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Os canhões ameflililnlíMêi8Rt agora aIslbdla 

Londres, II (Relltl'r.) - "OI 	 ..._,.,_•• & ..........
....1 

de."IIIIJl&r'lue de iOr";II' lIortl'- rl('ul"", uu,loslIs IlI'ln '\111 IJrr"-/ WIIU de gu('rru, Ha'l'rlÍ, dlt- I,lo, oIe 'I\lutro mil mlltms de rlranas, .. "Ne\\" YIlrk TImes" Nio pret........... ,.na""r . 
amerlcallas 1111 Islil\ldla Í! ~II- Ilrhl 'l'!mrlln~U, ('slI' descm- (Iui 11IJr dlullte, uUIII ('ool.era- o('('nn"••:'IUIIl'I('('ClII, 1111 IIIcsmo I'scr('\('U o seglllntCl: "Jo;sluJllo- HItler flr•• " .. _ ...... 
('arlldo em I,umlr..s, l,rhH'llltIl- 'l",r(I\ll' (, hlh'lrJln\('III!' illstll'l'j r:1;(J lIIuls íllll1ll8, do 'IIU' nllu- "'lIIllII, 11111 'IIrlll'l'IHlellte e eo- nos ul,roxlmando maIs IIUfa- (', se li fbrr. l.r-n.--o. ~r· 
meDte' ('Umu tl deM·..,,,h inlt' u- ('ndu••'lHlllnntn 1111t'. c' m J..on- ('Ih nu t\~h,ht\It,..hllento do~ su- rnjusu l,r('t'.'tlNlh- 1111 hlsh'trlu mentf' da defe!'m do Athllltlt'o rn". 

, ,Ir(',. (I nl('sll\(I ... r('('('lJid(l rll' Ilrlllll'lIlus IlIIrll u Ilro-lIrl'lanllll 1 d(ls .:.tllrl(ls l'lIi,I",. l:xl.t('\1I Nurl!', l"JIItrll 11IId"rlo d"s- I} "Yew l"ork Herald 'rItM.(J 

lo ~ó[l:leo dll Ilol,ítle~ . IIl\1crll'~I: torlu ('"rll(:';(I. C1" 'I 11 1I<'1'l'sll'r 1'. ~c (lS ul('nlli~s tenhlreu~ 111- olltrll' i1hll'" .110 Athintico, trn!<1l1r d" n~ul Ilotfne\n qll" uI. ,u'" e'l'rme li Meg~!I!!fl 
na , - diz .t tUrre sl)ond. (,~l ( HlUlrcllHll u ('~t'rP,,'t' : h-rler'r. n .lnwrlt'u tomllra Is. hrllnhut'utt· lH'rl~'n~n", Imrll ;l IIIt~Jn.., tlo..II .. I.. du mondu".}~ "Isto se ~IUllnll defesa):;'. n.. 
dlplolluitleo 41., ··'l'lm,:~··•.\th.u uU ,tr..:dtlc.uft. UtlO!i.t'lt'lt np:iu "'u (,.tlno dt'~nflu (lIrt~to". ..im.o·rltou. I'utlt!mus. flt'ur des. nerftseentll: - "]'odcllIos tllm- mis,'ério Ocidental. "Co.... 
de d"fl'nder o Ul'lIIlsll'rl.. (J('I' '\('('lsi\'UIIIl'nlr'. l-:sII' III\(' lId.. IIS li "nllill)" )11111" dI,,: "Um ('III1Sudl" <\" 'IIH' (I sr. lJiII('r h('1I\ ".tnr ('erl"s d" que neuhll- (·hlrl'1.1I jlllllnls 1[1:11111.110••.• , ... 
dental, Ilt'rt'sef'ntn n (',.rrt':o>.luul. (It'tt'~a~ ulllt'ri('nlul~ nft~ il Is. ~Hlp.· ,-Ig'pru!'oi(l inl nssf'ntndd lu'nsnr~'i. tJurunh' mllUo "'Inpo, IIIUI f'RIISidc·rll(".io LreuJ:raíilt,u no' sidt'lIte UUClMe,"cU. torD.J~'VI~ 
dente, (' IlUrll nuxillur ns dc'mo- 1!1lltlin. clt-u 11m IHISS" clt· (')Juro, (',,,,'rn os nleuulf's. uo hntalha 1 nllt(~s dc' tt'lItnr Inn~ur lU" ,: I' I...... ;u)f·mlf'u·u resJl.~ ifo tlu d('lIh' flUH essn deles.. nit) ?~e_J~,~ 
l"racius 1111 ~UII luhl ",,"tru :I li\('. '\ IIIIH1.. (\('('.ls;'·U ""IISC- ,!" .\lIi!nlil'''' 1:111 Iotrlllll\(' ,'eso s"hrc (11I~II~tlll'~ . dus IIhus. l'"-\ISliIOIIIU il\ll\('dirl~ '111"" IIIIISSII mitu ;1, Ilr"te~ã(! dll blilldl~ 
Rs:ressíi.o, sliu (tS fins .h'f·Inru- 'lu."H'm nu snh"ut!'unrda dn li. )ui J"t'hrndu do~ umhr'us clm.: I i'ü 11 .\ ..lt'rwll ,HI IUlssu.. n fnst· do lIusSU llU\'O li" AlIlt~rJ("n tio Norte e d.~ pIadt~ ,.'mlu nitro.. 
d.ts du udll1lnlslrlu:aio UlIwrj- uhn , ' itul ('lItr(' n~ I·:s.fu.lus ,'ui. hritjinlt·o!'ii t'llI rphl~iio il Jrlll,r.\.ln~ nlll.-n~ns". , -ut:üu il IIlcdidn tIne H Itreslden- A'ns oriHlltnls tio Oceano ..\tlân~ 
~anR lurh'lIwnh' ullUhulus Ilt' .. dus, t· ~I 11It!'lntt'rrn. OS l"('US 4·jpj.. lIi~iit) tlu Ishiutlin•• 'UI1I pipitn, :SOl-U '·urk. n (U4'1ltt'rN) ._1 h' Ullns,(wt'lt· ~u'ubll dt~ tomar.. th'o, mns tnnlhem R Itrot~i. 
lo 1'0\"1' UlIIl'rÍ<'uIIII. tos so" ill('uh' ,,";,...is. tis E~lu- (I "I'I'sl<1('IIII, ll(l(lSl'\·('1t <1l1l1tOIl ( ' (11111'911111<1" 11 urll]JlI~oo <1n Is_I .\ Islillldiu .. U 1I(IIIIn '111(' 111m <10 lIU1lt' rinl ....1I~0 destl nado ~ 

no IHllltu dI" , ' Il"to "us, nlllt'- ,'os "nh)us I1llruximum-s,p tln :ISo írulIlt'lrns do M'U IUlh•• ntr.u· IflluJin 1)f'lm' l'ttr-:ns. lIur..·.nult'- 1f) (·onUuf'lIt(· "llrHlti'lI IlU ('onfi.. nrn-Uretunhu". 

De 70 navios, ....n..Outro navil-tanque 	 um se perdeu 
Chcster (Pellsih'ãllia), 10 Nova York, 10 (H. T.) - Os 

(li. T. ~I.) - l'1II:1 nm'" ullida  circulas maritimos anunciam
de veio jnntat"-se à frota norte que o cargueiro sueco "Gunalnericana de lHI\"ios-tallqups. ela", dc 1.770 toneladas, foiO na\'i o-tal1que ,. \\". C. L ··. da 

bombardeado e posto a piquecompauhia .. Atlanti<' nefi  OE~1tado rceentemente a o largo da cosning", foi lançado lIdos <,SIU ta africana , quando fazia parleiros "Sun", dois llH.:,ses aU	 o MAIS ANTIGO olARIO DE SANTA CATARINA te de' um comboio britânico de 
dade será eo1o('uda s(~r\'i\,o Diretor·gerente Altino Flores 
tcs da <laIa fixada. A 1100'a uni

70 navios. 

entre Filadélfia e os l'OI·tos 
eUl 

A triJlula~ão do "Gunda" 
foi salva. 

norte-a lllcrlcallos do Golfo do I . I' : ,

:M~~c~~\.os nados clêssc tipO ANO XXVII FI:H1anopol1s Quinta-feira, 10 de Julho de 1941 AssaHada a resldên.
N. 	 8291I 
têm capacidade para transpor-	 cia do garente do 
tar, ~ada 111\1, 17 4 ,61 bams de Declaracões do gene- ,O · ·.- I I A I· 1 1' Banco do Brasn 
pe~:~~alciros"S~II\ " tCllc.io- ral GÓis Mo~teiro nal l'II1IOeS uoe:ra. IlC lill ec \. aU~!~io~i~~t~~o(~~s;;i;~'u-;'~: 
nam lançar 70 ul\Idadcs Idell- Argentina 0 	 sidência do dr. Arruda Matos, 

~~~::ti~~\I:aa ê~~e~!':~n~f~: n~~ Buenos, Aire;~ 9 iU.P.)-·· Em Cairo, 10 (Henlers) - O ge- : ('0111 o Oril'lIte ~1,"c1io , ° ~l': I~-lq lll" al)('lta ~, t'xl'rilllia 11111:1 " pi- gerente da agência do Banco do 

vlos-Iltnques cedidos à Crã- ~:~!~~çõ~.sL~Ub~~~~~~, ~e~~n~~:; :::~:,~I l~il:'l~;,I~~'I~~C :~:"; ~;,i~~;I;::; I:;~~I::~".;:' ~~::;/~l~'i:: :::"~:~~a;'~~s::~ 'c'.:::;:()~:":;': II:,',l'II ;:;,i:~;~~,,:::I(; .. \,(;r:::= ~,~~t:~On:~~b~~P~~~ a~ra~ii~~g~~~ 
Bretanha. Pedro Aurélio de Góis Mot)nteiro. Oriente ~Iédio. ao recehel' os o Cáu(·aso. ()(~ OlHk II1'os~e~lIi ll latIo llwior britúnieo I:·~ t;l\· a PIH- ~~aSq~:n~~Ií~i:~t~O~d~a g~~~~O :;;~ 
O d ti d chefe da missão brasileira que correspOlld entcs de r;uerra, riam I)ar>l HnPll. ::;e Ncs captn- ' I"'u hado , ,!Psd,' al;:lIll1 lPllIpO, o interior da ilha. 

prazer BdPe Z8 t'.! I veio participar das festas de 9 al 'rCllit aclos junto àquele co- 1'''1'<'111 u ('{uwaso. fá-I o-ã", I'rill'jno ('>;\tulo c1~SH<,S assnnlOS. I,.________~ 
E orgulbo 08 COD el: r08 de Julho, afirmou que o Brasil lIIa,"lo, foi solicitado a respon- <:ÍpallllC'IIIC', POI' 1lI01h'0 dC' lles l'oll<!I',"lo a Olllra P<"'-I; 
S4? 08 doc,e8 Irabal~t dO~ro6 e Argentina unidos "podem gra. der se em'ara\"a a llC'cessidade "feito llIoral (> 1'0111 o fim de Ir;uuta. o gene ,.,11 declaro" qu<" D A 
Co O bom Fermento. e e vitar em ~orno d~ política não do potencial humano ameriéa- obrigar a Inglaterra a man ter ! IJe.s50allnc lltl' , se ôC' llt~' "m PI":- r. ntônio Moniz 

DestruIdo um submarino alemlo ~::~;,~. do continente como do nOJJa~~I~.~.~f~~::~';l t:,~~,~\"I'a;es_ 	 ~~;~ta SI ' gLlra ll ~a 110 Ol'l"nl<' ,\1<'- de Aragão 

aIS proxImIdades de Glbraltar pon<leu que, ]lC'ssoallllente, a- Antes <lI' 0" all'mfll's ha\'c - MÉDICO 
clta\"a qne sim, "("uso a gnerra rem aRso!:1I10 os llal<:ãs, o 01';- I Cirurgia e Orlopedia, 

La Llllea, !l (IJ, 1'.) - Notí- tivesse que ser ganha total- l ' \Il" ~I"di(j IU"' ia adol,,,lo pro- Clinica e Cirurgia do 
elas fidedignas, recebidas ete mente, l'OlllO de\"e ser ganha: I \"i,Il'II1'Í as adeqnadas pa ra criar lorax, 
Glbraltar, dizem que, na ma- e não pela metadc". "Sempm 11111 Irampolim e para tomar I'" 
drugada de 8, 11m comboio bri- pen sei, continuon ° general, IUIIIIlC' la rcgião. O p;cucral Au- CONSULTÚRIO: 
tânico navega\"a pe lo Mediter- Ilue esta guerra devc ser ga- eh iuleek dcdarou 'lIlC "ôsa RuI!. Tr8jOlOO, 3a, 
rAneo. escoltado por 8parelhoS nha na Europa, na Alemanha, oportunidade llOderia \"oltar, Dillrillmente dl!.s 15 às 
de bombardeio, quando foi no solo alemão. Os alemães porque os I'OVOS dos Balcãs 17 horas, 
a\'istado um submarino ale- devem ser batidos como Na- não poderão I'onformu,'-sc com RESIDÊNCIA: 

~~~. ~~~~~~~me~lt\~~n~~:il;~~ 	 ~~~~~,~, O~ol~~~e~l~uit~n~~~~~,~~~ . ~~n~~~~i~I~;~~~~;~~~I~,e ~,i~a~u~ Herellio Luz, 189.AV. 

com bombas dc profulldidade, rio, o potencial humano ame- opin ião, a prinl'ipal razão pela Tell'fone n, 751. 
uma das quais O destruiu, quan- rlcano, nest a guerra, "omo o Iqual a Alemanha dei xon s6zi

:~i1~em~~I~~sny:~ail.~;~~~rd~'m~ ~~Ii ~~I ~:~~:~ ~:~~trl~e~:s!~iadle~ ::~a~u~~tã~t~II;~d~~~~:,ded~~'~~~~ Desabou a parede, 
vez comprovada a destruição I'crtamente, surgirá ", ao desejo de lançar sôbrc as soterrando v6rlos 
da unidade germilllica, parti- Interrogado depois, o gcne- fur~.as aliadas a responsabili- oper6rlos 
ranl de Gihrahur ",iria:s ia.ü- . dade de uma a g ressão não ]>1'0- Maceió, 9 CC. M .) , - No mu
chas Ilara socorrer os sobre\'i- !'aI :\ndllulec k_ dcC'lllrou ~"C 1 I\·ocada . i\(,reSeemoll , aiuda, ° nicípio do Riar, uma parede in· 
ventes, r egressando com doi s os lllS~OS estao-sc d~selnol- , . general Allehinleck ser ta m- tema da fábrica da Companhia 
deles à praça forte britâni<-a. " <'-11110 melhor do ?ue e le, pes- t J1o~lerORafi !ol'ças lia Judia e lIO , bém In'o\'>1\"cl (11le os a lemães, de Fiação e Tecidos Pilarense, 
Um dos sobrc\"i\"entes el'a um soalmcnte, pensa\a.. Sl\IJllnl~a,1 0.1' '"li te ~ledlO , O general a('re-ll<>ndo perdido cousiderá\"el 80- de um metro de espessura e pe. 
oficial e u oUlro 11m mariuhei - e llll:eta\ll? que essa. ~mpl'essao !dita tam_bem que ,os alemães, ma de prestígio l"01ll aSila der- sando dez mil quilos, desabou 
ro. Emhora as notícias não 1'0111" <1e l'l vat.: da fael.hllade ('om , 1l\'OI'ura~'ao atemorizaI' os t\lr- l l'ota \lO lráqnc, \lão teria m, aS-Ide manhã, soterrando sete operá. 
forneçam ontros detalhes, pre- Ar ' . (!lIe OR alem,aes h~\"lam subJn- i ~os, ohl"lg~lI<1o-os a faze\' o que Isim, desejado identificar-se tã" rios e feriodo outros. Presume-se 
sume-se que os dentai s trilHl- lrmou malS que e nect:ss~n.o gado os outl0

8
S palses. _ t f'l <:!s dese]areul. O gell~ral de- int iluaUlCllle ('0111 a questão da que entre os escombros ha 's ou

lantes do submarino alemão enfrentar .o~ problemas mund,als Falaudo sobre as I'el~ç~es I c!aron que esta previsao nada Síria, que lhes pudesse trazer tros mortos, sendo calculaJos o. 
pereceralll afogados 01\ elll <:on- v~:C1S:m~ri~~m:z;ro~r~~e~ I~: guerra russo-germalllca i tmha de uova e acrescentou ontra denota, naqucla região. prejuizos em 100:000$000, 

sequenda da explosão das bom- r' I r 'd G I 
~:' 	 .~~~ ALCOOL de 42 GRAUS rave revo la na RumaAol·aseE~:~n~~uau~ri~~::~~r~,~~ ~o,~.c~~~~:~~e~c~~~.an~{_r;:s~
alemão nas cercanias de Ci

~~~~~~\~~~~~aq~~ ~:~~~~~~r::~~ ~~:~o~r~:~asi~U:~~:ça~ur~~:~: Produto da Usina A. F. &Cia. Ltda Londres, ~) (Heuters) - A revolta, por parte dos rumcuos 
ra atacá-lo, enqnanto qUf', se- nada é previsí~el e ':Ião é possí· . (COQUEIROS) f'.'i <le tal fOl'lIIa ,violenta qne as tropas alemãs levaram trê~ 
gundo outras olüniões, o sub- vel. supor a orlentaçao dos acon· D 1ST R I B U I D O R E S· diaS para esmaga-Ia. f:sse mo\'imel1to de rebeldia processon
marino tenta\'a passar pelo es- teclme~t?s. DOMINGOS REITZ & C·IA se na província de Moldávia , I'erto do Rio Prnth, recentemen
treito, I~q.UlTldo sobre se crê qu~ a te, segundo informações reeebida~ elll Nova Y01'k, escreve o 

Ametlca se p6de ver envolv,.da .• • ~o\'lIal :' D~i1y Mail" daquela ddade, O fato foi descrito pelo 
na ~uerra, o general braSIleiro Caes FrederiCO Rola, s .n. - Fone 1251 JOl"llal Itahano "Col'l'iere de\la Siera", citando despachos de 
mamfestou que quando poude 15v14 .Tassy, Ilelo qual não se procurou diminuir a extensão da refe-MesCh5do &Cia. presen.ci~r como outros países, 	 riJa revolta. Verificaram-se lutas corpo a corpo, de casa .para 

~~;id~~~~70r:; ~;~ce~o: ~r:~ Que osr HI·ller va' ver·I'·lcar casa, quaudo o povo de .Tass)' se levantou contra os alemães.Agências e 
Representações ;:~:~~~e~ã~ éa ~~:~:~=~.ru:~~n~. 	 ••• 

selha e impõe a obrigação de ,1,ondr(!S,]O (lIeuter.) - .'lIhllldo uo cluhe ti" LlglI de ••••••••••••a•••••••••••• 
C.I.I pOllal - 37 vivermo. prevenidos, .. Por isso, ,\\1'11\ ;llll~: o gcucrlll slr C.'\I\"(\ ~,I;lell, eX-I!'o\'crulUlor dCl (lIhral- • 	 . i' cc:. 

RUI Joio Pinlo - 5 uma vez encerrado o programa 1.111', ,Iesllllllll li Jllller li Ir \"Crlllt'ar Pcss(lIlhIUlnh, se 11Ihrllltar. Grande d h t ' 
F Lo R I 11 NoPoLIS oficial, é meu propósito, - de' e 011 lIio ' O gelll'rul {'IIH' J.ldell <leclllrou qlle, • esco er a ..... '.• 

---'-------I---W~IflIt'". c1arou o ch~fe da missão bra· 	 Ili(:I!I::!:"~~~~r~~~~::I~;Il!~ _ __ --J)l\I"'a a mulher :. 
satões com referência aos pro. )oíHIIS l.rellc('(~s!'Cnr(~s ",.,'Ium huIlelldo (~lnrnlll('lIte u tiõltUllçüO, • 	 '.. 

~~~~~~~~~~Iblema!de ordempoHtica, militar IIIIIS lIudu IUI\'IIIIII felto,lIesdll eutüo,lls deresus IUI\'lam slt'o. ...1:s.,)..l.A(S.l.'!',;II ..... "1 .. •••~ ·· 1.5.....! • = 	 e estratégica entre 08 quais grllu(\(llIlcllte rortlfle'lIll1s o rochedo estaHl e(lullllldo co," to- • • :.... ~.... ~ .• r"~ :...•,.'.•
O. 	 funclon6rlos vlo tomo é fácil' admitir, figura ~ do. os Ilrmamelltos, forlleclmentos e \'Í\'eres lIeeessirlos. Slr • 

••r num.rados da delesa continental", def~.a cm\"e dechtro,ll, ~Indll, llnc IIIl1ltlls \'e~es nzenl a sI pl'Óllrlo » • (O R_Illdor Vieira) " e.' 
"l',e, a juizo do lIeneral G6i9 l,erg'lIl1hll "Sera GI1!raltllr Ine",pugllllvcl!" Est.ou allsol.ta- he'" 

Rio, 9 (C, M,) _ O "D. A, S. Monteiro, deve ser encarada mente "erto de Ilue e essa 1111111 coIsa llllC o sr, Hlt.ler gostaria. A mui 1 não so,lre1d dores ". 
P," sugeriu no l'reslde l1te da resoluta e rapidamente ~mbora de Silhar e lIão \'cJo razio para que o \'IIIDOS Infurmar 11 êsse. AUII/A AS COI./CAS UTERINAS l!M ::I HORAS . ~. 
República mais uma novidade a custo dos maiores .acrifleio• . resllClto. f:le (IUe \'1&. e verIfique por sI". • .• Emprq.e-se com vilDlall'em IHIra <. 
em r laçã ao funcionalismo 	 • (1- Combaler I. I'lorea 8ranca.. .C611- 'i,>

Lembero~ ~ma Orga~ i zaçã'o (Ii~ Convocados o. oficiais D ARAUJO OLHOS OUVIDOS • . cu UltrlDas, Menstrual., após o •••..•• 
ferente eom relação às fichas da r.s.rva a6r.a r parto H morr 11'11 Dl! 
du. McrvidorcR II\;blicOK11 0 l. 1', norte-americana. -NARIZ, GARGANTÁ .~. Ovarios,' as, r&, Doa ,,}_ 
A, S. E, Para iRs<-, tornava-sc Washington, 10 (U. P.) - O Especialista . assistente do Professor Sanson. · B' poderoso .cllmIlD" . e Rea:u- ..•..• 
necessário um decreto-lei, es- Departamellto da Guerra orde- 'd R' J' • lador pOr excelenClo. . . • 
tabelecIlndo números para os nOIl Itue todos OH oficiais da re- O 10 de anelro. • . " I'LUXO SEDATINA, pela súlÍ ' • 

~u~~~~~~~i~~b\i~~ ~n~~'::cl~~~~ ~~I'~~r~~ç~\"~~j~~, s:x~~r~s~~:~~ C I Pela maDb4 du lO àa 12 • • • comprovl~1 en=la; , .recelJeda • 
rio receberia o seu núml\ro, los que desempenham fUllções on,'u teS! . A' ta~de,' das 3 às 6 . • • _ •. pOrl'r~~O ·~DATfN~~O:CODlra- • 

ll~~cf~c~ri:ua i~~~~~~u~:::~ntç ~i~ri.s nos serviços d" defesa ConsultÓriO: .Rua Vltol M~lfeles•.24. - Fone -1447, : •••••••••••od••••••••••.•:. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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oCristo mutUado, aanciã generosa eoórfão fral" 

~~,.~:'.. ;~~:' . .~~~~:N:!~M:::'(j · , . . . ., •..~~~;.,.: .( ; ·ranl:: ':' I~ZD::iE:~~o~~~i~~-!..""'.... .. ' .........:.. ,..' ..' .' . ~ . , . . . 1 ~~.:~~::-:.... . . . ... "'.. ,,,..' __ 'cRcifú. de can.lh, HN- Acerquei-. ' · 'I~~ truiu um. C'I' junto à mi.tia e cn.uçi .. L,uU: T.... .. 
u"o,~Jíiié'-: iuíila '·ú'lt.d. raa do Impõ' e recOtabeâ .......,.. m.tou uma criança, vizinhu e Ceped., qae ... ,tardeloi Su
d, Iwaiir~' '''dn.o de o.e"u, do,. &IIcii. Era .quelll' ...bel ... ' l.mi~'1 dest.; ~I • nó~ deixo~- t. Ter~ de ~- e q~; et. '~ 
_ ~icliO · M.preperf_do de uu.b, de 0iM. ' jllvsilme~te .. nOlllelol. Um nulagre dêlle ulo lonhos ..fanbl, de _I cid".o.
""" fl'elCal, dirite o dIar coa· ••uel, quo _b'ote.po;--~ niàil' ' de Devr'7-- .-- l"Iiuadol pel. ch.... d. cuidade 
,UliYó,! ~coUort.dor '01 pobres c.lmo .' "~i I E, '.0 dizer iltO, ••nciã beijou Iinf~, desejava qaeque o .t..l• . íVJlt o ~éprio 
...dor" do lítjo, labmetidol ama _hã eilfeitudO .o úchO o menlRO n. telta, com am."· demo.lo H ..lvaIH, poli 11M 
.. lIIIieIft ~ de dià e de .,ite - do Criato com .1 ia.ia llelal 'flO~ pécie de unção míllica, como se IDeal t.mbem perdoára • Satuaz. 
• • lIoiab.-reIeio criailaOIO dOi M- rei de leU jarda.. De .0.0 iravei Ibeijalle o Menino JesUI. ] Que lonle . veio lerlllÍllar 
...... '.• '.' convem com ela. Pareceu mmo I" - aqnela inefável H_te! [.

OirteIÍl••oltei • vê-lo. [' .,0- contente por ver-me. Tinh. iaili- . ,Agora fal. o ,menino, Pergun. gr.to vêr co~o, em pie.. per

...-r
r. " ' íiÍllllilado de perra: o ..ia t.1 coilu que cont.r-me. . tel-Ihe, na lU' ImgUl matern.: ra, ell'l dellC.du florel do ea
_ Rié"de todOI. Te... máo .• . I ! - "O que é que rezava? Que Ipírito continu.m exalando o HU 

d.. ' quebr.da pelos eIIilh.- Est.va mUito 10. n. lU. C.llt. pedilte ao Crilto dai Mercê,?" viçolo aroma lob • tempest.de. 
, .. d* .boinb. pesada que há de Londrel. _que .md•• ~onl~'- O menino respondeu doce· 
_ 1í0ite. .trál caía I.bre wna ~a .recordaçoea. vener.vetl, COlHI . , Imente, na lua meia tingua fran' l Ao tranlpor a porta d. mmha 
cua . p;...llilliá. oade ..orrer.m ~tun'l dos do~ homenl. q~\ne- E~tre os de~troços do andar superior de um hos- Icesa, entremeada de palavras in· 1cala, bUlCando a problemátic• 
... .-liúallíérel e qaatro crianças, pallar~m ai ora~ m'lI e.lZes pital infantH. 3m Londres. as enfermeiras trabalham : glesas : Itranquilidade do leito, loava. ai 

O,'Cristo ' ....tém iulterável o d. lU. vld" o m~do e o filho, para trazer r;,0,,:amente ~ ordem ° cáos formado pela ; - "Todas as tardes aquí ve- sereias, anuaciando que ia come
_ oIhU' c......dor; DIII pare- .~bo~ mortol tr.,lc_nte - o bomba germa~.ca. Na }.sta dos atent~do.s contra a ' nho com a avozinha pedir ao Se· çar o bombardeio noturno de 
ta ... ·íiie...cólico do eDU- pnmell'o n. guerra de 1914, o. h~mamda~e: pode· se cont.ar maIs este. nhor que loque o coração de Hi- Londres. 
<a, a.ô .e o es tác.':d. tr.- lel~~do na ~e agora. A pob.re (Foto especIal de Bnhsh News Servlce, para O ESTADO) . ller e o faça bom, para que sin- • . . 

•..,_ ,'.' ocl ~ .• d .ntla neceultava de companhia. M- h' I d L . t' - I ' d Recordando a cena vlY1d. Da
r~ .~ . o. r ,! .., m'lI.m. Ontral CODteDtaV"'-le com am ga; a . ae, num o,splta e on.: ou em coleCionar raridades extra- a compalxao pe as cr~ança, a quere entardecer, dille '0 EI í
~ a prepna ..o q.urad., lhe c.nário cant.dor oa umcãozinho drel. fmada peta. tmteza, ! vaganles, havendo tantas crian· Frahnça e da Inglatderra. par.a que rito db Rem, que lem dúvida ~e-
aR_ .Mi10 .... chap .0 co- f"l I 't d . A pohre velhinha estava en' l ças desamparadas! Nem lão len a pena de lo as as cnanças I 'd M d b n_ Pd 

- , le, ea necelllava um. m ..- t d h d O b' b d do mundo" SI eao un o, ao om.,.,ul ai 
~ ç., um ler hu..ano em qae der- c~n a. • com o seu ac a o, me. !pouco conce la em como po ia ' Ialmas jUltas: a êlle Cristo dai 

. . - . ram.r os c.ud.ia de ternura d. nino e realmen~e encantador, c~m : dar.~e o fato mo~struoso de que Descubro nesta oração o fino i Mercês, que todos levamol elCon
.c..a..~1 o ~ pallelO pela sue .Ima. BuICOU um. ' cri.nç.]~' lua, made.l~al louras" boca os filhos dos herols andassem, às espírito da educação da avó que, idido, COIRO uma relíquia do pu

Nira ~no, _dit.ndo ama vez t d L d [t travella e narlZlDho arrebitado, vezes. esfarrapados pelo mundo. segundo me declararára quando ' sad . ' ,0 ' . e ~ IÔbre o ~~ da impo. :::im~ t:1 c::.: : ha:.::.roi:~ ~e puro estilo parisiense, ~ anciã : ~as. era preciso respeila.r .05 de· do nosso primeiro encontro, reza : _ ~:S;:h:~lnf:r:b~~:~~In~:~ 
t_ do Amor dlY1llO perante a a que rezava JUDt.mente com Julgava, ver em cada ~ornso ~o , s~gDlos de Deus, Sem ,dUVida te· às vezes pelos soldadilos alemães, ; filhos. Tem piedade das criaDça 
u.W.de dOI hOIDe.., ..•. Iquerublm u~a saudaçao .celesllal . r~a reserv~da a sua ma!s alta gló- inocentes dos estúpidos crimes i órfãs, das crianças caridosal, dai 

A. yoJtar .' ca". pela rue do ela. um meDUlo francel de Cinco dos seul dOIS entes perdidos, Se ; na para estes santos mocentes, do nazismo. Penso m,s pobres ; belas i t'l'd d t d 
trid~ d.u :Mercêa,._vi dia.te • do anOl, q~ vier. para Londres com Itive~ m.ia dinheiro, tra~ia mais ; - "~o meio de tudo, êste crianças da França, a cujos pais, : as cois:ag::~t:ud~ :;.ia,e.:e:~ 
- ~ ......aa e _. cnan- IMI P'II .ntes de começar ~ menlDo" para sua casa, .Nao com· ; nleu .anJo tem sorte - disse·me atônitos e oprimidos, Hitler ata. : çada pela arrogância dos bárb.
~ la JOflhol. rezaDdo, e. voz gaerr•• tend9-01 •••bOl perdl- pr_dl. como era polllvel haver 1 depOIS num belo rasgo de modes· ba de apresentar êste dilema ar· : ros Doc t J . 
-.. A"" . ta t d d ois d. . .- do t' d d"' 'N" . h ' ; , e e erao esas. aprOJI.. ,: C!Da. ~ U .vezel COD- O. p.ouco e~ IITIIP,'O IleD e rlC' lem es~en .encla, que I ha, ao creia O s~n or qu.e se re~lante : "Se não combateis à i ma a hora da paz! Apreua o 
~.'~: " .,1 YIIaI espanholal, connlto. ~ P'I morreu como bom I~~b.r.tava. leu ~m~ell'o e. se~s I trata ~penas d~ mmha ca~ldllde. mmha ordem contra a. Ingl.terra 'triunfo dos bonl! Calm. a nOl.

Me 4ai!~ de ser eatruha em Lon IOld.do. lá pelai Uyes d. NONe- OCIOl em crlU' IDlIDall hOrrlvels, Tambem o egolsmo me gUia, Pa- e contra os vossos mais queridos !sa lêde de Justiça! " 


,~~ . · t ISeohora! Para a8 suas 80

GUarp8··VIS 8 a guarra ~{~;,:,?,~,?;~~~,: :.~~:~ 
((Pois sim !...»comenta~a S. Jorge e seus cavaleiros da 

RAF não largam mais o dra-
Boston, via aérea (POI' Vol-1 São essas eoisas que levam gã? Por milagre de S. Jorge, 

~:'iT~~~) p~aE~l ~~:~;~~)~ I~: :~~~~~~~o~ \~~~~~:~eo~~~ I ~~es~~~:: d~e~~~~ed!~~~~ 
oha de propaganda sôbre a 'llemães numa verdadeira luta reI' voltar a ser branco! Já os 
c uerra co m a RÚs5ia. os nazis- ~?m forças de primeira catego- fiéis podem louvar, em toda a 
las deviam estar embaraçados, na. Em !loucas palavras: Rússia, as glórias do Senhor e 
ae éljue êles podem s'entir tal 1naudo os alemães IlOssuem duplamente pedir-lhe a salva
..moção, I>orque, afinai de cou- lima força verdadeiramente ção de suas terras e a própria 
tas, ainda não puderam contar ,mperior, que até de autemão conversão dos hereges. "Bendi
ao mundo "as resplaudp.centes ,e póde I>rever a vitória, tudo zei os que vos perseguem". 
" itórlas almn de qualquer es- \'ai bem: mas. apenas encon- O dragão fez constar que o 
pectativa" qne de há tempo raIO uma força (,a paz de se urso seria devorado dentro de 
" êm diariamente ]>rom"tendo. medir ('001 êles, começam logo três semanas, Duas já passa_ 
De fato. é possível <]u" os ale· '1 (IU"lxar-se. ~~ do que êles se ram, Estamos na terceira,Quer 
mães chc~nem a I>crceber que :Ineixalll " de o inimigo usar Nas brilhantes vitórias na Líbia c Abissínia os ingleses capturaram milhares de oficiais e centenas dizer (com licença do Silvino 
~!~~S ~~~~~~~~;:~:~IIII~=d~~;s~:~~ ~~:II~I~u!:~:~pr~~:er~~~ii~I~~e~: de milhares de soldados italianos. (Fóto de .British News Service. para O ESTADO), ~eto, de d. Pu:pinela, seu Anês 

ainda podem s"" lIlll I.erlgo." forças alemã. não haverá Inta. Nesse meio tempo, os ale- L 'd- , d--- ~~: ~aOht;~:f~ne) que':, dizer 

~~~~~~. :;~~I~~~a~I~lt:~~O~~~~ ; . nels f , i ~al~I~ "a'"; :l~aal~:SI~~C~(>II~Il:(=) uva ue~I~~:(~ (e ;~I~~II;)i :p~~:~qni~;:tc~~1~i~~~S: d~e'!s ,c•• oosntr ,ll · s( ,: t avra OO10 a«n r em» ~a~!~O,c~Od~h~aO~~!~:O~~ 
('ercar os russos como foi fci- lima eonecpção mecânica da " . r 
to lia ~·l'IInça. ~Ins sempre ,·\tioria . aviõcs abalidos, lallks e )lri- Londres, 9 (A. P.) - Foi OU-ITêm h.vido choq.es sériOl. Tam- pol~ sim . - vamos tratar dls
existe a possibilidade (Ie "U" Ilonald Davis, corresl>onden- sioneiJ'os ( ' al,~"~'ados e . afun~I~- vid~ a.esta ~~pital a segum~e .ir- bém n. Norueg. a me.....d. SOMadami, como aliás sucede 

~~~~ld:r~~~~a~or~~"s~~~S:'~I~~: ;1~1~1~~~~,~~~t~:~OI~t~a~':~s~ ~e~n~l~s ~~~'I;::~~I: , t~~~ I(~~~~;~:= r~d..çao.: A onda .de !'ellStea- sobe:. Em mu~as. cuas .parece- a muita gente boa. está intei
nicaçães <:010 a r!!tagnarda. fa- tados Unidos, (,OlltOU-lJOS hoje cados almá!!s nS<Jalnwnt" só cla aOI lD~alOres esta aument.n· ram pl.cardl dlZtDdo: "A .0- ramente n? ar em assuntos da 
7.endo-as cair :Ia armadilha e qne, (Inrante a guerra civ!l na se podem aceitar as (,OIl<IlJisLas do ~o, palse~ ~u~ado, pelai a- VI ordem quer dizer fome". ~uer!a e vl~e influ~nCiada ~r 
(Iestrulndo-as. E já SI' admitin Espanha, nota,'a-se essa mes- de cidades. Isso certamentc lemael. Os dlSturblOl na Holanda I CrelCe diariameate o nlÍlDero de s~u mse~rav~1 arrugo Anesté
essa hlpútese, cumo iol trata- ma teoria nas esqnadrilhas de faz parte da propaganda alcmã assumem caráter de tão ameaça- conden.çõel à ..orte b.ix.das SIO, que e apaixonado torcedor 
da em 11m arti!':o do jurnal de aviação alcmãs. Em igualdad'! o divulgar exalamentc a ver- dor., proporçõel que ai tropu Ipelas autorid.des militarei c..- ~c';nte. ~ vitória do Elxo.Mas 
Hitler " Võlkis('hpr Beobaeh- de aparelhoR eom o Inlm;go, o ~:3:ss~~~~ ~c \?~:.~:~~t~IO~= I~:~= alemãl es~ã? recorreDdo ,à fôrça tra cidadãos norueluesel calp.- tu~o~,:!~~~~~e~~~~a\~eb~ 
~~~'~~sÉtÓ;;:('O~OSd~I~:~b:~P\~~;~ ~~~las:d~I!~~tu~~va e:q~:!:':l~~~ plltação de v!!l'acidade para os par. repnmlr OI recakitrantes. dOI de ofelUll c..tra aoIdacloa Eixo de fato está senhor de 
dêstes tempos de !,:Ul'rra . O jol'- a \'itórla: primeiro, tinha que sens cOllluni<:ados ; em com- ____._. ._,__..___ __ e ofici.is alemães. ReceDtemeate, quáse ~a a Europa, menos 
nal se (IUl'ixa amlll'!(amente de <:a1<-lIlal' o uÍJmero e tipo dos pensação, as suas outras rei- a rorça aérca russa tivesse si - patriotal Doruegaelel ÍIlcendi.- do pl'ln~lpal, e argumenta: se. 
qnc, "nando as torças alemãs a\'1008 do inimigo e outras \'indicações, que não 1""lmn do t.ão seriamente estropiada , r.m Dm' Irande Uhric. de coa- c?mo diZ a turma do Anestê

atraveRsaram o 1'10 Bu!,:, os rus· mntagt'lIs (Iue se pudessem ~~I~d~~"~~O\~(:~~i'g~ai~n~(~'~~'õe~~~, ~'i~'~rh:~'~:;:~~I~~:'~S:~~':~~ ~~?I;:: servu ~e peixe. Uma circular ae- ~~op:r ~':f:~t~;~~~~oi~~~l~ 
;:=c~~ ~~~~a~~:lt~va~ll~l: ~~~~ ~~~:~e~t~~~~~):eq~~C f~~çai~:~:~ tanks. llaViOH c prisioneiros, las da F'I'UH<;a. Eln l'eSmll0. ueta fOi captada. _ q..1 u au- go de a liquidar de frente, ao 
que, quando elas se haviam in alemãs fosselU matelllath:a- de\'erão "'1' a<:elt,as ('omo "eri- d~sde (IUe a força aérea tenba toriclades de ocupação dizi... : invés de estar dando voltas in
ternado profundamente, os mantc su]>crloreg, os alemães dleas, sido climinada 110 lüstc, só se "A delpeito dos DOISOS edorçOl e criveis? E se os russos são gen
~u=~~~á~I:~ ~::!~e~~~o~o~~i~:~ ~~:~a~'~~n I~~I~~ (~~I~~~~~~lt~S~~ Uma dClJlolJ s,:!'ação "spcdal farão ue('cssúrios os aviões de de tado q...to te_ feito e. ~ bár~ra, para que queria o 

guarda r'um re8nltados dms- luta d" "lIahluer outra nação, 3:s~~~~e~a~I:~ell:~~;sSIl~ea~~~~:II:~ ~~err~I:~~~ I~~,ra teJ~:;~o~e:;~\I:~~~~ fav~ do povo .orae,.I.' '!- 1~a:~t:~:~I:~~~~Jadll 
tadures. " [sso não ,i I<,al " dl- "ti.. !:lIs,a a a!!I'mlltal'. Na ~uer- te Inhahllidade ,Ie levar a\'an- lJJ()nt" os aviões de (,olllbate se taaçao H t_ cada vez ... ao telefône, a arranjar compU
zla o jornal (Ie Ilitler , Natnral- ra II1I11\(lial, 1'011<:0 antes (lo te aSila "Blitx" 110 Ir's l<, , é () tornarão inúteis, uão tendo o ten..... N. Polônia. há perrilaal cações, aconselhada por uma 
mentll qne o raw Ilos alcmães Armisl'du, os alemães eMa- rclatório da I\. A, I·" s6hre scus qlw eomhater. Aiuda assim, os co.tra OI .Ie..ã" d. ocnp.ção". de suas vítimas da Companhia 
terem has(",do to,l.. a "tia táti- vaul <lI1I poslç.ã() relativamente raido sóbrc a ~·rallça. Isso sl - a\'iões de C'omuate roram ret!- Telefônica, resolve adquirir 
ca nos alaqnes p,,108 flancos" ~)ón . as snas fôrças esta"am gnlflea que, mcsmo deixando mdos do odd"nt", apesar de um mapa pal'a acompanhar a 
pela reta~uarda I'C·III as !r()pas IOtar·tas : mar, "uando o Alto a I"rança exposta .. nm II"sad() serenl os imkos iluI\Sp('usá- , ~ blitzkrieg. 
paraquedistas. o qu" é () mais ('omando ]Ierr:eben que os c:ãl- ataquc , os ale mií~es transferl- \'e is aos naxislllH I",ra anular Jlillo (a.pos _alvlS e Desde êsse dia, Madami dls
perf"lto exemplo dessa espécie clllos (Ien~onstra\'am que a Ale- ram lodos os avloes dc (11Ie I){)- os alaqlles uritúnieos iL França r_-h pensou inteiramente os palpi
de Inta, foi .es!(II~"hlo, Mas o :nanha lIao ganharia ~ guerra, <liam ~~HPOJ' para a fl'ent_e 01'1- O('III,ada, Assim os .fMos falam ........ ora tes de Anestêsio e agora, quan
ponto prJllclpal" "ue toda :l cle.,8 K~ entregaram. Nao houvc entaL ..so "111 ('Ollll.cnsaçllo ,I.·, · \l.H' ~I lII"smo, Isto ", que a for- part,clpam a ••u~ parentes IdO lhe falam que c dragão aln
ve7. fine algllcm se <leddc a ncnhum batalha até o extremo, safla a h~~t<iria dos COIIIlIllI<:a- ça '1<;r"a rn55U, Inllj.(! de tcr s l- e amlgoo ~ na,clI~ento de da ê dragão para engulir um 
1Is,:<r os seUR métodos, os. ale- dSrilis q... ~ caracterlza!"l o moral dos alelllae~ <lc 4,0011 aviôe~ <lo d~' ~lI'lIid a, tem antes <:allsa- ••u~ prnDog~rutO : urso inteiro, responde com se-
ma.." prot.estam, e IS80 e im- e o eSplrlto das naços para as russos abaOdos. .\lrlIlos técul- <lo (IIr"'lJl<la<1es aos almuães, JULIO.ctSAR gurança e desdem: 
p"rt:mt~ !lnrrln.. reyela alguma quais as coisas do espírtto \'a- c~s calculam que 4,000 seja o qlle se viram forçados a tirar Fpolil.. 6· Julbo - 41. I - Pois, sim! Vejam no ma

. 'coisa da mentalidade dos ale-1 1em mala do que ae COlAI ma- numero total de :l\'lõcc que os todo~ os Ren s cacas do "froot" pai 
.!J)ãe.. _ . - - - tOrl"I." Sovletee JlQ~uam e mação, Se ocidental. - I 5y-O! • VETER.1NQ 
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--- a:0 ;' '''' 0;--< ,:··,8 .'mc: "~: , " 1 do .. I-..tlB.., ~:~:::,~::= oqle IS ,ill S~evel_r8'' A uroeto '. ' : .... ; '; ~'I:' cuia-se entre 20 e 25 o numc:ro 
. . ... ,,.. . . . '." de navios quc partem mensal-

LOlldres, .llIlIho . - Qllanda Izillhos; o agl'\lpamento aUlall- mente dos- Estados-Unidos;· 
]o\"d l'I.lorleY diri~ia a .. Paii MaU I zista. iSLO é ~Illpossivel. ~Iá te da paz qll~ so{re as tran~as conduzindo ~l1lmições para , as 
t:azNt" ". 11111 dia aproximlllHw 1>01\('0. o dI'. I cters. ('onltet'ldo dos fazedoreH de gllerra . Ela tropas bl'ltãmcas do Medio 
dei.. HIII jO'· ~\II. COUto pr~lell- ,"Olll!> o Ilior de todos os go- apclI~s qller Ilaz e liberdade. Oriente. E ' o que informam os 
d"lIu' a IIIn !'mprego IUI ...·dn- ,,!'rllantes 'lHe oprimiram !I Ic. hOJe. Já llão necessIta l1~m meios oficiais que estão ao par 
C;ão do jornal. A lI\\la Ilel'glll\\;I .-\frl<-a, 11m homelll ,:haulado e mes\IIo de ..Hpaço para .aloJar das atividades da lei "Lease ad 
súbl'l' as ~lIa8 qualificações. t'lt' e(>n~lIl'ado pejo governo alB.j os s(ms membros. ", TaiS rl,is- Lend", 

respondeu (IUí' a IH illd paI (Ora mao. fui 1raist"onnadn em Iw- l'HnH)~ .(~()~, H~lIa~'Hll1 lnfll1C'IH.' lar I Ês.ses 

UUI ul'elltuado dom I)3.r:l H itl"e- rói na1.if'lu. É o dirigente , que Iél <?pinlao IUlhhen (>lU 111111tOF. seguem via . 

ii..,l. Hitl('r ,i um tlIl'SlT<' 1I{'~ta n'ahilitou PSlt' homem violento IUllRt'~ , 11:11' ago.... se n ' llI'l(' co, in.cluem bombardeadol'es, 

art~., p nüe) H lltiliza ( 'C))lUl tlUta C' mnnc'hado de satt~l1e, qllC ou- ainda: 1I1n~. ('(nll o ,l<:nll)o . n~ aeroplanos de caça, canhões, 

das suas IJlIalifka(;õt.·~ l1H'1I0H sOl Ic"antar a,'u$.uç.oes ('outra () f~tns ulllda.'am . 0 . rlulodo dI' ll1unições (" 11m novo tipo de 

i1llpOl'Hllllt..'~ para l'ulU.ht1.il' ~(l 1I tllqlt~rit) hritânico. em nula I1lH '('r~alhcs 1(>111 ltl~lt(l n)('no~ (I tanks de 13 toneladas, alguns 

dh:a-ilJlilÜldo })()\'o , No s r'.. ma - dj' Sl'US di~<'llrso!-; , aspe~·to (~l' Illll ( ' I ' IIl.lP (lllé~n,~lo dos quai~ já se C'l1contl'am em 

ll~jO. lt·\,:) grunde \·.:1ntag:l'm sú- Ililh'r ~I('usa a Ingluu.'rra (1(' se vc o h()J~' ,('(~1ll0 1-11111'1' utlhza ativit:.ad(•. ' 

ure .i! ."aiol' l)Urtp (lo~ ('oHt('111- Iidpru t' a ('nligação da ..tql1e~t.l :~~ ~llas .\·ItOl·l)H!-' :, ~(>11.~ ngr~~'?~ : Chegal'fl ll1 talnbCm ao Egito NOite apos noite . os bombardeiros britârllcos voam so~re. a Al~: .··.:·-' 

]mraneos. I';nqllantn f~lla ~1M.· - ('(1I11I'a . a poh}'(' A ~ell1alll~~l , ~~ qtlt , PO. ,:( IH .1~llJ ,I nlClo( ~( (~ lllecânicos americanos para di- manha. destruindo fábricas de armamentos e outros ob,ett.vos Int
t '


lUIS para (J ~C"'II 1.'0\' 0 . poflt\ d1iwl' 1l~lIo1~ dISl' ~\I'SU , que I)\OllUlll'IOH 1.11, nOllH, f.:l~l.. IH 1,11 11I~Hh ~~(:'_ rigil' a nHJntagcn1 dos aeropla- litarcs , Aqui se vêem pilotos que regressaram de u~ ~rald" no
() (lHe df.l~t' Ja . .N('~!-;a allllO~f(~l'a a :) ti dl' Jf1IJBil'o. dm.'lanHI ~11(, IIlhlndu ol~~( I \ .Illl~)~ UIll.1 dI ~( nos, lurno . fazendo seus relatórios, (Fóto especial de «Bntlsh News 

de PX('itH\Oãn ~ hi~tl'ria ('111 ma~- a Inglat:t."lTtl UIIl IlUral s,o na (1 (' "~l(;O('S e~nllgalhada~ !'oh Os círculos oficiais avaliam Servicc" para O ESTADO.
('l'i] 

~"~:::'~)lIi::~:~:;r~~ã::":;:: ':Ii::'Íl~:I, :':i:;:::'II'.'I':~~ ;~~~~:~i::~~:~,H~'~~"~i~:~~ ::()~E~IS;~:~:.~l~:y,~':::; il~~~ h~~~ :~n '; ~I~l ~l~~S~~e:~~~~?! . ~n~:; ~~ Lon~~es. via aé~_ea (B, . S, Id'enlo. parat caso_ de ler chega-TN
l'1(' ~f' aprf'S('llla t 'OIllO mo(ip]o ma hitll~ l'ist:1 parte mais apai- ~tl(,1ll t ~,,~'r;-o)h()s .(~. q,,~ .i~(' l' "~'l'.: ,~1 )~~,~u: u~:oé~~ ~a~~:':::~J.\~ae~~ para ",o O ESTADO) .-- oca ~ o nova,s 10 ormaç~es" é ue 

(I f' lolt"\"lndu ( 'olHo () h01l1f"1ll XOlladUUWlll<' dos poure5 do u domnltl çao 111 H \ (lI s.tI . ~II" I J g telefone sobre a carteu3 do oh DepOIS de ter feito ISSO, q 

do~ ~r~:llci('~ 'silfoll<'iCl~ plll pl'ol (Plj ' d()~ I·it-o~ . do qnp p. (' nnlU inl(ll1 ~a lluíquina l)(llka, I.' m- to~ conl('('('1l1 a acC'lel',al' a sua cial de ligação de defesa anti~aé~ êle está em situação de dar todas 

ua pilZt'!~lr(' as lIaçÕt·~. A In~la- i!oj(' ~1' ~aht', 11m exemplo fia· IlelTada ,liunh' da r<'siSlt'lll'in n~ a r~ha:. Isso . ~ ~Ol:tl'lbu(' para ea "Bom Em cinco minutos di. as informaçôes que há. sôbre as 
terra f. apre~('ntndn ('01110 1\\11 ~rall(t' a prúlH' ia nl1~~jêl . qUe: ingkf.3 (' ('111 fa("e dt' \l111a gw'l'- dlrnlnU11 ,0 p~SSI~.ISlno d(' a~- r. "I . 'd d e as ue existem sôbre os ho-
nlOIlSll'O, ~{, lI (,illllinho e$.tà 'fui h'nula a u m PU('to de Ului- ra c!(, dC'~g:m;tP , lU'C'l'isu dp pC"'- gun.s p~ntos nulttarC's an1cn.: go-Ih~, as u limas novl a es que p ç q _ • 
jlln{'l\do dI' lIaçõe" cSllla~ad,,'. lad•• , 'Olll o nazismo apellas tról,-(),' dn !I~IICro~, para a ,'tI- ca nos._ ac('rea das "chances tenho . lololes e baloes de barragem en
pSlá tilllu do 8all1':"" ela Espa- 1'0" 111 " 1h'a de tátka'! Por tj"~ : " na !II\"'SI ida. A \'art a,la '!"" ~a , Gra-BI'.et",I~!Ui para consel'- O oficial dirige-se a um mapa Ire a base da RAF e o alvo da-
Ilha. da Holanda. da Fmllça. "1'''111 "s ami!los ,lo '"Jaziglla- j,l ~a t · <lI' ,l tlsCRppro. p:11'a ..k. ,~~ecll.~~':"~~____ na parede e depressa loma nola quela nOlle. 
Ela ItaSROII ° se" l t' l11pO "OIlSI)i- "\I'lItll ,'n,'olllrados entre a- 1'01''1''''. St' falhar. spl'a u flln . POR CARIDADE da rola entre o poslo de bombar- O oficial de artilharia anti-aé
..ando f:ot11.ra a Europa. t-:f.tá, i l1H'lt' :-; (I'U' vh·ianl nUIll pa- }<~.d(' ()~~~('Sp(,l'() l a lllh~' ll,1 .panl d ' b' t"vo nota tam. rea está sempre alerta para ver 
agora. mall('omnnacla {'On l os raiso, 111 il,i s, do (pie p,nt.J'(; ~)qFlle~ ~~~I;n:~lr\)::i~ll:;~:~O R~,I\~~~11'~:~I('\(' ) O lavem José Oliveira, recO- b~~o:s eno:e: d:; lu~ares no ca. se descobre quaisquer sinais de 
hárbaros de ~lo~"()lI , "um quI' I~s quI' \'I\'Iam lia nllHena. 0\ , . ' ,' . " • • nhecidamente pobre e que já foi, . I . d . ' t ' 
.~ ,\kn1m!ha ft'~ . : ~r. !" ~.H ;!. !nida- _.!!!!,~ ' ~ ~~, :\obn.· ~ , l ' n ão e!ltr(' n~ ~WI'a tamll0111 o :tlll, , ('OlHO f) operaõo .3 vezes nesta capitai mmho t' depo' ~ \'0 t" para, a sua II ~~v~s hpo~ e peças ou proJe e~s 
ti\'a. em agosto de UI:~~). I1lll d(·os. C(11t."' a H(~volllÇão F'~an~ (:omll1'~:,nd('ral1l,~ ~)rln:p.ira ll,c~- desejando seguir' para o Rio d~ cartelfa c começa a exammar os i Inimigos. Quando um bombardel~ 
pa.t'to de não-agressão. ()~ na ..:<,sa l'lH'Ollll'Oll os seus allllgos I n I <l~ SI S, Chl.. (hll1 l: It008l - Janeiro , alim de ser ali subme- seus arquivos. ro regressa com as asas ou fuse
zistas '1ne o leram lerão lem- .' 111 ,·,".ia pais <la EI~rOI!~ . , e. a- "" t. tido a outra melindrosa operação Êle e'lá fardado de major de lagem avariadas. êle eSluda o 

:":~':~I~'O,~I i~t~~'~I;:I':; p~::~~::,~ I~~:':';"" i~,~ai~t'~~~~~ ~~~~e~~l'a.io~ he~ii~~~,:I~:''''':'~~~:lú s:~II"'I~;~~;~{) .,~t'.',: ~~nhee~~~ça~ran:ce~~!: e: : e~bt~~ artilhari.a.. Muila• . ,ezes trata-s.e melai ou lecido furado para des
g

Illêg t.~ ano. Hitler se I.ro1lÕ5 a j.tohrl'H, !leIo menos dos llão-ri- He ('l'glle dULIH ..., d.e.~ n()~ . ~t' r:L isso, diri:e seu Papelo aos b~n . dum ofiCial de arhll.,ana .1nh·ae- c.ohnr qual o ltpo de p.e~a e~pre· 
"a('Qital' o Im)lr.~rio hritânico l ' , 'os , que o nazismo, ésse siste - lIllla lt~ta SOmhl'HI P IIlI.C 11 !->a , dosos sent imentos dos lei lares do rca dc longa CXpefl(' ncla, e as gado. Tudo quant~ seja estilhaço 
a '-OI11I1\'on",I''''-5e p"ssoahnen- ma de slljei~'ão a mais abjeta , ~Ias nos a eUf.'·l'nt ,u"'llI t,S "Oll\ " Estado" "asas" bordadas na sua túnica de granadas adqUIre grande va-
I<' por sua ('xistênl'Ía " , se fos- ''''''ontra ago l'a o seu muis fe - IIn~a no".a raza~ de e8j11.·ra",:". O ESTADO 5$000 k 'k' . RAF lor informalivo. 
~enl satisfpita~ ('('rHl~ t~xi~êll- 1"111. illimigo, rl~~~x~~'a~~l~~lla~~~~:)l~l(;)(~S t~ll:ll,I~~~ Diversos 25$000 o: ~0m~:~t~o;lpl: d:r~~j:c:aã() em Êle podc transmitir a equipa
dURo Portanto, ";)(' , U hOlll4.'lll - h 
..,,~ ~r"u"ps Rili'ul'Ío" e\ll prol llu"m qner que lallPe UlI\ , a ,·aUHa. lllostraralll taI11 1

""11I ~Ú. p Daolas"o 1914-1918, gens nuvas a experiência gan a 
ua paz "lItr,' as na':õ,, ~. ~sla,'a " Ihar 1'(' lrns \lceLi\'o Jlara os "e- qne o l's\lil'!to .i.. liI,lCrda,Jp ,,,,n llC car ara \I A sua missão consisle em for- pelos "antigos". Há de lhes di
I,romo a II('r\ll' lIlar as injnsl i- lhos d I5" III-';OS de 1·1it ler, verá ~~~~r~~:~/I~~od~n;::~II~:,~::°S,\I:~:7.~ , Da~asco . 9 (Heul.ers) .~- A necer à .ecção de informações do zer que nãu julgue~ a qualid,ade 
çaR" a~ "\'ll\'ldad"R 'lU" des"T('- Ijuão t'streitalllellle éie se lI\all- rial " 'I;'" toda a sua illpxorá- mtendencla mlltt~r alt~da po~ ~O grupo 'Iue vai efetuar um bom- do tiro duma batena anll-aerea 
,.". ESla"a disposto a ('ollcor- têm fiel ao sen velho tema. A \'(,1 ,' iolêlll'Ía lIão pód" a :''' -I toneladas de açucar a dlsposlçao bardeamenlo. todos os dados pos- pelo primeiro tiro. pois tlue êste, 

:I:~:;(',~~~;~::..:::~:<a;n:e~:~:'~~~e s~ ;~.'I:n:~~I~ea at,~~~~Ç'~I~e Il:~;I~~'~~ "arelal' a hllllttlnielnde. dos semços de abasteCImento síveis sobre as defesas lerritoriais em geral. é o melhor. 
'1"" PIe 'illcria 110 \I101l1elllo. injusti,as de todos os seus vi- HllruM H. l'lI)" 11.' desla Cidade. do inimigo. Dá-lhes conselhos sôbre a láli
("'(ln\"('nhalno~ (11H' , à~ \"pzes. Muitas ve7.es sugere maneiras ca a empregar - o voar mano~ 
a,'onl<',·~ a IIiLlt'r "Rtrallhas de evitar o tiro anli-aéreo, brando para acima e para baixo 

ali~:~d~>;i~:I.'·'~~~:~~~~~~ influell- Este oficial obtem seus dados e dum lado para o outro, afim de 
dar o muudo t'om a IllIreza dI' de vários lados. mas sobretudo escapar ao logo das anti-aéreas 
suaR imençõe". reeOlTcndo ao dos relatórios dos pilotos. alemãs que. em geral. atingem 
l'tnbllSle de uma "gllena sall- f.le assisle às vezes aos inlerro- uma altura de 25.000 pés. 
la ". 'lU" "r"gou desde os "e". gatórios dos pilotos. mas. em ge- O olicial de artilharia anti-aé

~~':,~;~i~OJod:~~~:~~,':~'():/~~:~n:;~ ral guia-se pelos seus relalorios rea tem boas notícias a dar sôbre 

sahe que o 'Iue está a('onle"CIl- escritos. Aquí e além apanha · ' nmta:arladdecaasídaanll·~are?rgeraesssaivleamdaa_s. poA
do agora "0\11 os Ol)crários rus- uma frase: "Encontramos fogo e
 
808 a"onl<'('cu anteH, I,or ou- anti-aéreo intenso disparado por dida que os alemães se espalha
tws mo::ms (lU H~m mOlh·os . uma peça no cais de Quelquevil- vam por loda a Europa, a área 


~:,~d!~::.cosi,,,:~~·~~t'~I~~'::~:e~~~~ le" . "Holofotes. alguns 12 a 15 que êles tinham de defender au
illgoHla"os .!(rcgos. (' aeont"- deles. situados a 51.20N. 05 .30 mentou. enormemenle, com a re
c"rá com ° reslO dos !'ovos se W". dução consequente dos meios de 

"Ie "onseguir alloderar-se do. Todas estas informações são defesa de suas próprias bases. 

lrigais ,Ia e,-rállia e das im,,"- coligidas com todo o cuidado. Também há sinais de que en
8as jazidas dI' 1'''' ról<,o .. "al'- transferidas para os cartões da tre os artilheiros inimigos come

\'ã~) '~~\:.J~II:I~~~~() da illglatl!r- gavela do arquivo. E muitas ve- ça a aparecer genle inexperien
ra inundando o mllllel" <,otn 11 zes há inlormações suplementa- te, feita à pressa... 

sanglle de vários povos seria res fornecidas por lotografias. 

\I1ai" Ilrtldutivo se as vitimas Antes de ligar para a estação Bonitos, bons e baratos, 

do l,o,leri" I illgl~s \I10stra8scm Homens de uma divisão das .tropas da índia. preparando-se para enfrentar um que pediu a inlormação. o oficial Primeiros entre os prlm~lrol,

~il;~~n;,~~~~~\~I~~a~ t\:':e~~~'::\~= ataque aéreo no deserto do Norte da Africa. de arlilharia anli-aérea telefona '>110 OI doces preparadol 

lória lIazista . Por 'Iue razão (F6to especial de «Sritish News Service-, para O ESTADO). para o comando de bombardea- Co'o bom Fermento Medelroa 
será que. por maiOl'es que se
jam os agravo!; (lontra a acimi o.s dos ....nlstração ingll'~a (e nin~uem 
negará que e~,.;a admíni~lração c:Ia ......o ESTREITO DE DACAR
foi manchada . eomo a admi
nistra,ão "n 10daR as uações , O traço m~ls earacterístico \ zão numérica, no Estl'cito de Ide .nma d;~ominação geOgráfí-1 Horn , ll:l!ueles que o sen!im<:,,- dosLo~~~e~9 ,,~~~e~~~, é~::. 
I'or injuRtiça. e ahuRolil por ele Lord Hahfax como orador Dacar. co-estrateglca, destinada a en- to patnotico e o de sohdane- mandante de uactrão A G 

::~~i~~:ã::,,~~~~ :Ú:~~I~ ~s~~~:·~~ ~~,S~I~I~Ú;::~lO~oe".i:ees:fe0 I~~:: no<;;:~!a~~~t~nf;~;ãl:~~~tos":I~ ~~ql~~C~';eon~~~~~I~~~~d~~t~~~e- '?,:~:~~~~~~:~a~I:~~I~'~~mr~~e Malan, cond~do ~~ ~ 
sa calami,latl,,? A resposta .. sue 110 mais alto grau. Aquele tos, que, entretanto, em maté-I Desde o momento em que a tisfação as palavras do ~reSi: ~~'u~F~ta~~~O35at~~-:. .' 
evidenlc, (!~ nazi.tas represe~- famoso discurso, que proferiu ria de distâncias, raciocina;n França capitulou e que em dente Roosevelt com referenda mães, batendo e.smr:: um no-
Iam ° malR núgregado padrao logo allós a ocupação de Praga como se ainda estlvessemos 110 ' Vichy se institlllu um govêrno a Dacar, bem como a outl'as . _ 
,h, opressão I' arrogãnr.ia ra- IIflloR nazistas, em março de século XIX, há ,Ie parecer, pe- : modelado pelo que. sob a che- posições da significação aná- vo r~orde. de. destrwçao de 
"Ial, qll~hlltel' . "Oll!<a de 6e~,,- 1!l!l9. é verdadeira obra-prima lo menos, demasiado fcrçada fia de monsenltor Tiso, fnncio- Ioga sob o ponto-de-vista da aparelhos I~~~gos, por pUotós o 

lha ntc aH "pIOre" ~;aracterI6- soh êss!! ponto-de-vista, e, altás, essa eXllressão. Ma", na verda- Ina na Eslovátlllia, êsse pôrto defesa de nosso Hemisfério. de caças bntâmcos, nesta guer~ .': 
ticaH do comunlslllo , na ex- também, no que diz respeito ao de, seu emprêgo é. além de do Senegal se eOllverteu Ipso As nações da América pude- ra. . .'. 
pressão do sr, Chur('hl1l . rigor da argumentação, que é perfeitamente jusLificlldo, uLi- ! rn~tll no priudpal tramllOlim ra\ll elesenvolver-se elllrallte Sul-afncano, casado co!u 

H,?II.ve grand~s abusos no IlIatacável. 1188lmo, porqlle permite fixar Ipara Ullla futura ação totalitá- cento e vinte e cinco anos sem urna senhora Inglesa, o caplt~ :, . 
lmperlo. holand"s, ~aK Indias Falando nos primeiros meses melhor um dos aSllectos \IIais ' ria contra a AmérIca. A êsse temer nenhum ataque pelo ItI- Malan, que flxára resldênc~ . 
ü!ientaw, Um escntor holan- do corrente ano, numa reu- Importantes do I"oblemll ,Ia Ipropósito. convém dizer qne do do Atlântico, graças à PIlX em Essex, ,:"erceu a profissão .. 
eles. comparado por muitos nlão, em Nova York, afim de segurança panamericana. não é difícil "adivinhar" a Dtlhlnnlcll firmada em 1815 na de marinheiro antes de haver ; 
com o antor de "A Cabana. UU c!lamar a atenção do públiCO Na parte setentrIonal do fonte ela "illspiração" qne le- planicie de Waterloo. Essa zo- entrado para a "R. A. F.", em . 
Pai Tomás" , expôs ésses abn- nOIte-americano para o Inte- Oceano Atlântico, a menor dls- "ou o marechal Pétaln, na se- na de segurança oceânica está 1935. Sua brilhante atuação 
RO. "m forte~ livros apareci- rêsse vital tlue têm 08 Estados tâncla entre a Améri"a e a Eu- guntla metade de 1940, a decl- agora tlmeaçada de desalltlre- durante as ofensivas de patru~: 
dos depoi. dn l~fíO, c os holan- Unidos no desfecho da bata- ropa continental é a que sel,a- dlr que a ~'rança tinha IIrgente ccr; tal é a prlmcira razão da lhas cont.ra a França Seten- . 
<leses c:omeçaram a IntroduzÍl' lha ,lo Atlântico, deu o Ilustre ra São João da Terra Nova do necessidade de ligar a Africa atitude dos Estados Unidos - trional, em 19 de junho de .• .. 
r"forma., No reinado elc Leo- sucessor de Lord Lothlam uma põrto francês de Brest - cêr- <lo Norte a Dacar por "ma via cujo acerto recebeu, há pouco, 1940, foi de molde a grangear~ '" 
polelo lI, o Congo belga era prova maglliica dêsse dom. Re- ca de 2,200 milhas. Ao sul do férrea, que já se encontra. nes- uma confirmação negativa do lhe a condecoração da DFC, e 
11m escândalo. Em 1908, o I,a\'- ferindo-se ao perigo Imenso Equador, porém, essa distãn- t.e Instante, em construção ... afundamento do "Robln Moor", em agôsto êle recebia a fita pa<: 
lamcnto bel~9. voltoll-~e Jlar~ '1"1' r~Ilre~..ntarIR, para todo o ela li" r..<lII7. hR"tanl.., polR <1" TodoR IIR hom""s eom IImR conforme Roosevelt tão bem ra a sua cruz, pelos brilhantes 
fi eolónia c pós-se a trabalhar Contlnete Americano, o con- Dacar a Natal (não é a minl- parcela, maior ou menor, de salientou. sucessos alcançados em Dun- '. 
Imedlatamentc para extinguir trôle da costa OCidental afri- ma) não há mais do que 1.862 responsabilidade lia defesa na- O Estrcito d.. Daca,. é, nesta querque. Recebeu a 080, . em \ 
os males. Assim acontece com cana pela Alemanha nazista, milhas. donal de caela uma das rellú- hora, uma realidade que pre- dezembro, pela liderança do :' 
n hil.ória inglesa. Sempre que Halitax, afirmou que, na defe- E' provável que alguem diga: bllcas amerkanas têm os olhos cisa ser bem compreendida: por seu esquadrão, tendo sido pro- : 
t ()n; ha.ldo alill;;(}s, tem havi- sa do Hemisfério Ocidental, o "Vá lá quanto ao E.t.reltu ••• ,"oltados hoje )lUI'U êaae Ilonto causa da formidável am"llça movido ao posto efetivo de co

;~' :~i~:.,:::~~,I~~~Il~~~areo~~v:!~ ~~::ro~/~::r!~:~í:.R:~ ::pie:m~~~,dl\ ~~:'': r.~~~~~ ~~a~~~r.~eIO~~:~tR~té ~o c~ qllP. nPt~;A;~e~:'iEBQUÕ I~:;~~~:n~e e;;quaàriu nu .. 
,~ 
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LLOYD·BRASlI..E1ao 	 l,"",tl~r.!udHI.
Dr. Remigio .PATRIMONICPNAcIONAIl.' I Quem vl~e , ém~ IO~I"".I:"OR' ESde, ; : . ESTUMAGO 	 preclla aprender .LINHAS: ARACAJU/pORTO ALEGRE,RIO/LAGUNA E ' C?IIUo-
CLlNICA -MEDICA TUTOIA/FLORIANÓPOLIS lar le, a nAo dar 'õ 'éavaco;,ll,' 

oppressão no peito (0 diUiculdadc no Motestias internas. d. PRvXIMAS SAlDAS to é, a nAo se Impaclentar 'ou 
respirar são signncs de cxc('sso de aci	 Senhoras e Crianças em .PARA O SUL: 	 se Irritar comas ' peql1e1ià.
dez no estomago. E' tempo de tomar o Geral 

Leite de Mngnesin de Phillil's . que neu CONSULTORIO : ANIBAL BENEVOLO: dia 1\ de julbo para IUo Gr8nd6, Pe· ~:::arn~~::~~ ,:~o8:r~=:: 

traliza os acidós. alli\'i:\ o cstomago. ('s, Rua Felipe Schmidt- Edifi lotas" Porto Alpgre. 'maIs Importante quando lio
timula a digesti\o c auxilia a descarga cio Am~lia Neto--Fone 15911 PARA O NORTE:. 'moI obrlgado8, por orolllsAo, 
do organismo. O Leite de Magnesia de 9 ás 12 e 14 ás 17 noras. ANIBAL BENEVOLO: di" 19 de Julilo p&ra Par8nsguã, a hdar com o público. Quem 
Phillips é aconselhado por medicos em Santos. ~iO de Janeiro, Vitória, Caravelas. IIbéus, Salvador ,nAo consegue cootrolar·se e 
todo o mundo , hEI. mnis de 50 ~mn05. ' " " '~_•._,>.,..c "~''' ·II II Av. ~"~,~~i~NE~~' 186 e AracaJU; .~--- '. ' - -..,-.. -___.. : a qualquer propósito ~. 

- Phone: 1392 - ABATIMENTOS: Sómente terilo direito as passagens reqUl- pansões a Impertinências e a 
slladas por conta do Governo Federal. , ir&8Cibilldsdes é porque nAo 

Attende a chamados PASSAGENS: Fó serAo atendidas medIante I,aprendeu a domlnar-lIe ou 
14 atestado de vacina. enlilo se Bcha doente. 
I~~~~- DEFENDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PREFEREN· I Hâ vâri03 estados mórbidos 

CIA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO, que predispõem os indlvlduol ARAME DE A(:O à Impulsibilidllode explosiva,
B. W. G. 5 até 35 (0,16 até Agência-Rua 1030 Pinto, Armazem - Cais Badaró. tornando-oI incompatlvels pa
6 O mm) Fila~ cabo de aço e 9 - Fone 1007 12 .- Fone 133H ·ra certas Junções e, me.mo, 

~__~_____ IntolerAveis no próprio seloJ~~~~, S:~ep~a~f;) ~ul~.e~~n~ l"-i_--~-~,,:·"'!""'"
A CHEGAR 	 Agente. \da lamBia._Es~es casos exl

gel Pest8na.ll02 - C.P. :3321. _________________ gem asslstenCla e tratamento 
-- '\ médico. Trata-se muitas ve-Terrenos no Balneário zes de e~ta!s listca ou mentsl

Escolha jã o seu lote de terRADIOS «KNI(jHT» que requer, para a cura, a,eno no Balneário da Ponta do penas repouso e mudança dedo Leal. As construçOes aumen· clima. OutraR vezes o maitam. A planta dos terrenos acha· decorre de perda de fosJato, AMERICANOS se com o sr. Arl Sanlos Pereir~ 	 \,que exige búa alimentaçilo e que se ~cha encarregado d" abe Oleitor que éistO?LINHA DE 1942 venda dos lotes. 	 I:8~~~C~~:~s i~~f~~r~~8·0 P~~~------_ ..  lu tIas figuras ao lodo repr.59ntam: nOl08tan da Caso 8ayer. Com 
ao 0110. um micJoscopio : 00 centJO, a ca~ 

SOFREIS. IRMAOS? beca de um vermo do Opilação grudadoAlcance - Sonoridade - Beleza 	 algumas injeçúes o paciente 
o Cent,o ll.píritR luz, Curlliade no intestino de um opilado; e, em baixo. a voUa ao seu esta<lo normal,

Da fábrica ao consumidor 	 f! Amõr, fuods.dn hA 22 anos, c\ rua bocco do mesmo verme mosltondo os d6ln~ Idesaparecendo o nervosismo 
Mala Lacerda. 54·-Rlo Oe Janeirr'. les. por meio dos quaes se agano Ó mucosQ responsavel pl'las impaciên
mantém cOD~uIt6r:o 'I é ,lco gratui do inlestino. cias e irascibilidades. AsPRECOS SURPREENDENTES to. fu;rrevcndu, d ~dHre cluramente: (;,acn~ ao c:nande auqmenlo que o mi Ipesso!ls que por oficio sãoIIOIIU', iutlut' ., r"'l'Iiti~lIcitl. j ' lJltH}UU cJoscopia Ç)emlitle. póde-se apTc ciar o maenvelope sdado c subscrito pora 8 	 ro~çadcs a servi", 80 publicoVisite ou escreva sem demora à 	 neho pelo qual o verme voe pIPjudical O
resnOE'lolo. 	 devem, pois, traIa r se ser
0	 doente: a bocca, sendo uma cspe cie de 

ventosa, chupa um pedacinho de mucosa vindo-se inicialmente destas11 -------------------  suo cavidade e peda
cinho se cnlerTam os denl~9 minusculos Que em poucos dias o estado ge

GENTIL BOUSON& CIA- LTDA. a ultima Ugura mostra. 

«CASA ANTENAS) 	 Que enche a nesse injeções' que lbes melhoram 

rai, pondo as em condições
Dis tribuidores exclusivos. de melhor resistir aos ineviAssim. fica o ve rme :;.olida:nenle in~lol

lado. sugando. àia e noite. pequenas Quan tllveis embates da vida, etidades de sangue, através o insignificante 
onficio aberto pelos dentes. 00 mesmo lem· isto tanto para o próprioRESERVE SEU APARELHO po que lanta no 9'tlngue um Véneno plopno. bem, como para o da Jamill8 

Esse fi a obra de um vetme 90. Imagine- dos que deles se acercam 
RUA TIRADENTES N. 10 se, agora, o mal que fazem os mUharos de 

vermes que uma metoma pessoa pôde trazer 
Caixa Postal 84 Telefone 1414 no intesbno e ter-se-á ideia da gravidad e 

d86ta doenca que lanto ataca a população 
~~End. Telegráfico "ANTENAS» a3IIt__ 	 do BrasiL .. ~,

FeliDnente n OpiJação é combatido 
com ethcacia pela Neo-Necatorirla. Uma - ~pru'" ",
só dose de N&O-Nec:alorina basta, as maisFesta do Sagrado das vezes. paIO matar todos os vp.rmes da 
Opilação. limpando completamente o ila...Cora~ão de Jesus no 	 • •~ ME.U A:'\()O, PRP,~ TOS&E:.~ (.U 	 """ AfAlTA DA. f'fENITIlUAÇo fi~Saco dos Limõesso Pl.t~U)i~ Relação dos juizes mordo	 Quer ser feliz ?Ne<cãiôrDna

mos e mordomas que contri Em negoclos, amores, ter sor
buiram para a festa do Sa- te, saú,1e e realizar tudo que 
grado Coração de Jesús, no deesja? Mande 1$100 em sellos 
Saco dos Limões, dêste e escreva ao prol. Ornar Khiva, ano. 

I" juiz: Cel. Lopes Vieira, Sociedade Cooperativa de Responsabilidades Caixa Postal, 407. Rio de Ja
50S000; la juiza : Da. Beatriz Limitada neiro, que lhe indicará o melo 
Ramos, 50S000; 2" juiz: Sal de obter triumpho, prosperlda

2a rie. tortun;t t sat'Jde. N!lo he~it,._Banco de Crédito Popular e Agrícolavio de Oliveira, 25S000; 
juiza: Ada Filomcna, 25S000. 

Modormos: Ari Ocampo Mo de Santa (atarina ANTONIO ERNESTO DA
ri 5S000, Waldir Wend ~.ausen 	 SILVEIRA MARIARua Tlaj3no n.O 16 - S~de plóplla 	 I 
5S000, João Cardoso 5SUOO, Registrado no Miuistério du Agricultura pelo Cprtilicad" CANDIOA DA SILVEIRA
Manoel Lino de Jesus 5S0UO, n. I ~m 20 de Selem~ro de t938.Gregório Borg~· 5S000, Wal	 =rçtm ~8Ac~bBD'ç~.~~:Endereço telegráfico: BANCREPOLAdir Vieira 5S000, Luiz Dutra 	 tau casameata com o 111'. 
6S000, Marcos Dutra 25000, C6dillos usados: MASCOTTE ta. I 2B. Idiçio Brulliçlo AlVIL 

~' LO\{IANO"OLIISJurandir Dias 4S000, Gusta"3 EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES da Costa Pereira Lentz 5S00\), 
Emprestimos - Descontos - Cobranças Jolo FELlCIARO ALVESPedro Evaristo Dias 10SOOO, 

B ARBELlHA DA SILVARaul Cardoso 38000, Pedro e ordens de pagamento. 
Soares de Aguiar 58000, Ra Tem correspondeDte em todos os Municlpl08 do Fatado. ALVES 

çomaalclm qlll _ liIIIo IRA
mos Pereira 5S000, Osni Ort! Itepres..nlllnte da Clllxa ECllnomtcli Federal para li vend~ 

SILICIO coatr,laa ua.JJll 
ga 10S000, Acacio Costa 58000, dliR AlJólicp. ~ do Estlldo de Pernambuco, com sorteio çam , ulIa. MarlI ...I

semestral, em Maio e Novembro. , [X~ELENT[ TôNICo DO~PUlMOE~ otilio Lisbôa 5S000 e Carlos 	 Coac:llcio Sllnlrl. 
Henrique Pierre 2S500. Palia todos os coupans das all611cls Fldlrals I dos Estados 

Mordomas: Adelaide Freitas di Sio Paulo, Ninas 6erals I Pernambuco. 
5$000, América Mori 38000, 

M. 
Mantem cllrteira e.peclllol para adminlstraçào !le prédios. MUlA DA COIlCElçlO 

Eugênia Cidade 10S000, Ada Recebe dinheiro em depósito pelas I BRi\SILtClO - al1Y11 
Tlqauu. JIIIlHt .. ·lHI. "O ,·ogue ~O'ra I Na Vulcanlzadoro Cardoso 108000, Elvira Lôbo melhores taxas: 

J1 • Leonetti, a rua 5S000, Lídia Nóbrega 5S000, C/C à disposlçAo (retirada livre) 2% 

Frllncisco Tolen· Isaura Soares 5S000, Nazir C/C Limitada 5% 


tino n. 12·B, Uunto à Fábrica Dsmiani) coloc8-~e 60la nova. Caldeira 5S000, Aurea Tanger CIC AvI80 Prévio 6% 
 Resfriado 
ou qualqller concerto em supatoll de bnrrltcba, ~~locbIlS, da Silva 58000, Ondina Vieira C/C Prazo Fixo 7% 
'clnt08 fie ' 8enb"ro~, b .. lslIs d'àgu&, bicicletas e pintura.. a de Sousa 5S000, Esther Remi Aceita procuraçAo Tara receber vencimentos em to' doURiItO
Duco (A Jllstol,,) nllR mesm88. Correias de lona e borra- gio 5S000, Jocelina Teive das a8 Repartições Federais. Eataduais e Municipal•. 
.ob.. . pHfll todllB os lIn8.-Preços wódlc(lll. 58000, Helena Zavarlze Vieira 

5S000. Henriqueta Ocampo Mo
ri 5S000, Rosa Fiorezano 
5$000, Irene Nicolich 2S000, 
Dilina Soares 48000, Maria 
Borges 58000, Estelita Santos 
5~000, Nadir Gonçalves 38000, 

do 	 Marita Corrêa 5S000 e Paulo 

Costódio de Assis 2$000. 


;Farmácia "Esperança») 

F.armacêutico NILO LAUS Em nome da Diretoria do 
Apostolado do Saco dos Li-

Hoje e amanhe ser. a sua preFerida. m. ões. agradecemos a gentileza do comparecimento do Revmo. 
Orog.. n.cion.i, e estrlnsziru Monsenhor Harry Bauer para 

Homeopatia. _. Perfumari... - Artigo, a procissão do Sagrado COI'a
ção de Jesús, que realizou-se 

I 
no dia 6 dêste mês, bem como 
ao SI'. Salvio de Oliveira, Di

6arante'BfI a:exata ob~enilncla de receituário médico 

de borr.cha 

~~~~ra~~ ~:~e~~~ú~~ C~~~: 
PREÇO~ MÚDiCOS drdl. do Parto Mont-Serrat, e 

j
R. Conselheiro Mafra, 4 e 5 (edifício do do Menino Deus. 

. Mercado. frente à Casa Hc:epcke). saco dos Limões, 10 de julho 

: fone I 642 ~:e!~~~'Tenorio d'.1.!buquerque 
~_--------__------ Secretál'ia 

1. Antes de comprar um Rádio~Receptor. 

faça uma visita 'à firma


G K N &ER' E' ,elA'. '" , . '. , ., 
à rua FelipeSchmidt. ,34 

' Aisntes Autorizados dos afamados Rádios 
1IUA'--:aocaIUVA; ',20S 

~ .' '1-1 .,1 .. I :~ >c=I!. Vende·se, .por .12 conto. de
r-'" ... -r-"" ~ ) rél., à vIsta. oprédlo.aolllia. 

Vendas à .Vi8ta e .a .Jonao :prazo i:~ric~=Tr.at:~(i~;~.bertoo 
I~____________________,;:I ...·a 
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• on.- .illa·......... JIIlI ..... 
 I 

....0 _ Itr_e() Estado 
NOVAMENTE À. VENDA........... 


I{edacç&u e Ollloln.. 6 
r.a Jo!o Pinto n. 1I 

r .., lo2~-(Jx pOlIa I 119 

"'. C.ou..! : 

Auao CU$UOU 

StsWit'~\rf' UIOOO 

"rlwt'lI'Itr.. t!S()(M) 
llto. 4$OOC 
Numt'lrn a ... ul.o I!OO 

(1111 1.'.,,,,, , 
Alt.ao 61!1000
llemeotre lI!IOOO 
Trtaeatr. IlIIOOO 

Alt.aaDclOl medlalle ooal,.etn 

de seu filho poda ser .m..... 

ç.cIa por um. perigo,," diar·
"'e.. Contra ••te terrivel mal 

.Iistem como remedio sem 

19...1 o. comprimidos de 

Eldoformio, um produclo da 

caIO .8...-.. 
Comb.t••s diar

rheal com os 

comprimidos de 


Eldofonnio 
I •••., . os .dultos 


, c •••••r••s cr••n~.s. 


Representantes e 
viajantes 

Preclsam08 para todlls a8 
e 10088 do Pall. Negócio sé
rio e lucrallvo. OUmas coo· 

J~~fNHt:S 'Rrr~::~~al~~ 
3.097 	- SAo Paulo. 

IIITriu,,' li ' l'IOIOSTlrAI 
GLlIICI 


Dr. D;.I.... MClllm.nn 

P_ado pela UDlnuldade de 


Geaebra lSu\ça}

Com prAllca DOI bOlpttal. europeu.

CIIDIc& m6dIca em pral, pediatria.

dOMlÇU do .11I_a De"OOO, aparf!-


Ibo pDlto'UrlDarlo do bo,nell 

e da mulher 


Assistente Técnico 

Or. Paulo Tavares 


. ~:.r;a~:oIRa:~"I~~~uCI~!~ ~:~rl~ 
SIo Paal<». rupeciallzado em 81· 
=eeC:'M~r::I~":.i.f:o~ Volver. 

Oablnete de Raio X 
' :=J:::coa,:°:::D~o~'::"~Era~era::: 1-:-________________ 
Oor89lO, pulmCl8ll, ...11091. bllI.r. I. 

e'IClmagOl, etc. 

Radlotr·llal :=s.: radt0ll'alla. 


Electrocardiogralta cllnica
(D=c!:'':"::'0 ~': t::~~~~u 

eI6l.100I.) 
(Deter:.=u::.od~:'~. da. 

. llladulu d.leereçlo laleraa).
(Eum~o~~~~e ~~::JICO do 

•uoo duodettal e da bllll). 
Oablnete de tlsloteraola 

~.~J,!~~~bO: :It~~~!~r.~. 
'. - . m6dlaa 

';~~;:~i~~~~~:i;;~~~~ 
mo, dO_lem da um DO aDgae,
~~ÓIte':"~~d:t,urina, ~=~I~ 

Co;npanhia c Aliança ~a Baia» 
Fundad. em 1810 Side: BAIA 


Sequros Terrestres e Marílim09 


Dados relativos ao ano de 1940 

Capital Realizado I{s. 9.000:WOJOOO 

Reservas. nlais de 54.700:000$000 

Responsabilidades assumidas, ;,.929.719:000$000 

Receita 28.:l58.·717J970 
Ativo em 31 d~ dezembru b5.964:965$OJ2 
Sinistros pagos 7 . 323:8~66HOO 
Bens de raiz. (prédIos e terrenus) 22 3H:OOJ~OOo 

Diretores: 

DI. Pamphi10 d ·Utr. Freire ~e Carvalh, Epiphanl o l 'se 


d~ Suuza e Dr . Francisco de Sá. 


Agências e s \1 b·~!1.ências em tod" o territó rio nacional. 

Sucursal no Uruguái. Reguladolts de avaria,s nas prin· 


cipais cidades da Am~rica, Europa e Alrica. 


Agente em Florianópolis 

CAMPOS L O B O & Oa. 
RUA FELIPE SCHMIDT N. 311 

Cal .... oostal 1!J ' Ttltolwn,'083-End. Tel . • ALLlANCA. 

Sub-Agente em Laguna, Tubarão. Itajaí,

Blumenau e LaQee. 


~e-acom 

'\~~BROMIL 


AVISO AO POVO CATARINENSE 
Linha direta Porto Alesrc-Florian6P9Ii, 

Empres. Jaeger & Irmão 
Saídas de Florianópolis às terças e sábados 


I 

Saldas de Porto Aleire pera Florianopolis


às quartas e sábados 

Saídas de Araraniuá às quartas, 


sábados e domlnios 

MAR 

~!lll!JlN:A:S.';º~ /f~~~VER "CONTINENTAL"<ic'....... ..w8 . ... ,.,'~'::", ,...... ........... 


'PiôdU.CiI•.·•·.·•
IIIDIIII 

I EIIE 
SCHOENAU 

CHEMNITZ 
III .... m 

COII cam. d. 37. 21. 'I. 51. 
65 I 95 em 1111111 

Representant.. exclu.lvo..... Sant. Catarina: 

CARLOS DOEPelE SII. COMERCIO E INDUSTRII 
MATRIZ EM FLORIANOPOLlS 

Filiais Im BlumlDAu, Cruzeiro, JolDvUle, LaguDa, Lales e SiolFraDclsco 

MOSTRUARIO PERMAMENTE EM TUBARÃO 

1 _________________________________________ 

I CrMito Mútuo Pre~iallll ff~tErn 

Proprietários: J. Moreir. & O.. 

JUNHO -4 
Foi entrpgue ao ;Jrestamista Noriv&l BaRlo, 


residente em H:1.n9a, pIJ8suldor da caderneta 

D. 7.659, o prêmio que lhe coube 


em mercadorias no valor de rs. 


6:250$000 
contemplado no sorteio de 4 de Junho de 1941. 

JULHO 18 
Hal8 um 10rroidAvelsortelo a Crédito Mútuo Predial 

realizarA no dia 18 de Julho, com um prêmiO 

,~~~e~m~m~er~c~a~do~r~la~s!!!!n!!!!o~v!!!!al!!!!o!!!!r!!!!d!!!!e!!!!r!!!!s!!!!.!!!!6!!!!:2!!!!50!!!!SOOO~!!!!.~~!! 
A Ilcola JlaD BraDdo I. lU CIII IIOr c............t:II 


D,,1ea-te rllltrtrlda .ob R: lU _ li.. 
Dá li\~ões, sistema moderno, para se -·· habilitar, mesmo sem preparo, , proflBBAo

de guarda. livros. EOBlno com o auIlHo de 
_ 4 livros qUA gUia. m facilmente como profel

9l' ~~rf~:~~~~:r. !e~!:o::a::~~~:r-:: :raC 
"" . rei. O curno completo de 12 lIçõea que

6\'. lar6 em 4 meses e um diploma graUs ea" mpeclallsta el'l contabilidade, euatam 
300S em 6 preltações. Peça pr08peto boJe melDlo, ao 
tor ml!la conbecldo no Brasil. Portugal, Afrlca; tem 
de JO anna de ensino comerolal: hablHt(lu ji uma geraçAo
de alun08: l'rc:.f. Jean Brando. Rua Colta Jr.•.0 194. CaIxa 
1876 810 Paulo. 

.Ji0. Jl1 ,., I ~ ~ 

(f.........J 

E' o nalco lorllllcan" DO 

muado com I elemeatll.!. 
looleos: Pbospboro, Cal· 
cio, Arsentillo, VaDlldalo, 
elc. Com o seu uso DO nm 
de 20 dias, oola·H: 

t - L~Yaot__Dto ImtI 
dia 10r\:l. e volllt 11UHCI.... 
lIt do IPlld11e; 

I' - ,DeaapptreclllleDlo por 
co.."lete ali d6rel de ca·be,., lnao.ola e III:rvOlla
..o; 

3'-COIIIblle radicai da 
deprelllo DerYO" e do __ 
_ reoIIIeoto di ...... 
IUGlo 

4·-A....1odl .... 
warllado di 1 I I kIIoI 
Os.ap.DI._..... 

dldaà.........
OpIo11G do *....... !a
,~. deCol'", 

:..,..u:IIIR!_______ 

IL=.=:':==~~~J 

'. "'; { 

_ A_"_I_.I_~_:_:..;ç..;.~_·_~_I'l_~_~_\IOUI_N_O_~_E_M..;B~~_MOU_U "5' Ab~Q§:~~ .. ..,Eé.. ~<;fi~ORIÂ OPOLISt.... ..... __...........,;;.1'.	 · ~

ft'PHRI G .. &ftSM pois. s.u~ .rtlí~spílÍ'~ i; pres,ntes . e ;:;fo;'t.ri~ls.el.'tr.icosFMUI preç~.

A~I TISMO· OTA~.RHEUM"" O nlotAm rivali . por<exernPlo;làmpadàs :~ a ~" Jllirtirde r:]S09O, Oos i)ef( ÍI 

n I{~fiaa.G .n. 1{6fi~,~&., .".'~,....'.. ' . • 
T 	 T: 

Se V. Só precisa comprar artlios para presentesouneces.ltad! uma 
boa instalaçA0 de . luz OU obter materlaiselétrlcos; ems.ui,': própriô

"'" . .interesse, visite .. ~emcomproml'.o a ' < 

~~~-'!:of.ta~= ~~'t!~od:lnatalaçao d.sd.} ,~OO " o · m.tro,sUpO*,!!~:i pa~al~:rnPad'-. a partlr, ide 
qaalquer p8IIqulza par. eluoldaolo 	 $700. ' . a.slm ; t~d~.osc,m~Ílt.rlalsi· ..tloa;pr.ço.! .o ·Zalêànce d. todoS: 

Rue F~!\~1:7r.~:adO, e 	 . InâtCí!~apiêJ ' a f1orian6P6~ 
f l O R T A N O P O L I s 	 RUA ~TANOll. FELlPE, SCIIMIDT.ll""-Fon. ·; l87.... 
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o ESTADO '0 d. Julho cf. IM1 

Ferozmente se combate na 

à m~:.~~::lt;!~,~'. !~I.~~::lt:~' ~IU-;rt~~~~"UI1)~:~ 1.\l,~~:~:~'I:.~:~(!' ~t~~'li~~~d-:- ~:J:~~~:: I ~~:~~)i.tl:)~~~~::~:~:d:p:;;nt::ác~~:~··~ IJtf;~:,~n;:~ 9, ~~~:,~":c::r~~'I~~~a;r:::; I~~:it:;::r~O~~a:r:n~::::e=o d~:. ::~ ;~~~ar::id:I;:. d: e:~:::"~~r~ 


lonesa anunCIAm Ilue ha (1 U1.\' Iw'l \1'1'" l·~fllrl\n!oi no ",elor de No,o- E~la declara.;".. c:ontradiz .nterio- ",ermnno-s o\iética di:r.:em que os I le, aR no~~a~ rorc:a~ aerras deRtrui- d.·.... tacamcntu.... de 'ropa. .. ..... 

Tas cnnsN'ull\a ... ~ l' lul a h ' ruZllh'nll' t;r.ul-\ nlill""k. d ..•....CCl·hnndo \' iolt"lI- r e~ inrormac:õl's ~ermânica~. ru~sos I,srl'cl'm r("(citos d. 9urpre- ram em combates a';rco~ co nos Re- alemih•• que fa7.em ro,.. ........ 

ntl ~l' lur de nurkusi. Iwrlu dt, Pu. 1I .....1n1ll... t-' slH't'~... hos nl aqul's ~l" .. O!< últimos \ioll'nlos conlra~aI8 " :-;a I1\lcial do inl-'spefado alaque da ródrommi. 58 a\iÕeR inimigos. No dRd<,......ibr<' os rumen.,.. "'_"Ire. 

lulsk. ~em IIUl' ah' .'~tlr,\ h'llha", lHl "' U'Út'S rll~"'u"'. \ ... Ill-'rdas ne~""l' «Ul'.... ru .... so~ - - conlinua o corre ..... Alt-'m::lnhn, c agora eslilo aphl'ando me!"mn período, perd<,mo~ dnco l' l·~hI\8COS. pela maiR lileirl faUa 
Sido r"nllnd•• ", as hlllms lh' Ilult1- I l· umh.l tl' SdU Ill'S.ldi ......lmlls de .lm ~ IllUndl'nle dn~ úllimos dias ~ãu I ml' lhur d("rcsn conlrll ti mélodo dos aparelhn~. Nu selor da rrcnle da por l'1es l'umc:otida" • 

qUl-' r du... dl)i ~ ludo!'õ. \ s rur (.\!'õ ad-I !w~ 11'" Imlus l' u'" .ul\l· r ~lirim; lu- ' aca usa des"a üfifma~ão, sendo di\!- nl t-' miu-'s \""Slm rui (IUt-'. num do~ 8('· Duco\in n. \árias unidade.. J.\'<,rma
\er ....\ri a ... ...e d"frontnm l'n ( .lrOI~ :l - Iam l'lIm r(' rm'idud C-', di "' llullHHln I nu d(· noln (IU(" n<'ssu'" bntnlhll!'õ u"'l tun''''' . !iO ianqu('s alcmii.(·~ cunsc:o - no-runtena"" furam dc:orro18d8~ me- ... 

da.ru.c.oh'.llll.m dH1 tI Ul' Irt'm,"uhl. dn j' dlllu .l p.dmu 11 1Urtllll. st rn (Iu •• l- "ncnr.ci .1S II I lado .1 I.HI" fnr':.t':_! J.::Ul:~~~' ~~r~:.*' " (·ntr;. as..1.i..n..b.as...-. . t·'_um_t:ont!!':!!!!.l!.':.l' da~_fl)rC'a..:!.. __ ~~~~' ~.!!la..9 . ( 11 . T . M.) - Notí
fllHll pnr lic lIlum lllda,.: as :lrnta~ d•• tllll r Ul' li""it'. I)nré m. tlhi. agu r .t . muilu 1I<'''''nd".... )r.;u !': ('Iur no rh', a"'I .....IS. mo .... . ~Iuandn já lunlam pc:one·I t-õo \· iétf('a"". i"iu fi.'rrirt1Tlü tum.uTii ~í~~~r...-d:"'''--_ 

gUl' rr., moderna . ,... IrupRs J,rl' rn\:.nictl!'õ e fln18ndc~ns tl'm (rado Sl' te (Iuiltlmetros, nüo pud('· 1,('ln~ nossa!': Irollas. em d (' n..o bus- zt'm (IUe a s itua(õo alimentar d. 


\111 "1:11 11 . t) ( L . P.) _ Xnth'ia-"\"' enrul1tnulo \ iJ,ro i'u...a resistl'nl'IR t' m r:lm 1·l'sj,. lIr UfI atoQl1<' d<, uma cu .. qu<' <,m (Iue ""e acha\u instalado o Fml.india tnrnHu-se crític• • dHdt' 
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• Chcvrolct d e 1941 apresenta duas séries de caminhões.com os motores 
amb"" com o:: mais possantes motorcs da classe: - um 
~ !)OHP com 174 p~s·libr.e s de torção e um super-motormais possantes 
dc 93 HP com 19:1 p~s-libras dc torção. Com maior dis. 
tAncia entre :lS rodas, novo tipo de direção e maisna sua classe de 
espaço no compartimento do motorista. os Caminhõo 
Cbcvrolct de ]94] s!io os mais fáceis de opecar , são ospreço••• 
mais conrorU.veis e eficientes de tôdos. Si o Senhor exige 
um detempcnbo eficb e ct'on6mico. adquira um Chevrotet• 
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