T ) - Dis· l ricanos tomou a decisão de sus. americano que perdeu no setor do rio Beresina está

A5 informações de fonte russa \\',lsllI lI gtO Il . (j (llell!PI sI -- cursando pclo R ádIO . o sr Wen tentar os combatentes mgleses sua vida a s.rvlco se desenvolvendo em fôrma 
anunciam também a entrada em () gl' lIcml Gl'or~l' )lar8h811, dell Wllkle, ex·candIdato à pre-I até o fim, não importa por quaIs da R.A.F. c1C'sfavorável para o inimigo. 
ara0 de esquadrilhas de bombar- (hC'f, ' ,lo Estado )laior do Expr- sldencl8 da Republica, declarou ' meios ou preços, -_ Seus repetidos ataque.? de~ti-
.- ('Ito propôs (I"C os 110mens Se os Estados Un idos nào Londres. 6 (Rellters) - O nados a cruzar o n o tem Sido 

deiros leves. bimot"res. de mode- alistados 110 "::;e1'\·I,o de Sele- empregarem imediatamente sua SI'. Wl1lant.. embaixador dos reehaçaclos por nossas tropas. 
lo mais moderno, construido. nas çào e TI'I'ill'Ulll'nto", no "Cor- Irota de guerra para assegurar Estados Umdos nesta capital . e Durante o (lta travou-se en
usinas russas e que até ao pre- 11(1 dI' Ofil"iais (lc Rescna·· (' a entrega de material bélico numerosos aVladorC's amel'lca- (·a rl1lçada luta ao sul de Tal' 
sente ainda não haviam sido lan- na ·· Cual·da :'\al"ionul" 1"II11am norte ·americano ao império brio nos pcrtc~~eentcs ao ··Eagle nopol. onde .importantes . uni
çados na luta. allnwn;ado ° Scu tl'llIpO regn- tànico, a Inglaterra nào sobre- SquadrOl~ , da R: R. F. compa- dades mlmlgas mecalllzadas 

lar de St~ l"\"iço , que . segundo a viverá, não poderá sobreviver. rcceran1 a cel·lIno..l1la reahzada , t~nt.aran1 abnr calnlnho atra-

CompraI na CASA MISCE I~i.. é dI) nlll '11.'0. I A existência da Inglaterra é na catedral de Sao Paulo .. du- '·"s de nossas tropas em dire-


LÂNEA é saber economizar · :>:0 SNI relalOno 1>1-allnal ao indispensável à oresservAr;ío da! rante a qual Sir Archibald Sin- cüo sudeste". 

,1·lTe"ir;u da (;uerra. Hr. SU III -I nossa própria liberdade. Não há Ilclai~" ministro do Ar. descerrou ------- -- 

• R6111a arma OI "on ° ~elH'ral ~larsl!all diz o tempo a perder. A ameaça está o veu ,que cobna a placa dedl- SEU FILHO ESTÁ 
operArlol dai ullnal sl'~nil1lt': "0" u(·ontedmenlos junto de nós. O período de ar. cada a memona do pnmelro 

Estocolmo. 6 (H. T.) - Co- <lpslps últilllos (lia" indicam gumentar com os nossos de..· ' aviador americano da R A. F .. MAGRO E FRACO? 
meçou em tocJ:> a _zona de guerra :;~~i~ '~~:::I~q::~n;')~r~eSI:'~~:I~I~;. j<JS e aspi rações já passou. Ago- 1 que deu. na guerra atual , sua 

rusoa a orgaruzaçao das guardas 11111 ~OnClil() arma<lo denlro da ~~s~~s~g~o;~ ém~:e~~~sasda:.,::~ I~~~~ ~~~~e~~!~~r~~~~~:~n~s~~: O Oleo tle l'igntlo de 


Iouis anunciada por Stalin. Nas área llor nós até agoi'a consi- que repousa a sorte da huma- Irimônia numerosos oficiais da eob~r~::lhl~: ::u~:~ti!:::itue 

grandes usinas os trabalhadores der,ula Ih"!"!:! da allleaça de um nidade, de nós depende a es- ' R A. F. peso c forçll. 

receberam armas e formam gru- ala'llIl'. Qnando e onde essas "Compremdemos que, se dei· cravidão ou a liberdade. Sir Archibald Sinclair pro
pos de defesa par_a cada emprê- I' :I~:~a~~ ,:~~;~~nsc~I~ I;~i~~I~'i~~e~~~~ xarmos a Grã·Bretanha, último Estou convencido de que os feriu algumas palavras c, re- Em algllns dins ~omcnlc, muito mais 


sa. Esses grupos. sa~ comandados "onJandallll!-t.m-cltefe e \leIo ~~u:~~~!~i:ibd~~~~~~:sa at~:~~~ :~;i~~~m:.~~a~~s pr~;io~!4 ~er:~~ ~~%~~~~.e:e~,l~:.~?:o~n,?g~~~~ ~1:~~I~~,:I~ll~~;lilh~ll~ (::c~f~Il{; 'h:::ctI:~~ ; 

por homens de Intelfa conftança. CUII~r"s" ,,, tHI '1lIulldo não de- do totalitarismo. a ocasiào de ça que lhes legaram os norte- cido oficial-piloto Fiske, a Olt'l) de Fil!ndo dI! n al,,.lholl, clarão pe~.. 


t~ rur"" uO ~cu filhinho "mgro c frul'l) ,Foi confiada ao comissário do \'(' se r porÍ'1Il ("lIIflllldido "1lI1l salva; a liberdade da América americanos de 1i76, 1863 e de quem é dedicada esta placa. ~udu ulUis r.ricuz UllÓS uma docntn. l':iit)é 
povo. Malenkov. o mais jovem a ]lrolll i<lào para ~cr\'iço". fJc~ra grandemente abalada . Por 1917 . não tinha obrigação de lutar. mais nccE's,"iario lomor o olco liquido .I" 

membro do conselho de defesa e Re4.-rou 4 pas essa razão, r;'erce_ntagem . esm~- Norte.an~e ric"anos, che20u a Entretanto, depois de quinze 
 gõslo lüo InflU. Ellc é agora. subslituidn 

pdns )l(lslilhus i\IcCOY. Expcrimtmlc-lIsantigo colaborador de Stalin, o • • ro gadora dos cldadaoo norte-ame- hora de agir ! . dias, a contar do irrompimen  c si não fit:ur sa1i:d,'itoscrá rt_'Cmhulsudn, 

encaf80 de organização dos refe- .....\(In>s.:; (I ' rg(' nte) - to da guerra, alistou -se na R 


PAST/LflA5 
~ grupos evidentemente des- ~:,:~~;~ f.~:I'" :::~::" ~I n~I~::~!I:'II:::; MANTEAUX TIPO AMERICANOS t · F . ~ Of~Ci;1 ~~ke foi mo~'-
tmados ~ mover uma campanha '(IH' U 1ll'IlUllihu rctlrulI m/ll" , d~'O~~n ~o ~U~nd; ~n~~at~~~:~: McCOY 

de guemlhas no caso de colapso (li' IIIl'tll<l(' <lI' '1111" f"lr~u" <In a 185$000 dU~'ante. ~ batalha aérea de 

resistência militar. It'riln~u U(·\llIIIIIII. agosto ultimo". 


Màxima elelência, (órte impec6velB=-o- n-it-o-s,-b-o-n-s-e-b-ar-a-to-@-,-Para .receber colonl-


CAPA 5 DE PELES ~~~m~i!O~o~~~rep~::::~~i!OS,. ~~~a~egr~~~I:.r~. O 
A 118$000 Co'o bom Fermento Medeiros vlc~-cônsul dos Estados Unidos 

Lilta nelra de firmas VISItou alguns mumClplOS, acha~-A MODELAR latino-americanas do-~s bons para. receber colom-
RECEBEU Nova York, :, (U. 1'.) _ A zaçao norte-amen~ana. mormente 

S' t\at iOllal A"Hoeialioll of Credit de elementos agncultores que se 
e ,. e e (Ic('larou 'IlIe. se"lIndo lIotidas dedicam à pecuária. 

(IUÜ <'Il(\g:al'am ao sl'io dessaArmls leio na Iria instituição, li ,.;o\'êrno dcs('ja,·a Rendeu-semall um 
Washington, 6 (Reuters) _ . Segunda informações de fonte organizar UI\I lisla lIegi'u com-, general Italiano 

diplomãtica, chegadas a esta carital , a campanha dos aliados ]Ireendendo firl\laR latillo-ante- I'uiru, I: (e I'.) - ( ] m I'U
frBnco -brit~nicos na Síria, é~ C'o~siderada como terminada, apesar l'i~ 'alla: quP t<'l~n l'cla,ções conl I~nuh·udu t\~I-:~(· ful du tl~artel. 
de haver amda certa reslstenclB das tropas vichyistas. Assegura- as ~aço"s do EIXO, a!11II de 110- IlI'lH'rl!1 do e:mr,'!to hrltlíoleo 
se que o armistício será negociado dentro de uma semana no pedir IJlle "lte~nem as mesmas ,lo Oriente )[e<llo RlIIlIICloll 1\ 

mãximo. O general Dentz e seu estado maior corótinuam entre- fUlldos c mercadorias POI' ês(e l'I'IHIi~lio do gener/11 (~azzer/1. 
tanto, em Beirute. Negociações foram feitas pelos in21.s~s para meio. A IiHta seria facililada a 1'0mil IHlu nlt· "ullremo das iôr
pôr termo a essa "luta sem sentido- e provavelmente trocas de exportadores e unportadores, ~II" rl·mllllesrente. 1I01I/1n08 da 
vistas jã estão em curso. afim de qlle não tenham neees- ;\hissínln " (111 todos os grllllos 

"idade de proceder a ilwestiga- 'Iue "ller/1nlnl nn pr,n-ínehl dcResla SÓ Gondar Nada resta! çÕüS ]lal'liculal·es. Cl/1lhl SI<lllmo. 

('lIirn, (I (1". I'.) - ('0111 ex· ~[O"~(lII, (I (1'.1'.) _ As po- ••••••••••••••••••••••••• 

:·I(~Çt:l~ :;II:e(~I::~(;::~.g~~::~I~:~~1 :!,~: ~;:~~I~::~~ln ~:~~:~::';.!/1~:t:~~SU:I~~: • • 

1'111111 ll"h!s filrçns (~o Imlle~lo <1onlllldo SUIIS Ilrollrlc<1a<1cs e· ~. -I' 111: I.~~.-:j • 
(! IHllns forçlls IlIltrllltklls I'!to- grlllljas, ~ulUllrllldu àt rlNcn as. I ~ .... I" -W- • 
IlI's, I' ti" Ullll! IH"(UCnn clllunll detcrmlnaç;;"'s rec"lll<1as, Ilara • . .: 
dl'I"""1I 11/IS Ilorestlls do "udo- ','IC "nada dclxcm em L'nndl- •• ·1.:;.
I'ste de AS'!lh, a. resistência 1111- çõcs de sen-Ir no hlhnlgo". DE SI}'ILITICOS
I~nllo n~, Jo.rllrcln, ;\"IS8i~IR t, I'lnnto~iil's, eelelrll" c gran- • • 
SlIlIIlIlIIlIlIdl/1 ItUllllll~ e"ta en'ljus Rchllm'Ne em elluUlas, só EXISTEM NO MUNDO ' 
(·(!rrl!<1l1. "11m IIIIHIO ('xII" II1Irn nio tllndo sitio Incen<llu<llls as • . • 
IIS forças Inglesus. '11Ie /1 r/llll<1ez d/1 aTan~da. Morre diàrlamente grande • . . 

De um sorriso pode nascer um romance, Proleja O padre (oulhlln Ineslll'rndn dos ulemiles conse· • ullmero de siflUtlcOB • . 
para lempre a b"l, za de seus denle. com o ~on "ork, li (ltcuters) _ gulu solnr .<lll <leHtrlllçio. • Para combater a · sUIJ1I1 é • . .: 
Cleme Dent'JI Ges.y que, com sua espuma .. jorn/ll ." I'll" lll~ulI"lll 'IIIC o rl~~~~;~:~e~n!~:~:!i d~u:a::: • dever Imperioso usar o . ;., 
abundante. cl ~..õ rcia !icm dcsç .::~tcr o csmalle. Padre 'Imrt,," (.(,'u~· hlhl, co· Iilla eXIllOllJralll ao tentarem • • -. , 
pwllica o hálito e laz a aSgepsia complela do n_hceldo lider da ")o'rellte erls- IlIIssnr llllr e"mpos e Illanta- • .. '/,". 
melo bucal. E evita o lállaro, a cálie e as ler tR", ",11l/lrIlU-se. JUlltamento ~jles Incendiados. • . -! 
mentações, qraças ao lelle de maqné.ia. ~~;::II:~I;I~:: .,~::t~~!:U~~,I;ft';'~ [ CASA MISCELANEA dlstrl- • . t 

l'UjOM IlresltlllUteM ~iio os srs. Duldora dos Rádios R.C.A. VI- • . " 
(:harllls MlIdhcrgb tl IitlIlRdor clor. Vilvulas e Dlscol. - RUI • • 
Wlltlelu. Trllano. 12. . . • ,. 

Dr. MADEIRA NEVES-m.dieo ••peei.ll.t••• •: •I ;" 
cueQ~~.~~~ .12S?'riUGeC2~~9.~*o ! I:: 

Con.ult.. di.ri.ment. "1't~~ ~ \\':.......... • • ., 

Con8ultórlo: Rua Jollo PInto n . 7, .obrado - Fono: 1467. no. 20'/. que doia vldroe pequenM. • 

Resldênola: Praça Getúlio Varia•• n: 10 - Fone IlI04 • • ........................--'......................... 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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te IMJ 

,.irã-Bretalko'"aillfaílo IibefllBló a' ·~(dl.~\))DE 
Lon"I'e~ , ri (De Mal't.in Chi- : I'lll'e('.cu os outros navios da' 

solu, ('orl'''~JlOlulent." f!speclal nossa \'ista, 
da Rl'lIt~rR ('om a csquadm hri- Qnando isto aconteceu esta

Opiniões de homens de outros tempos 
tfllltca, " bordo de um (lE's- vamos todos navegando à frenPor LAWRENCE COOPER I rov,'I'): - - Eserevo esta 1'1'0- tP. dag ponições, navios trana

._ . ... ' " " ' " - d ' sLi 'a nir;1 Ren.ado na minha c'ahinl' portes, navios de guerr~ P. des-
Na ocaslUO em que a Ingla- "Fellzes, assmala Dllpm os Idos qual.s plOVllldos ~e ~Iomel!s: laZa?, dCP J~ n~bre Nacão In- a hordo cle 11m ,Iest.royl'r, quI' troYE'r, "om RIULS eortmas de 

tena, acompanhada, unãmm~ guerreiros chamados a dE'fE'n- que a VIsitam, a ~lgmflea<:ao I ' Glan..~ ct Sh' k 's rE' 11'" I"n~,..,.,..,.;~"'·: .uUJi.-. fllmaça .... omo se estivessE'm fa" 
e espontaneamente, por todos der um pais onde as leis são da Inglaterra n? Julgamento iglesa, , P~l I~e se enc~/ J:~y: log cliaH. zendo isto por algumas horlUl, 
os Dominios, oferecE' ao UIII- mms fortE's qUE' todos os ho- de vultos dE' OU\.IOS tempos, : Ide Ne\\to 'I' b Y k d' St art :-;pnla(\o 110 tmllha,lilho, al- Na t.arde do dia sE'gniute aln
verso o espetáculo de edificnn- mens E' as Virtudes nacionais A InglatE'na, como se ve. irMI. dt' ,Bo Im ,I ~c d e ~tu gunH minlllos anlps, asslRI i à ela nos arhavamos na ponte sob 
te resistênêcia , em COllsE'quên- mais podt'roAAs que as paixões onde os franceSE's maIs eman- ,MIII , t t'lla sa~la ~ , O~,I~S h - all,'o""v;<,m \'av;nl'osn ,los na- a ação ,!c nm frio viscoso e des
cia da consderável fõrça de E'goistas", cipados foram aprendN o,!t - I lOS dE' hbelda e, (O clUlI. o f' a- \' ios v;iganl"s, Il'anRllortaelo- agradável. Perto de mim sur
um povo unido, justificados Por fim , Vitor Hugo, no beraJis~o polilico, ,que ensma I beas-corpus, de ,tll ~'m ~~ I~~ ..<'S d,' tro\ln~ , 11m delp,s ar"o- gitl alguem que me perdoará

lsão os aplau<;os qUE' em toda "William Shakespeare" con- o rt'spE'lto aos dIreItos mdlvl- ,quP rlloblPCC I , I e: , t' I'Undo a ""ndl';"" fl'atll'Ma , ou- 1'01' havê-lo eotlfundldo com 11m 
parte lhe tributam. signa : "Digo à Inglaterra a duais, algumas ~'czE's cont.ra o <jue, amd~ IImll vez, concle 1- \1 '0 holalldpsa, suaR halallslI'u- lIrRO polal'. que houvesse snbi

2sses aplausos constituem a vE'l'dade. Admiro-a como terra próprio Estado, ~ e contmua a: za \.odos ess,:& tltlllos ~e SE'll elas d,<,inH ,I" fi!',l1ras v('slicJas do a hOl'do ,' indo dns regiões 
continuidade dos que a velha ilustrp (' livre, Estimo-a como ser o gêlllo do IIberahsmo, a : allgllstO nassad~: ,Iutan o cO,~ c\l' cáql1i <' de aZlIl da força a';- glaC'iais, Era, entretanto" o 
"Albion" tem recebido em sua asilo de todos os perSE'guidos" . protetora dos povos ,fracos, o; tod~s as suas OI,as l'm piO I','a , F,ss,'s ia\'ios fazillm o Número Um, nosso primeiro 
longa trajetória histórica, E'm Eis, neSSE' punhado de depoi- lJaluartt' , cont.ra a f~rça IJru- da lllllll.nllldadt' .." . ' trall~l,o ..l" cJp homens, do (' a- lenente que, apesar de só con
decorrência da construção l' mentos espontáneos, a maiorin ta, o E'StI'IO dos pntlcl]llos de Bl1t lS l> ~~1':~_~~~c___ naclá, "última ,'ottlrllll,llç,ão cJo~ lar vinlP e quatro 3:nos, é ? se-
manutenção do liberalismo po- - \)om;nIOH <'til JlOIl'IWlal hll- gllll"l~ pm hleral'qllla de pOIS do 
lítico transmitido ao mundo lI1allO a,o~ I'gforçoH ,I<, !',>H'ITR ('apllao, agasalhac~o Ita mais 
por seus flósofos e pensadorE's , do Iml""'w, , ' , lllaHSlça ~ \Hl\~ressl.onante calla 

Entre as nações que nlelhor I)\ll'allt{· , 'anO!; (llal:' ('~tlve- ,Ie peles q\IC Janlals "ira. 
assmilaram as cria ões do gê- 111"" prot"!'.'I' IIII" ~sses tmlls- ",,,bc IJptlS qll,antas peles .de 
nio britânico. a lic;do ao 00. IPS (\~ tl'OP"S, , 'ada UIII eI"lps, ':abl'aH { ~I~mn ~l(lo nccessárms 
. d h P - I ' d ' "til 11'1IIJlo cl<' paz, U1ll famoso .1 ('ollf"t'ça" tla(Jlll'l e desromn

v~rno os omens. nao la u- rranRatlúntit'n, lHl ~mn ('nrl'p inl nal ahri~o. seu f'umpanheiro 

VI~ lue a, F~aIl:çal oc~pa um :Lna\'p, cloH ppril!()H cI " ,\(Iilll- ins(' I,al'ã",'1. qtlllndo na ponte , 

mlran e p~lV1 egla' o. ?mpr:- ti r e) Nnl '! 1'.•\g-nra p!-;t alllO!-; au - sob tPlIlpPT'ut IInt gr.lida. 

ende-s~. poiS, que o.mO~lm,en o ('ol'allo!-\ aH ("(')Htndo (h, 11111 na- Itl~ p (, l1t innm~Ilt<~ ouvinlOH um 

espontaneo de a?ml:aç.a~ a In- \ ' in lall(l\l(-', c!t ' }Hli!-; (lt' ('lllupri - l'ro« .l1 J.!:uln Hilvo dp. alerta (hl 

glaterrB: e suas lnstlt.Ulçoes t~- da n JlO!"a"a mi!-'!-'nn. !-;l' lll }H'l'c1n Hil"PIlP do!' r " mll"aqnrio~ , ordc
n.ha \'~Izes PI:Ofu,:~a~ ,_,:sP~.c..': I IH'HI dano, 111 1'1('11<10 '-'11'0 IIn lalulo uI"n~ãn , " Alteração. 

al~e!l'-t! nu :SCIU du:, ~U"i11:' a"..v._ I,rl.'}a~n ti" panir para tllllra ellJ - IHJr elll('rgl'lIda, (ia roia " . as~ 

esplntos da velha Galla, pn\sa, (lllantln nl<' junl e i a ésl, ' ,; illnloll o c'ollraça,lo, Em 1'011

O julgamento dos france~ dps(l"OYPI' não tinha a 111('1101' "os s(->~l1Il(l()s todos OH navios 

sobre a Inglaterra obedece as iclc1la para onclf' il'hllllO~ pill'\ ir 's(a\"aUl apl·oadof.: para sua no-

variações das lutas histórica; on cI"e I'Hl,i'c'il' rle trahalho iria .. a clll'{"ão. l"m Huhlllarino tI 
entre os dois povos" O sécuh o IlH'S1l10 Cl f'Sf'lllpf'llh n l'" lha sido n\"i~tacl() Ü };11}lf'l"fíeü" . 

XVIII, época de considerávei O 'lnc' ..." <' IO(I()~ 0" <tue HI' ,(aHlado IlO lado oposto, para 

efervecência int.electual, deter· rU ' llél\"al11 no na\"jo ~ahiHll1 os (' ; lÔ~. do (·(/tnhnio. lI o\l\"e nIais 

mina, entretanto, senão com- que iriamos para "ma missão .Il!;uns ~inai" ri" lúmpa,las , 

pleto entendimento e compre- inl er essall{c. L(','anlálllo~ fer- :llllilO" Il""ll'Oyer", ('0111 slIas 

"nsão, pelo menos, apreciações \'O~ , sózinhos, cJp lima hase na- homhas cl<- llro(ttnclidatle, J1re 
muito valiosas e elevadas. por- \'al hritáni<-a " lIa\' ('gá mos, IHI pararam-se Jlara a ('açacla, 

que espontãneas. Holidão ,los mar"H 1'01' algll\l'I Não I i\' e nto~ sorte, jlol'ém, 


Especialmente, antes d a Sua Magestade o Rei Jorge VI. fez recentemente uma visita de inspeção a vá.ria. t.em]1o, alé dlegnrmoH ao jlonto I)ois o no"~o na"io fo i designa

grande revolução, ao par de unidades do Exército do Sul da Grã-Bretanha , A fotografia mostra o Rei passando ti" PI\('onll'o "om p;l'au<le UÍtIll~ - lo para manler inlac'ta a c'ol'
outros vultos que admiraram a .m revista as guarnições de ~anhões de calibre, 25, 1'0 de outros c\I'RIl'oyel's, alv;uu" ,iua dI) fllma~a , O sllblllarlllO, 


~~~;v~;:~~~~s~nd~ob~~m:~~ (Fóta especial de .Britiah NeW6 Service' , para _..? ES!A~O), ____ ___ ~1~';~I~~~~iH ('ltjO" III'l1IC'S eram ~~~lta~'/I~ltall;;,::~,~;\(;',:'ic\~::!~;:~::~7,' 
Didel'ot, encontra-se o vaJioSG Ae te 8 lei B t h SómeUlC qua ndo ]laHSamO" a 1'01' PHpa~o tle meia hora foi 

~~i~;:U:~; ~~~Ii:':~n:o~ ')IS' ':I'ca na ra- re an a:~~~;~;~II~ ~'~~:'I ,~,o~n~~,~ã~O:;h~:::~~ ~1::. IC;~:~'~~:~~:::h~~~'ti~~es~~~a\~~)I~
vêrno da Inglaterra não esth > " ' ]1."1' iltl('rn~~dio d~ nosso c'api - ,~(\o, nonln~ent e , à sua rola e 
na brilhante loucura de faze I , lao , al1':l" ",s cIo H'R{ I' IIH1 d,' 11'- <ora tle pe\'lgo, 05 ('açlldol'E'S ., 
conquistas porém impedir que ' '1 I ' ' I' , I d radiação ('Ulre OH lta,'ioH, c!llt' ,lão de ixaram ,Ie desjlE'jal' sllas 

, , _ Londres, via at\l"ea (por \ m.infl\"a a lei . llla8, mondo )Jl' , a 1-; pn~ (", };o l IZP\" flU G elll o o a nossa tal'~fa ('on~is,tia {' IH [>8 - : )o1l1ha~ de profundidnde afltn 

~utros a faç.am, ~ povona? Frands l'night.. do B. N. S" l sua ",'olldein ";u" ; it medida '\HHe l'Pll á l' i" judiei .. 1 exl?te ('01 tal' \l'OpaH t'auade\lHeS (larll Ic (','Ital' CJue o submarino pu

e apenas CIOSO de sua hbel- para "o ESTADO") - ,- Não iCJUI' oS C'OSlllllWS se al~randa- I un,l" fi~ura <"c'nlral "CIUI' I,,"ra a Inglal erra , J)"l\loradas prr- I pH~e aHsinalar ou ohser"Rr os 

dade, ~as Igualmente da de ; ,' i H" ('onheeem a maneira \ ,'am, " I'omeçou a il1le l'\'I~ ' a fa - , ,,11\\ll'ka e sohet'alla : o JUIZ, paraeÕPH ha\'iam sido feitas :IOSHOS mo,' lmE'lItos, 

outrem. "01110 SP prntü'a a jURtiça n.~ VOl" <I~8 ,"ítimaR (\lll~l~ ..JltSUc;n ; ~_S( ' O~h ~d~) f'llt.1''''" o PS(:oJ .d,a nn: p~l"a ' (PU' a n~nn ião ria t'f'c'olta ,,\las () BulHual'ino já nos ba-


Asilo de todos os persegui- Inglat errn , porlluanlo ela te\l clpmasmclamente lIglda , ~ao , ele. , oust'tue am enll co]lo fosse wnser\'l\(la elll absolllto 1'\3 assinalado aos sens pal'
dos, o solo británico acolht 'l'mpl'l' aCJui f .. ição Ititiclamen- A Lei de .Jndiea~ura, jlrolllnl- <" \Il udo . na \'Ida .da ,lnglaI PI'I'a , se~redo, at'im de ~arantir o tE'iros, ISlo nos fez jlE'nsar um 

considerável número de refu ,e ]lrál Ic'a. A 1E' !'.'i~la<;ào "te~l gada _em 1n5, e\'lO\~ a segunda mde ,a "!cll'pe l\(l pn~',a elo 11Oc!"1' máximo de Hcgtll'alt~a para a pouco, ~iaH não vimos nenhum 

gíados, que após o trato direto .'orresJlondttlo maIs à necessl- dl\'l sao ,lo Alto TrIbunal c]p ,ndlt'lal e fato,: meSIlHJ, elll te~l- (']ll'gada da nossa prel'iosa eal'- olltro ~illal de submarino, 

com a vI<.ia inglesa, são quast: Jad.. de encontrar lima solução ,Justiça , " con~olid~ndo as eol'- 1'0 de gnerra,' Os JUIzes sao ga, A aprox imação da hora de No dia Heguinte encontrei 

unânimes nas palavras de ad- ,'azoá\' E'1 .1'a,ra os atritos qne te~ cle ::V~rifl~!1ç~o"cJe T~~ta .. 110~le~r1~S ,chl'Namente pelo akançarlllOs o nosso comboio lima \-elha ('olcção de velhos 

miração, que Ines despertam lurgcl\I dlal'lanlt'ntC' nnma so- n",nlos, 1,)1\ orl:tt' e ". A1 - ~t(,I , a( on~!'\hado pelo Lorele pl'o\,O('aria cxl'itação, Seriamos "allacetes de batalha corroidos 

as Instituçóes do país, ,' iE'dadl' o:I\'Ilir.acla, ,lo que a ml\'anlan~o, ,la no r."mado "ha IH',el ('r na ~ua.'I~lalldadedp capaz.." Ih' ,'onsE'guit' '111(' o .Ie ferrllgem da água do mar, 


Sarrazin constata : "Estudei qllalqnC'r Ill'('clileçiio 1'01' uma :IC' l1('nrHIIII' I" o Alm\l'an l~- 11I'!IIWII'O fllll( 'IOna\'1O , JllcI~("3:1. ponlo cio ""co"tro, marcado emhrulhados em tôrno da POII-
o carater inglês nos Salões, no& ,'onslrllção jllridira ,l p linha>; mÓI' ,lo Heino "tllllta () sml 1\'1- " , uma ,'el, nOllleadoH, o prolll'I," por 1\111 simJlles ponto secreto lE' c en tirei da e.abeça o meu 

m1nistérios, nos escriwros do~ .' lá!=lRj(·a~ ~(>glllJ(lo lIH\ 1,lany ló: htlnal pura n~so,,'pr os ~." aSo~ "';"o\"l'no (IU l1 ("a ().~ poderá ~1~nll. na nlst a ('al'ta elo Atlântico. jll'óprio ('upacete, fazendo unIa 

banqueiros, Em toda parte en- ,ÍC'0. A "" "lellça ci o jui z nao 1'0 pas~Hdos HO alto mar " , )Ioder- '\I' ou r".m'.','el' , " mag~stra: ,'oil\('idiSsl' , jllslamellte, , 'om a salldação afetuosa àqueles 

contrei uma nação mgna da elll fôrça <1" l .. i no C'[LSO " sp"ri- lIaU\ent~ , "sla .suhtli\·i"iio do IlIra Ha (;,'a-Br" tallha IIRO ," l'h('gada dos navios de tropas? cOlllpanheiros, ali abandona

estima de outros povos", La fico, mas ~Pl'\' C' lalnh<'m ele pr - ,\1to Tri!"l1~al JIIIv;a o~ "a':,os , I1 l11a ('la s,R~ ""II(' ~'nl : Df; ('andl-" lemJlC'ratlll'a ligp.iramente dos, Aproximavamo-nos de
p

Vauguyon considera: "Há na ,'edl'nl .. pa m o julga\lll'HIO, 110 lIIais tl'('ntl·os da Hav('gaçao, ! la loR a JUlzeH suo "g(:olhldos qll l' nte. uma área onde jlodlamos 80
Inglaterra um espirito público, illllll,'O, Ih, ,'aSO" idpnlic'os ", "OIllI"'lIlIdo-lhe C'spe(,"'II11, "It<'I ' "~l'l' OH ach'o~neloH mais I~otá- Alguns objetos tendo Ul,area- frer, ataqlles aéreos, Mas, ago

um espü'ito naCIonal que não Di'"I " n1l>do , a JHRti(:" lia 111- I'C,Ol\'(')' OH """OH d,' 1~~'I'HR , \'I ' ~ S ela !',('raçao , I'('la ~I~a IIlte- dos E'm tinta verlllE'lha o nllme- ra, já possllimos tambem nos-

se encontra em nenhum outro '~ IRll'fra P dislrilmida 1'01' êsteR fllIallllo ':<;:~Ial,a a gllefl'~, !l;r)(lad" pessoal " profls~lo.nal 1'0 45 pram quasi impel'ceplí- sa escolta aérea. 

povo da Europa, A liberdadc ' rihunni" C'iví~ , "" "hanuulu ~,11l INnl c'nou-sc o (1'11>1111,,1 c ]J('lo ""li sa hpr a "adeIllH'o, veis, foi o 'relatório dos encar- Tambem a visibilidade era 

anima e dirije sempre a Nação Alto Tribllna l d" .Jusliça , que ,Ic " \ 'C'l'lfkação d(' TpslamclI - "_D" \,('slo, a,,('ila,n~lo a nomea- \'egados da \' Igilância, Grande fraca, o que allxillava a nossa 

Inglesa, seu govêrno e seus ml- .1" falo;' simplesmente o Iri- lO" , tllll' "herdoll os poderes çao , o ('andldato da logo I,ro\'a sllrpresa \Iara mim foi o que cortina e além disso nenhum 

nlstros", ÍJunal Ile primein ill~láncia : juc]j('iRis exer,'ido!' antigamen- bem tanglvel de desinteresse. al'onteCE'n quasi it hora do en- aparelho inimigo surgiu, As-


Após as guenas napoleóni- ,;egundo, o Trihnna l dp Apela- le Jlelo~ Irill\luaiH C'dasiástieos \l0f(I\I(> \lllI advov;ado de nome 1'0lltro quando por melo de bi- sim, tínhamos conduzido a aal

cas, os contactos se restabele- ção; e, pOl' fim, a Cãmara dos e\ll mal(>l'ia dI> registro ele: te~- em !-oncJres ga.nha, facilmente, u<x'ulos, assestados da ponte, vo a nossa carga num total de 


ceram, e entre os visitantes :~~It;~~ ~111~c;~::r,;r~ ('~:I~~'P~l~l~ ;I~n~~~~~s;,~~a"~s ~;:::I~I~,~:I,IC~: ~!~d~~~a~~rd~:~~'j~~Z 1~~~~Os (~~~ lJ;:~~I,~I~:I~i~~;~~;nd~e ~~r~::'~~ ~~:I~S~e 140,000 toneladas de 

~~:te~r~hsC::'dC;S~:~~er~mc~ít~~~ Trihunal de Justiça", harmonia 1'0111 a lei" , No mes- zen vai além de <1:5 ,000 " , A quarenta e cinco grAus do Trocámos as despedidas, 

Philarête Chasles, Permanece O Alto Tribunal suhdivide- mo ano se c,rio\l, também, o Eis em resulllo como se jll'a- nosso pôrto um semicírculo cln- Nossa "muito intere8Sante 


no país sete anos, apodera-se ~".; ~~~~~~~i~~~,en~trê;r~~~~~~ ~:~~~~lal!;U~~SO~I~~~cit;i~~~~:; ti=": J:~~~~:hJ~:I;~~~~, :~~~~ç: :~~!~I~I~d~n~r~O~~s n~~ ~:i~~~~ue~~~~:oc~:~:~~~,!:~; 

da IIngua, dos costumes, de chamada de "<:hancelarla", eelesiasllcos, "<:uja autoridade vlos transportados, auxiliados de óleo, novlsslma, tomou con
modo que opina com seguran- tem a Heu ('argo tratar da ad- em assuuols ' matrimonais fl- Itallano.m poder pelas luzes dos navios de guer- ta do navio, 

~:~ç~;;i~~:í ()~ur%:~~d~a~~ ministração <1e heranças, for- cou exercendo, acres<:ida do po- dOI, In...... ra e dos destroyers que os tra- Estamos prontos para lima 


da liberdade e só então perce- ~~~~ã.?,:g~;~S~h~~~~:I~~~o~~c~I~~ ~:~a.~~e~~~:?,tal' a dissolução do Londres, 5 (H, T.) _ O AI- :.':~od~n~~~~e~od~a:~:! f~r~ ~~í:!\'~~. e semelhante em
bi, pela primeira vez, que a 11- potel'os, administração dc le- A terceira dh'lRão <10 Alto mirantado informa que as auto- ça de escolta, sinais de bandei
~~~~a~;:' f~~t~~d~,:!:,I:~mo da gados, euradorla de meuores, Tribunal de JURtlça conserva ridades britânicas resolveram ras e de lâmpadas elétricas se- RUa BOCaIUVa. 203 ' 


Em 1820, comissionado pelo ~~I ~:il~eh~t~~~~~é::~I~~~~I~ ~:~;:'~I~I~P~:I"~~~ ~e ~~~:'~'~et\~~ ~possar-se de um navio ho<pital ~~~~~!-s:u:~~~:~s outros em réYs~Dàd~l:r~,POorp~:d~:D~~rlD~~ ' 
govérno para estudar "in 10- de um sistema de prlncll, loR Bau"o do Rei", "01110 " Ihc Itahano caplurado ao lo~go de O oficiaI encarregado dos sl- rretar com o dr, Leoberto 
cum" o sistema Judiciário, assi- que humanizaram sempre bas- cO\llpete na sua qual\dadCl cl p. Aden duranle as operaçoes no nals, com os olhos no blnócu- Leal, à rua TraJaDO, 38, 
nala o jurista Chal'les Cottu, tante a administração elas leis tribunal lllaiH alltigo da Jugla- mar Vermelho, lo , poucos minutos tinha para v.,U 
"E' tremendo que cumprimos, õ1a ill!;!nteTl'a - os Ilrincípios t.erra, l'.otn mais ele mil allOR de Essa medida declara o Almi- decifrar e lêr as instruções qlte dr O 8IcIo Cebr I 
na França, os deveres de ma- ele eljuldade ou justiça natural, existência", Aillda hoje, pORsi- d f ' cJecid'd m v'sta nos el'am enviadas sôbre as ao ..V • ' 
glstrado e cidadão; é à sombl'a que nem ""1III)1'e são conformes velmente, é o tribllnal mais ranta o, 0\ , I a .e I novas posições, O navio vibra- Por ~ste meio, venho a público 
que exercemos nossos direitos com as disposições da lei", Imllortante do l)afR, pois, rc- dos, bombardeIos repelidos, F r va sob o aumento de veloclda- declarar o meu profundo a&rade, 
políticos; nossos juizes e ju- Nos hllnllOH recuados , ISLO é, gra geral , ""abc-lhe julgar cm parlc do inimigo, contra navIos- ele e avançava à frente, Pon- cimento .0 i1uatre m~co ar. dr, 
l'ados deliberam em segre- nOH L'!lllJlOS elll que a justiça prlmcit'a IlIstâncla todos OR ca- hospitais britânicos. cos julgario que a corrida Osvaldo Cabral, pela maneira ' 
do; nossos eleitores votam e~ Lomava, 1'01' vezcs, feição du- sos Ilue não sejam da COlllpC- O Almirantado deixa entender com um comboio seja lIyre de humanilári~, traduzida em dedí · , 
boletim fechados, Na Inglatel- rlssima " Hei julv;ava, ~cm re- tência eHjlccializaela da Cltnu- • ' 'tT d 10bstáCUlos, mas o que é fan- caçA0 e carInho sem limites, com ' 
ra tudo é diferente, A cout.gem mlAHão ' lI"m agravo, iuflexi- echu'jit, Vcrific:a.~ão, Divórcio que ess~ navIO, sera ~ ! I~a o co- tástico é que eSSQ eorrldn ~PjR que tratou e salvou meu filho 
civil não cede em ,cousa aI- velmente, os casos segundO a ou Almlranlado, A "Cõrtc do mo navlo-hospltal bnt~mco du-\ efeluada sem qualquer confu- Patemiano de gravilll1ima ' enfer
guma à coragem militar; cada lei. Não hvaia. recurso para trl- Banco de '~ei" resolvo os lítl- rante, no mímmo, seIs meses, são, Apenas algumas pOllcaS e midade, cobrando', entretanto, 
cidadão assume a respon~abUi- bunal superIor, ReKtava IIlIla gios sobre eontl'atoB, ol.JI'iga- Acrescenta, enlrelanto, que o (:almas ordens de 11m jovem insignificantes hono'r(lno.: Ao' 
dade de seus atoB, Os juizes de- única 80lução: apelar para a çõcs, desastres, ]lel'das '! danos, m~mo poderia vir" ser restilui-\ ofl(,ial, que ia anotando as dls- bondoso mEdico, _,detejo' toda a 
liberam e opi1?-am, em ~voz ~Ita; "conclêncla real" através do etc" e, jlor fim, julga. eXI,'.!<1lta- do • It r e 5 ala ues tra tâlwias, apenas modlflcando o felicidade e prol?~~da existencia. 
outro tanto lazem oS jura- Ciul\lc"l"r', "qullb" sempre mente a ;;rnndc mnlor!n dOH a , a la s ,o, q., con I leme de alguns graus para esta Barra do Annu, l.7.41. 
d, os c não de modo o dlv~rso os eclesiástico", O 60berano ti- processos comerciais, ações de Ios navIos hospitaIs bntamcos ces- I011 aquela rota, Cafu entio unta IERNESTO JOAQUIM ALVES, 
eleitores", ... , , " , '- Inha dt '!UI..&!' conforme deter- Ictraa • titulo. mercantil". ,Irem, tcrrlvel carga dá;qa que obl. aVI i 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:lllupri-l'ro�.l1
http:I'lll'e('.cu
http:Mal't.in


4 .11101 

lo! -Dua I tf I r 

COMO V!IV.EM E LUTAM 05 MARINHEIRO:S 


.-	 _.. _.--_.~"'------.'--~- ..•. 

Londres. via aérea (por Taf· ções com as quais se pagam as Ique diminuem muito o número I têm estado em construçio d.dt 
frail. do B. N. S .. para "O ESTA- A Real Fôrça Aérea vôa com primeiras. nem um só navio ale· de navios disponíveis para o ser· Importantes construções na· o princípio da guerra, estio ~ 
00") - Quando se laia de guer· '.) auxílio de gasolina importada, jmão ou italiano navega hoje nos . viço de escolta dos comboios de vais. Não obstante tudo quanto ra a entrar em serviço. Nftl. pr0

ra submuina contra os navios a qual é tambem usada em gran·! grandes oceanos do globo. navios mercantes. tão numerosos precede. a Grã·Bretanha não tem grama acham-se coJiCluidoe ...
mercantes. imediatamente visuali· des quantidades por um exército I Aumento de Dificuldades ..'_. e exlen,o,.. razão para se preocupar demasia· tos contratorpedeiros e _. 
zo estes comboios de navios mer mecanizado.. Nem um só soldado · Falando na Câmara dos Comuns. A entrada na Itália na guerra. damente.. Ipequenos próprios para acoita. 
cantes descarados. que tenho vis pode ser enviado de fórma segu· 1 o sr. Churchill referiu;se ao recen· e a oC~llação pela Alemanha de .\ Grã-Brela~ha tem uma tone· e. além ..disso. a Grã·Bretállha r~· 
to tantas vezes pelos mares duo ra para um teatro de guerra do , te aumento de alunCiamentos na· qua' e L. ()(\O m,I"-~, de costa. de, - lagem quase tao grande de na· I cebeu cmcoenta contratorpedei· 
rante a guerra atual.. ultramar sem lhe montarmos : vais. levado a cabo pelos subma- de o Mar do Norte ate à frontei· vio, mercantes. na atualidade, I ros dos Estados Unidos da Arné· 

Conheço os oficiais e os mari guarda durante a viagem .. E. en· i ri nos alemàes nos mares que ro- ra espanhola (o que quer dizer como tinha ao rebentar a guerra. nca do Norte. 
nheiros que servem nesses navios. quanto os navios mercantes bri.: deiam a Grã·Bretanha. Falou da que ela adquiriu muitas bases no· exercendo. além disso. controle Os comboios de navios conti· 
estóicos. pacientes. de coração tânicos continuem navegando pa' l " gigantesca tarefa" da esquadra vas para o, seus suhmarinos e o. sô),re grande quantidade de na- nuam. pois. a navegar e a Grã· 

" generoso e bravos até ao extre ra fornecer à Inglaterra as impor· inglesa. que tem de manter o seu seus aviões) aumentaram muito , 'ios neutros .. Os submarinos con- Bretanha continua à receber os 
mo. tações que lhe sà? necessárias e ipoderio no Mediterrâneo ~ out~os as responsabi lida~cs da Inglate rra i tinuam a ir pa~a o fundo, e os abastecimentos de que. ~r~e, 

Conheço também os que fazem para levar para lora as exporta· . mares. e das ameaças de 100·a,ao. ,sob o ponto-de-\'Ista naval.. ! numerosos nav,os-de-guerra. que · para viver e combater o mlnugo_ 
parte das escoltas. nos contrator -- ..... _- _. _._-_.. . PUDIM MEDEIROS, a .obre 
pedeiros. avisos e outros barcos llIeSIl Inegualével, gOllola,

L.vou um bomb.r- I 
d.lro • Inlla'erra 

que protegem os comboios duran fácil de preparar e quI' todoll 
te o bom e o máu tempo. Passam II.preclam.

JoIyd~ Park. 4 (Reuters) - A I 

muito tempo seguido no mar e Cochra~e. I
•viado~a Ja~q~eline

d~Kf\n~;\m pouco nQ~ rnrto~ , ra~
 .IU C \ "üuü ate d. Ingtalti'ia, din- : 

sando a vida em barcos peque
 3indo um avião de bombardeio. I 

nos. que nunca estão parados. É 
 Uma itivenção de

leaba de regressar aos Estados ! 

extraordinário o trabalho que es· 
 Unidos. guerra, parasas escoltas têm levado a cabo O sr .. Roosevelt e senhora con

desde o começo da guerra .. Es· 
 vidaram-na para um almâço. na a paztão no alto mar em média 25 dias :esid~ncia particular do presiden· 

em cada mês. Sei de um contra
 s. Palllo, "ia aérea (Paulo

te. nesta cidade .. Alherto. (lo ('. E.. C ... Ilnra "O
torpedeiro que esteve treze dias EDstudo) . -- Na ansiedrtrle dR viCompra. na CASA MISCE 


ÂNF.·\ é saber economizar 
no alto mar em tempo de grande túr ia, os heligeranles imagi
tempestade. seguidos por 26 ho- nalll O~ nmis },el'fc itos estrata
ras no porto. e que depois seguiu g:('llla~ para levar vantngem sõ

PATRIOTISMO ! , _ . 	 _ . . .. hre () adversário, Os Inventosnovamente para o mar por mais 
"01l5cg'uidos dUl'nut.e o a tual1I dias. 	 ESTRANGEIRO .. , I ('ertamente 

Pelo meu cérebro passam de he nefkia l'ão os dias vindouros, 
EscI~~~'e o " Correw da Um dos aviões de bombardeio e reconhecimenlo de grande raio de ação . o hidro de <,ouflito (>lI ropéll 

Manha que chegaram a tipo cLerwick•. dotado de dois motores . Sritish Horcules. que desenvolvem uma for-
raspão numerosas imagens dês	 pm qlW reinará a Ilaz . .Já sãoWashmgton. a um tempo, ça 1.373 H .P . - Os hidro aviões «Lerwick» são convenien:ernen te armados com 3 toro 

ses comboios de navios. Vejo-o. 1 boato e uma notícia ver - res de defesa. cada uma das quais dispõe de várias metralhadoras. 
 infnIlp.11U; a~ descobertas eien

t ífit'as que darão mnior pl'Onavesando de prôa contra os ~a:Se~~~'d~a h~~;re~~~r7d~~ ! (Fóto especial d~ " Sritish News Service.. para O ESTADO). gl'f'oSSO .'Is gerações do futuro,
vendaveis do sudoéste. com os l' it i ma men te foi reveladona do Atlântico havia ata· ISenhora' PaTa as ~t18~ 60- O na ·smo f I d P • , contratorpedeiros que os escol· 	 que a resis t éllei a fantásticacado navios corsários ale- Ibr~mt'FaR prl'!ira o PlJDnl « ZI » aao o or que Calfa 
tam batidos por ondas crespas 	 impost a pelos iugleses aos viomãe.... A noticia, confirma- .\tEDEIROS .. S"bôr t'~ deitei" de II'herdade AI h 
que passam por cIma do castélo da . relatava o. afundame,.n- SOS e dtferentep. «» a eman a Icu tos ataques aéreos dos ale

mães foi grnndelllente auxUiada prôa. as suas chaminés envol to. pelos corsarlOs alemaes 
:"\ :u; g'llt'rnl~ mnrlernu!'. 1)I\I'a 	 da 1'01' lima descoherta imporProdu~ão germanicatas em nU\'ens de espuma e bor do navio norte-americano 

('ujo r<'lIuinlt' d(! f.°r ul'ldad t' {'~ S . Paulo. via áerea (C. E. P. , laut.í~~ima no mundo do rãdio. " Maarsden". a cujo bOl'do rasca. Vejo-os envoltos na nebli 	 I)"nlo~n Innlo trabnlhou v ,,(- . para o "O Estado") - A guer- Trata·se do "ra(Iio lo(,alizade aviõesviajavam para a Inglater-	 nin hllnwnn . ludu ,; pn:-:sín·l. na. com uma visibilidade de um 	 ra tem de se decidir no terre. ç.ão .... <lU" . desde 1935. vinhara dez guardas-marinhas 	 inl'1u si",' trai (," õt'~ l ' mentiras 
quarto de milha ma,"s ou menos. dos Estados Unidos, fuzi	a~ rnai ~ damorosal'Õ. Surpn-s" no da economia Quem possuit sendo estudado por um sábio 

S. I'aulo. via aérea (' . E .. C., não dt°\'(.- haver. di? " ('"r· as matérias pnmas vencerá a escossês. Consiste 11U1.1I .aparenavios mais pró I.eiros e enfermeiras da - H 


Cruz Vermelha . 

e os mercantes 	 para "O ESTADO .... ) - A 111'0- H·in da Môlnhà ", guerra. Os principais elemen. lho de grande se.nslbl~ldade,ximos sulcando os mares como si dllção de aviões na Alemanha :\ IJrOlla~andu nazi:-;Ia dt'cla · 


A noticia não impressio rou que a inyasÍlo na nüs~in 

tos para a construção de ma. qne acnsa a. aproxl1naçao ~e 

lhuetas acinzentadas e quase im, 
nou em nada o " isolacio· 

é de 1.500 tlOI" mês. Há »on(:os 
h"reje decorria d(' uma nN' ('S· teriais bélicos estão em po_ (I_nalqncr obJet.o a _lo11~a d..s

perceptíveis. no meio de grande nismo", que é a tradução 
meses essa prodnção Cl"a de s idad<, de restauraçãn da:-; li · der dos Estados Unidos e da [""t·la. A exph~açao c,entíflca 

remoinhos de água esbranquiça. :U;OO .. Como ('xplieal" e~Ra hl'ns ht.·rd ad(·" rt'ligiusal", () simple~ Inglaterra. Hoje ou amanhã, da des!"o_berta e a seguinte: . mais política do " fifth-cota )'cdução '! OH 1é('nil'os anwri falu de.' li nnzismn Ilagii.u :\l"sim Hitler se verá na contingência (:0lllhn8l.ao elll todas as máq!l1da. Vejo-os à noite. sem mostra· lunmism" yankee. Mas o ('a ll() ~ atr ihuem-na. a t l't..~ mo  afirmar. ('ra de.· inl-illirnr (' ''U· 

b o a t o impressionou - o 	 ldns a lodus (Juanlos !W lu'ham de devolver as suas conquistas. u~s ~Ic .motores Ilr~duz_ ralos 10rem luz alguma, sem uma estrêla 	 I i vn~ »rineipais: I) a AI (' lIIa fúra du h ' n-i,' el ('unflilo, ~tas, A hostilidade que o nazismo fI a-' C1melhos . sao estes queimenso. Impressionou - o e 
tanto. que o senador Wee

no céu. e quando não se vê o 	 Ilha IlOSRlIC' ]'eHel'va~ RlI t'ic ' i" lI  tJ rnHil-i l'uriusu (~(IUt' U~ prú· encontra nos territórios que ~e t.o~n~m faCIlmente vis(vels 
casco de um navio a mais de duo invadiu é obstáculo que já. ao rel eliel.o. aparelho,. !Irovldolf'R. Iml'a dimi n uir g-ralldmIH'u I,rius .dt'nH"it·!'Io ji\ tinham €Indu 

ler. num posto mais efici(fO a . 2) õl ('(· rle1.a dt, (IUl' l 'SS:lS lih<,rdn·IJl·udu~:ão Hú tuna 	 mais permitirá a coord - de dispOSitivos especIaIs parazentas jardas. Só raras vezes pos ente da estacada germa	IIl' :-;: nada Ih('''' ml'rt"cinm , HágTUllc)(I ('oI'PIH ,ia cIl' llIUI ('rias 	 do e .. ' - - e?açao (!aptA-los. A capacIdade de per
so visualizar êsses comboios de 	 m"ill' dl' mlos, ('flm('I;IHõ\m 11 IJl'r · nista do que o piloto LindIlrimus llN'(lf.,sárias :l ('nnstl'll ~ 	 ." pod 110 alema.o. Nao e poso cellção dêssc prodigioso apare-os t'):uir a iJ.:f4.'ju urludu:\1I rUssu,navios durante bom tempo. com bergll . não quís perder ção dú a ...·l'OplUllOS (' jft (~ pl'fl ,_ ....' ndt'ndu ti urt' l' hi"IUI 5lvel . com efeito. que. um povo lho é de 50 milhas. Ql1alque;'All'· 
o 	mar calmo e o sol brilhando tempo em examinaT quantiso IH'OlllO\,(I}' pst udos l'~IH · · s;uul('r. nll Bi·!).!il'a. t' umt'nc,:uu· quc tcnha Sido venCido numa avião. navio 011 mesmo subma

otos seus compatriotas dai!=; afim dp SPI'l'111 PllC'O IlII'U .tu dl' dl·ll'lu; .in nH'trujJulHllun lut~ em que loram mortos mi- rino. qne penetre na área de 
EuIHJ.:iu~ tO , ' i,riu" hbqHls 4! IU.I.· 

meado de .,;cassos cúmulos arre· dn.·s t'lu'nlltradns ('m Pnri~ , Ft,· 
agradavelmente no céu azul. se

morreram 110 afundamencto~ 5ubstilulos para (>ssa~ Iua	 Ih~\('s de ho~ens•. ~ssa preso 50 milhas. será llercebldo. em
to do Maarsden. O que lhe lérlas primas: :1) As fnhri('as charn m ai li Fa(.' uldade 1'l'olõ· tal colaboraçao efiCiente aos bora haja IIpvoeiros ou nuvens 

dondados. O Atlântico Norte. interessou era promover. (·sl.ão-He ll'allforIllalldo pura ):it'a Itus~,m. Ie.','ando n r ('spt.>(' li· seus opressores. eSllessas. 
como muitos viajantes sabem. é desde logo. a abertura de 11rod\l:dl' 11o\'os Illode lo~, ('OnI "n hihliulN,'D Ilant :\Iuniqne, Na 

um dos mais inclementes oceanos inquérito para considerar eel't.e za. os g'l'alHlcs hOlllhal'  Ifõ------------;;;;;--;;;;;d de~s~ d:~:~~~~~: J~e~~~:~:t~:Itul'.nill . na ~(Jrue~a. na JI.,. 

landa l' , mt,., mu, na Hélgi('u, ml'· 


do mundo. h.·r!,m nn cadeia numerOHOS "a·
o govêrno do seu país res· deiros extm (]e longa dlstíin
ponsável pela violação da da, l'a))OZPfi de fazer t, l'êhles" l'('rdotes t'n1(;lit'()s. dil"sol,'enrlo DI'. Antônio Moniz ~:~~I~b~~~I~~d~~I~r~:~~~~~~:'

Perigo em cima e em baixo - Constitllição Ilacwnal... E, até o ('anadá e os Estados Lu l nin pOUt'as "l",..ucia~ües ,!ri !ôl tõs. de Ar.gão dos. pois. os seus aviões de ca-O trabalho dos comboios de na· para maior seguTança. ados. :-:io fizeram mais do (IDe se· 

vios é um dos mais pesados da presentou -um projeto em O mais IJI·ová \"cl. c"onllldo . é guir (I ~istem" a nteriur , qu~ Mialeo ~~ir~r ;:e~~~ilt~~~V:lên~:~ 
guerra, tanto para os navios da tal sent ido ..... a escassez de matérias indis d~!~!~~':bi~;O itt:n\~~:~)ll, n~~It:a:; Cll'Ul'lJil • 0rI....1a. mais de duas horaa de vÔO e, 
escolta como para os navios es E ' assim a atuação. em pensáveis à fabri cação de apa que muila gente ainda se re' ClIDlca • Cinrila d. com a "rádio locallaação·, êlea 

curda.toda parte, dêsse.s a que relhos. As estatísticas não ra· 	 lor... não pl'ecisam nem voar ·duas 
certa propaganda chama Ilham e elas dizem qlle I1Initos coltados. À parte os perigos usuais 	 A prupagand" IJóde. se lhe 

e!"icolher outro"da navegação. que sempre há I com muita pTopriedade, Illetals predosos na cOllstrução inte r es"a r. mn~ CONSULTÓRIO: ~~~:S~el~ !:a~:f~~~ p~r~I~~
th'n~ para a aludida in\'aJilÃo.quando navegam juntos muitos "os nossos amigos do ex\ de frotas aéreas, estão-se tor Para re!"itaurar liberdade!", "e Rua Trajotno, 33. dlatamente encontrar o Inlll1l'" 

navios. é intensa a vigilância. I terior". Enchem-se de arnando ra ros na AlemAnha e é jam DU não eSllirituais. é no Dillflam~nle das 15 às go. De maneira que, hoje em· 
Uma pequena ondulação no mar dor nacwnal e de indife· essa Il ,mica razão da diminui  que nãu ~~ acredita. Até por. 17 horas. dia, os alemães nio mala se 

que não é da indul~ do nazis.rênça pelos sofrimentos ção da produção. Medida de libertar alguém ou algUMa RESID:f;:NCIA: aproxlnlam das Ilhas Brltanl~ mopode muito bem ser causada pela I humanos, até que dois aeeollomia. A guerra será 10llga (l)i14" ,., A V. HerelUo 	 1 uz, 189. cas sem serem Incontinente-
presença de um submarino. Aque· contecimentos, como os e todas as Ilrceauçàes são \1011' 	 Telelone n. 751. mente pressentidos. Qualsijuv
la nuvem a eslibordo pode muito ora citados. determinem ('as para qnem não tem mais 

bem conter lá dentro um avião uma definição. onde it· buscaI' gêneros de pri· O prazer da petlzada :~r:::~~i~S :~~!~~:~~: 

inimigo, pronto a mergulhar à, Ninguém teve ciência de meira necessidade indust.l'lal. ~A~r:8ul::ee~o~r~g:lh!ld~:0' ......ane.. ele trens, esquadrllhaa aéréaa. . e 

z.:n protesto do senadoTvelocidade de 400 milhas por ho· . 	 00'0 bom Fermento Medeirol p••, ~IC.nó. ~~;;~:e~t;"ç:ttCI:~C~:n~~~e:':Weeler quando um torpe·ra. para atacar o navio com bom· do destmiu o Robin Moo..... 
bas e tiros de metralhadora. Mas 	 .----------.IPrlllod.....168. no. f.!ontevidéu. 4 (U. P) - O IiC~, para a gllerra, os reaul-E, nesta hOTa, que outro 
a Armada Real continua o seu torpedo ataca mais uma M.ch.do & Ci., ••IHos Unido. governo dos Esta~s Umdos r~s- tados são formidáveis, para oa 
serviço. O mesmo faz a Marinha IInidade meTcante com vi· Nova York. 5 (U. P .) _ El'lch po~u ao g~vern~ ~~~IO, tempos ~e paz e81111 deacoberta 
Mercante, cujos marinheiros se das norte-americalltu a Strunk de 31 anos de 'd d apOIando e adenndo a Imclaltva toma ate carãter humanitário. 
transformaram em homens de seu bordo, o parlamentar Aqinclaa e ex-camiueil'o no bal'co ~'S~~: do chanceler Guani de não con.j- Qllantos desastres pMem " 881' 

protesta contra o boato TI· Represenlaçõe.
guerra desde que foi iniciada a 	 ~ey", confessou a. sua culpabi- derar. beligerante qualquer país ~~~i:~~ ~:~d~~~ t~~~~~:::I .dículo s6bTe navios que a 
luta. Os dois serviços marítimos 	 Cela. POII.I - hdade de comumcal' ,;egr~dos amencano que se encOlllre em rll, no mar como no ar. Qua:'armada do seu pais.... não 37 

são interdependentes a indivisf afundou. R.,. Joio PInto - 5 tê
da defesa dos ~tados Uru~os guerra com outro. extra-continen· do cada veiculo estiver ' apa

a .uma po nCla estrangeira. tal. relbado com ~sse "rádio loea~ 
veis da mesma lorma que são es· O mal dos que desemFLORIANOPOLlS Stlunk_perte~ce ao grupo de lI:cação ", certamente nlo ' hapenham um papel ~m
senciais à vida . Grií-Brelilnha'l 	 St.b....~II... _ ",IH'''''' 33 espioes detidos recentemen- ..... - ......_, verá tautos encontrOll ' faUdl 3empenham r/iante 4Ü ml
t8nto em tempo 

da

de paz como iJe 	 IlllclIIIeI _ ENcIo te. e os. quais, na S!Ja maioria ..... ~ ..... - t.., cos, clllIsados por Imprudtnclaé ImagInarem que o de
rena. ,r"_ 	 11P;'" . 110 alemAea ou de orlge,m ale- - lei te --...... e Inabilidade de ~ehauffeuri.IMe. cf. inglnllOl. J ........--_______:' ml. 	 .. .. 181ft • ClOlft'IIA....... e pllot08, 
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Antes de comprar um Rádio-Receptor, LLOYD BRASILEIRO
iAlGUEI SUMl SIRI 	 Grandefaça uma visita à firma ·PATRIMONIO NACIONAL

~t L1NBAS! ARACtJ.PC;~W&~~~LrsIO/LAOUNA E
GERKEN & elAo. 	 NOVIDADE
~:'<i·PRvXIMAS SAlDAS 


à " ruà Felipe Schmidt, 34 PARA ·O SUL: 

'ANíBAL BENEVOLO: dia 10 de julbo para alo Grande, P.·
A.entes Autorizados dos afamados Rádio. (f".. ..liíl) 

E' o unleo rorlUlêlliue DO'· .~~RA PõtN~FffeÉ: 
miaodo com I eleínelilOl ANIBAL BENEVOLO: dia J9 de julbo para Paraaalu6,looleol: Pbolpboro, Cal·P HIL..IPS 	 -~aR~~ii'8nl.O deJ)~J~!l!J4.~<ll.1L~'1Y.fl.M+ _JlhéJJII, .. Salvadorelo, .\rstnl/lIO, ~ 


a lon80 prazo ele. Com o leU uso DO fim 
 ABATIMENTOS: Sómente terllo dIreito 88 pas.sgens requl.de 20 dlol, DO'4-ae: sltadas por conta do Governo Federal. 
I - Lcvaolaseoto .eral PASSAGENS: fó ser40 atendidas mediante 

da~ IOrça. e \'01111 1001IIedll- atestado de vacina. 
I. 	do .PI" lIIe; DEfENDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PREPEREN

J '. DellppJlecllllenlc pcr CIA AOS VAPORES 00 llOVD BRASILEIRO. 
cOIII,.lcto ela. d6rea de c.· 

be.a. lalosoll e nervolll ' o iniciador de fogo Rex ~ 
Agência-Rua 10:\0 Pinlo, Armazem - CU, Bada,~ o lenho cu o 
1110; 9 - Fone 1007 12 .- Fone 1338 carvõo com o moior

3'-Cosbllc rldl(.~1 da f9cilidode. Rex poupo E 
deprelllo oervo.. c do CIII
...real.colo de I.bol OI 

acende 

H. C. DA (OSTA - Ageml-: ~::~~Sl: iodthde~r:pe~ X 
nos 650 réi s por mês.lesOI; 

4' - AIlseOlo de pcaa INICIADOR DE FOGO 
'Irllodo de 1 I 11 1r.1l01 

O 51l111leool e .mllrlO· 
de deleul erll Iclcotlllca. 
oplnl.o d~ dr. Y.OOtl 50. 
' " dcColl1'I ~ 

Distribuidores: 
S/A YOUNGQuer ser feliz 7 C. Postal 3324Em negocIas, ~more«, ter soro S. PauloLJmpJd-u EDISON-MAZDA ~~ le, saú,le e realizar tudo que CALENDARIO RELAMPAGO 

-=:::.-:::_~_-: PATENTEADO SOB N.o 2 484 -: n _ _: 

ALtA NOV1DADl • INTERESSANTI I PROV(ITO~A ftR,?'AGAND~ 
r_nII"1 ~Ihn • ' ••rr,\ 'h,,,'h • " 'fI.t1" r "Orrt·"~' ... trllli.ili r ,I.,.. ~1·\i;n';l ri_-------...;;~;,;;;;;;=;;;;;;=======~I~e~~~~~ 1!~~~d~,;~.l~'11:~ ~~:~?3~ 	

t m 

Caixa Postal. ~Oi . Hio de Ja· Fabricante. Exclusivo.: GRAPHICA PICCOU 

A CH E GAR 
neiro , que lhe indicará o mele, RUA DJALMA DUTRA N.o 165 • sAO PAULO 

de obter Iriumpllo. pr... ~perida · Amo" ta 1"10 confio : 4$000 em ..,10' postai. _ Acol'ctmo, AIIOft'U 


te. fllrlunfl I' ~ r1 . i rl t' "i~1l hp~ i t . 


Sociedade Cooperativa de ResponsabilidadesRADIOS .KNI(jHT» Limitada 

Banco de Crédito PopUlar e AgiícolclAMERICANOS de Santa CatarinaUNHA DE 1942 Rua Tralano n.O 16 - S~de ptÓprla 
Re"lslrado no Mlnl8térlo da Agricultura pelo Cprtllicad.:l 

D. 1 em 20 de Setemllro de 19Õ8. 
Endereço telegráfico: BANCREPOLA

"(ln(e - Sonoridade - Belez~ 
Da IAbrlca ao consumidor j 

C6dlgos uSldo:L~~C3ma:' I 21. Idlçlo 

EY.PRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORESPRECOS SURPREENDENTES Df: ~1t\IS I:Xpnl;SS~o Emprestimos - . Descontos - Cobranças 

Vli\ltec)u escreva sem demora à ao seu Olhar! e ordens de pagamento, 


Tem correspoodente em lod08 os Munlclplo8 do Fstado.
~ Uoo. dlàrlamonlo. Ilepre~entante da Caixa Economlca Federal para 11 vende 
'\ alguma. fJota. d.«CASA ANTENAS» 

(\,,~ Al'óllces do E~tudo de Pern&mbuco, com 80rtelo 
Lcn'olho. Lavolho pa.... semestral, em M>tlo e Novembro. 
OI lIenellela. d• .,.ol.,..ndo  Paga todos OI COUPODI du ap611tll Fldlrals I dOI Estadol

GENttt. BOUSON & CIA. LTDA. le2a .m "UI olho• •porque 

Distribuidores exclusivos. Ih•• o hlacor • llmpideL dI Slo Paulo, MlDas Gerall I Plruamuco. 
Mantem carlelra e~pecial para admioislraçAo de prédios. I ....;.___ -~__ .. -.;;;;;;;__-;;;;;;~

RESERVE SEU APARELHO 	 Recebe dinheiro em dep6sito pelas I:LAVOLHO melhores taxas: Adcio MoreirlCLAREIA OS 2LHOSRUA TIRADENTES N. 10 	 C/C à ' dlspoplçll.o (reUrada livre) 2% 
C/C LimItada 5% ADVOGADO 

CalX3 P':>slal 84 Telefone 1414 CIC AvIso PrévIo 6% Consultas e pareceres
ARAME DE AÇO C/ C Pruo Fixo 7% Ações clvle e comerciais
End. Teleqrófico "ANTENAS" B. W. G. 5 alé 35 (0 ,16 até Aceita procuraçAo rara receber vencimentos em to VISCONDE DE OURO60 mm) Fila, cubo de aço p d08 as Repartições Federais, EstRduals e Municipais. PRETO, 70oulros malerlnls. Guilherme 

Jllcob, 8110 Paulo - Av. Ran Fone 1.277
· f' I . gpl Pestllna.1I02 - CP. 3521


-0 ,"0' gue ora Na Vulcanizadora , , •
N• "" 	 • Leonelli à rua terrenos no Balnear10 .- .RRITAÇAO·-·-RETALfranci6c~ Tolen· Escolha já o seu lote de ter · 

liDO a, 12 B, Ounto à FábricA Damlani) coloca-se 80la nova, reno no Balneário da Ponla d~ 

011 ,qu.lqul"r cuncerto em 6Rpatoll de borracb8, ~~locha8, do Leal. As conslruçOes aumen' 
 Comichão ou Hemorragias 
oIDlol de 8enborll~, bulslIS d'Aguc, biciclelas e pioluras a Iam. A planla dos lerrenos acha' São sintomas de Hcmorroid« que, nio lendo 

O.éo (A pl8tola) nll~ mesma8: Correi88 de 1008 e borra· se com o SI. Arl Sanlos Pereira tratados em tempo conveniente. podem truet' 


e~. pllra lodo. os lin;.- Pr~ços módicl'8. que se acha encarregado d. 
 consequ~ncias cravissimas. que exicem em cr.r
tos casos a té uma interven~o c:irurcica. J' 

v ~nda dos loles existe, no entanto. um bom remedio para o 
tratamento eficaz das Hemorroides : a Pomada 
Man Zan. Alivia as dOres e prurid~. deacoa. 
cestiona as dilatações, acalma e refrelca .Resfriados A Pomada Man Z.m ~ um preparado que 
cont~m uma poderosa e conhecida lu'bltancia 
antilético-bactericida. Ezija a Man Zan para 
ter a certeza que o seu mal pal....A. 

Friccione este ilgradavel unguento A venda em todas as Fannacia. e DrOCariu. 
no e peito. Evita perturbar 

com medicação interna. 

da.Crlanças 
all ivio mais rapido MAN ZAN PARA HEMORROIDES 

por<jue ,:omlbate o resfriado de duas 
directas. Em caIO de dificuldade. mande o leU pedido aoa lA. 

boratoriOl De Witt, Caixa Postal 834 - R io de Janeiro. 
acompanhado da importancia de 10$000• 

.".. .... 

Farm'cia ccEsperans.)) 
do '\.~1'e~"i~~ ...~.. 	 . 

. A lalta de Ylvaciaade. a mateza ou so-	 farmacêudco NILO LAUS 
.. brel~do a indolencia que toma o trabalhador 

, lneaJXIz de produzir o que se eapera delle 
" • que el1e. de reslo. pôde dw - não tO a Pre- Hoje e Imanha leri I IUI preFerida.
Alugam-se
OUIça-Vlclo ; é peor: • a Prequlç,,·Doenca. a caraeteria· 

, Ilca da "Opllacão", da qual é um doe symplomca ma;' a aal •• com luz e água à rua Orog.. nlcionlil C c"rlngelrll 
exprelllivOl. Trajano, 18 (untlgo conlultÓ· HomeofMti•• - PerFu"'lrll'. - Artisol 


Para combolfll e~ prot;lulça doentia. basta tomm 
 rio do Dr. Cat.lIl.o). Tratar de borrlch. -,DU-'i 'fS'" CASASa: ''N.o· Neeatorlnuu que restitue ao entenno a sauàe e com o Dentlst. Vogel. 	 H• 

a dirlpoaicão pC!!" o trabCiL>'o. . 	 S1_________...'!.....4 Garante·1e a'exata oblervlocla dereceltu6rlo m6dleo Vealléíií: .. 41.... 6d... 0&
.A Nao· Neeotorlll" é um vbrmifugo p"deroso. acon' 


dicionado em capsulas rosttaA contendo telmchlorelo de SE la, '-d, m:<iraclla, 011 per• • e-
VENDEU 
carbono eIll salu!c) IOlldo • optimQm.,ote toltfrado pelo ~-	 PREÇOS yODtCOS . góclo, cà -rua N.,. R• • O&, 

or9cnismo humano~ 	 VENDEM· SE as casa8 ns. R. Conselheiro Mafra, .. e 5 (edlficlo do IemrreDte~. ao lI.artel do ' .', · 
22 e 24 à fJla Jolnvllle Tra· Mercado, frente à Casa H~pcke). 8, .C., ~O '..EtlreUo. oportao 


~ E O~ E C A T O R) N A ta'se com o dr. Fó,lvlo Adul: ' }-one 1612 . :!'eP.rêag.or~dell\.•oPI~ •••
~ ...!!!f~o
cl. à ru'\ Jollo Ploto 18 (.obr.)Gv·G·. ..._______....______~ ~ yU ~ .... ~ •l':l....,120 	 ..... 

'---- . . ,. . ' 

l
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,~ i<J 
~ft'B_U__~"__ ..~.m.... .... ...... ........ ~ ~..~.I....~........................~'.....
""" __ I.~- I~~ ~ 7....... 

o Estado 

R.deoolo 11 OttlOID" • 
n. Joio Ploto D. 11 

;Tel to2l-Cx. poatallSll 

N~ I"t.,~, 

; u-atoe ••cll..,~ <>ODlr••" · 

?' ::~I::!.':~-:~.,::.I'3:~laa I,: 
~ ::"809IO-::to."'-==:a=-. uttpe.......-,. 


- 'Represen,antes e 
viajantes 

Precll"m(ls pRrl! todRa ai 
e' ZOO!!' du Pllla. Negócio lê· 
rio e luerallvo. Ollml\8 eoo· 
çllel. CarlR8 á FABRICA D~; 
FOLHINHAS ReI. 601. ClllxlI 
3.097 - Slo Paolo. 

~ DI;, melRDO 
&OTTIAI'. 

EJt-chefe de cll
nic. do 

llúApitsl de 
N uf-robp.rg 

(Pro'''. L BurkbarcU 
e B. ~uterl 

· 	 Especiulistu em 
UnC'''gifA Ge"ul" 

Alta olrUrgla, gyDe
oologta ' (doenÇ&lde
eenfiorae) e partoe. 

Clrorila do eYltema 
· DeI'VOIO e operaoõea 
· 	 de plaltlca. 
· Cnlullorlo 'nIII Traia

DO, Ui (doa 10 ã. ti, • 
• 	 dllft 1& 61 16,30) Tele 

phone - 1.1811 
· Reetdenela , rua Ba· · 
· teve8 Junior, 20. 

E Is. v.~P~.~~c~:~:..~.. ;~,.,t.!!t~~,!!! uma 
boa In.t.laçAód~J~z " Ó.lf o~t.er i ~atéÍ'iaJ. elétrIco., em MU próprio 

_ .. ' IOleresse; . vlslte , sern "comproml••o. 

l~~S!tALAlJeRA DE-':- FLORI,A,~OPOLIS 
poi~;-seu~. artigos · para presentt:s e materiais elétricos, leU. preço. 
nAo .têm ' rival; por exemplo: lampadas a partir de 11000, fio. para 
InstalaçAo ·· desde $300 o metro, suportes para lâmpada. a parti, de 
S1.QO•...~_ ass_i~.JC?~os os materiais estAo a preços ao alcance de todo.' 

InsialCiãõ·ra-..·ae-Ffõiíafiopohã,ó .......-.. -':: " 
~~}'RAJANO 11 e .. FELIP~ SCHMIDT. 11- Fone 1614 , . 

Muito em bréve 

COJlpan~ia • Aliança ~a Baia. NOVAMENTE À VENDA 
as afamadas 

-----~------------~---------- MAQUINAS DE ESCREVER ((CONTINENTAL))Fundad. em 1870 Side: BAIA MAquinas po,·tilleis 	 Maquinas para Eacrll6r1oli 

Sequro8 TerrestreB e MarítimOG 	 Produtos da 

WANDERER 
D.dos rdativos ao ano de 1940 

Caplt_1 Realizado li. !I .OOU :WO~OOO lWERKE: 
Reser vas, mais de 54.700:00J$OOO 	 SCHOENAU 
Responsabilidades assumidas . :; 92~.7 1 9:0[)O$OOO 	 : CHEMNITZ 
Receila 28 :'158'7 I7~970 	 r f ~Alemanha 
Alivo em 31 d( dezembro h5 9ó4:P6;')$032 
Sinistros pagos 7 323 .8~6$8no 

Bens d. raiz. (prédios e terren os) • 22 3j~:OOJ$OOO ~ com carros de 3? 28. ~6, !;t. 


65 	 e 9!; cm lileis 

Representantes exclusivos em San'ta Catarina:Diretores: 
Dr. f' ~ mphi.lu d 'Utra Preioe de Carva :h ' . Epiphanlo J" se 

de S ouza e Dr . FranLÍsco .te ~á . CARLOS HOEPCKE SIA. COMERCIO E INDUSTRIA 
MATRIZ EM FLORIANOPOLlS 

Flliais Im Blumenáu, Cruzeiro, Joinville, Laguna, Lales 9 São]Francisco 

MOSTRUARIO PERMAMENTE EM TUBARAO 

Siqa Q voz da expeli- tia contra certos: sofrimen. 

encia. Faca o que lêm tos que periodicamente 

f. ito milhares de .Senho- ellioem a mulher em 

rOI,que devem sua saude todas as fases da vida _ 

normalizada e livre d. na puberdade. na idade 

contratempos QO orende adulta. na idade critica. 

remédio A SQude dQ A SQude d« Mulher 

Mulh.r. RaQulador. lônl- é o remédio que traz no 

co. anli-doloroao. A Saud. nome o r.iumo d. lua' 

ela Mulher. uma ;aran· vlrtud... 


AVISO:AO, PO,VO (A"II_lil,'iti 
Mio sâúde com ......._ ....
Linh. dircte Porto Alcs,.-Flori.~J;póli. ; 

:...... t:0l'.~pelàsv."', O ELDCIIl D.....Empre.a Jae,er & Irmão . 
Salda. de FlorianópoII• .às terçaa e .'bado' GUEDlA,~op~al"Jiia~••tlco chbnlco João ..

Saldas de Porto Alelre p.ra Florlanopoll. ,j 


às quartas e sAbados 5U.. SiÍ.eira,:..~o:.~~lo. depurativo .. .... 
Salda. de Araranlu' à. quarta., 


.ábado. e dominlo. 
 .... -O'~!~-:-~::~ ..... ...Alllall I. PlarlaallllÜl: MÃIlIo MOURA 
~. . . .Telepbone - l.ljl PRAÇA 111 !.IE ~OVEMBRÓ 
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o ESTADO 7 cfe Julho da 1841 

Vida Social II 

FAZEM ANOS HOJE: 

Sras. Diva Pedra Pires Regis, 
Clarinda Gu'ldner, Rosa de 
Aguiar Pereira e Zoê Ribas Peso 
soa Guimarães: 

sritas. Livia Moura. Naír da 
Costa Tavares e Albina Correia: 

srs. Domingos Garcia Júnior, 
João Machado de Amorim e 
Antenor Rodrigues de '"1vRttr. - . 

menino: Mário Inácio Coelho, 
filho do sr. Jorge P . Coelho, 
emprecado da I.O.E. 

VISITAS 
Em nome da caravana espor .. 

tiva do .. Palestra F'. C." , de 
Curitiba, que a esta cidade veio 
disputar dois iogos de futeból, 
estivc:ram, sábado. em nossa re
dação, o seu respectivo chefe sr . 
dr. Astolfo Di Pino, sr. Lou· 
renço De Marco (secr. ). sr . 
Joaquim de Arauio (tes.) e sr. 
Harris Wekeslin. cronista esporo 
tivo do .. Diário da Tarde", da
quela capital. Gratos pela gen· 
tileza. 

FALEcnIE:\T( IS 
Vitimado por súbita enfermi · 

dade, faleceu , sábado, em Join. 
ville, o sr. Antônio de Medeiros 
Barbosa, chefe do tráfego dos 
correios daquela cidade e filho 
da exms. srs . viuva Cetina de 
Meõeiros Barbosa . 

TOSSE? BRONCHITEs? 

~!fÂ ROA NO,TA 
II .~:!,!t:.~~CIAII .. 
oirelor~~Avl~~~~~~~~~~:.cal~~~~;~ci;~~;~ 

IO ESTADO espo~ >' 

JORGE LUZ, Diretor·gerente. 

o 8••10 

~~VlBaE. ESPECIALIDADEII 
De WETZEL & CIA.-JOINVILLE Marca registrada 

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA ~. 
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