
. 

MAIOR BATALHA DA HISTORIA . 

Angors, 11. ( R.) - Informa a 
emissora so,'iética que, enganados I08'":::~; !:s::;~-;.. ::= 
pela nolida de que a nússi.a haT ia UM DOS PRINCIPAIS OBlETIVOS DA POLITlCA ALE" "i08,h08pit.is ela ''- •• Ou.t. 
sido de\'oh'ida a Ucssarábia i. nu A UCRAI N A : DO« DRANG NACIi O.Te" »UXPAN'~O PARAOE.TI) hio, UM dos quais )t' ...w ..... 
:nlitnia, tr~s b.talhüc!:I p~rtellcenle~ a 1 ~~~~~~~~~...!..~~......:T~=r~:..=.-F::::.~.=.:::...:...::.:..:..._:...=..:.-'-----'----7:uIFF-:-;';;;":;;;~~flG";;;";-;;;"'" complel••enle r.p~,.,. rni_. 
nota"el recimento do exercito rume \ ' M .."..cu.... \ de guerra, que estio ..,.. l'-&aJo
no lIlarcharam entre u "folCo mai:f de &. .l O ILo ' •........... porl.dos psra os ho... 'ai••• AI•• . ' 


I ,,,•., -.t .~. ... h 
vastador" que conheceram. Dois 
b.talhões e a mflior parte do ler- \ \ 
ceiro foram destruidu~ e u restante (...,-..~_..>'----)-'"-----" .. :~:::~:'"o,:,,::~. m:i<:·y, NoÜoi••••t[I ~ - ..... 11 (U. 1'.) ' 

capturado. O referido rCJ:imento ê 2 ..... ,: ...~_ que foram feitas algumas modifi.. 
o "Mihal Vitiza ", qUe quer dizer I cações nOH comandos ale.ies na 
6'Michael. o 8ra,'0", da própria .. o.,. frente oriental. O general (inlan~ 
guarda do rei. ~ dês que comanda"a no norte foi 

Os prisioneiros declararam que. dl'stituido ; o general rUMeno Ano. 
depois de lerem !:'ido informados de tonescu. que eomandava no setor 

que a Bessarábia ha"ia sido de,·ol· dn. Dessorábia. foi 8ubstituido pelo 

"ida à Rumânia, mareharam, des ~eneral alemão Sigmund Ll!n, e 

interessado8, arim de assumir o do- o comando no setor da Calieia 80

• inio da reci,ão. freu tombem mudança . 
Quando atra"'essaram a fronteira, 


essas forras foram "'irtualmente * 

aniquiladas pelo f 010 das metralha· 
 Eslo<olmo. 1\ (H. T.) - A. úl

doras e da artilharia russas. 
 timas informarões chegadas a esta 
cllpitul. tanto do lado alemão como

* du lado russo. mostram que a RúsAncora. 11 (n.) - ncvelou·se sia e o Ileich lan tarão na luta. nos co- mais pormenores o resuUlIdu 
prúximn~ dias. todo o poderio miada batalha travada segunda·feira lilar de que di!oõpõem. num gigantesúltima no Báltico. na qual dois dcs· 
('U cluHlu e que ficará na história tro)'era alemães foram afundados. militar do mundo como o mai3 ter

O encontro verificou~se no es· MAR rí,·l'l lO sangrento de todos d S temo.treilo de lrben, situado entre a ilha 
ons. numa só hatalha decish'a cde Ocscl e a eosta d. Letônia. à en
na qt1al o "cncido e"tará derinitiv ll· trada do Golfo de Riga, quando 
mente aniquilado. dois destroyers alemães escolta"am 

um nuzado r-auxiliar que tcnla"a A ora ue a olltica de H itler, chamada •• D rang n8ch Osten" (ma rcha alemã para o léste) torn~u ·se fáto, Tanto os a lemães (orno os rugo 

penetrar no golfo. l :ma belonave vegmos, ~laram~nte, neste mapa, a ra:lão qUe motiva CSS? marcha. ~ercebendo que a guerra contra a Gra·B!'et~n~a SUl" pn!l)aram.~c ~lti\"amcnte para 
germânita. atincida logo no início seria longa e que seus suprimentos são insuficientes e ~n.certos, Hitler resolveu a~od~rar . se dos T:cursos da Russla. a hatalha da " I.inha Stalin". Cu. 
da batalha, pelas granadas so\"iéti· O gráfico mostra a dist ribuição geográ rica dêsses amblclon~d~s recursos. Em pnmelro lugar, veem-.se a .Zona ~~~ illuas l' colunas de trol,as so\'ii.ti
(a~. adernou fortemente. ,'i ndo a Terras Pretas (Tchernoziom), importante pela sua abundanhsslm,a cultura de batatas, bet~rraba ~ hnho . a r~gl~O .·<manpÍ7.c.a.I~ ,.sA~I"r.ldoadsa. s.l'rs'·'sarmd.as.·cm".srCmh~ . ' " 

entre os rios Dniepper e Donetz. onde foi desco~erta vasta mma de hulha , que parece mesiotavel, e a cnaçaQ .. .. .» 
na~fr::~: P:cus~;o::~P: : o:';~::d() r de bovídeos, de que a Rússia possue um dos malore.s ~~banhos do ,?undo. Margeando o Mar Negro, as . ex.tensas linhas dt-' furlifica c:õ,'!oõ (Jara ocupa~ 
tentaram escapar. por mdo dc ('or- plantações de trigo, que atingem a península da Cn,mela. O gráfiCO mos; ra outro quase certo obJehvo da.rCII.m"I' dl'•."d'cic:õlcc.ms, . D0mlc~...dmO.I:I"nrlmcnâs~lid<aodea. 

.. marcha para a lêste" - a conqUista dos campos petrohferos do Cáucaso. .. " 
:~~~é~i:O~u:'r~~ada;:~ :,"j!::tr::':~~s I'odcrosus f"rc:a~ blindadas. com a~ 

o cruzador·auxiliar. apro"eitan  lo. e Constanc:a. como pôrto de ex" roram nniquilados. batalha de Lepe': Os russos der-I ~UI •~~ frentr ~om a ll~mâniD., os fnmO f;3S " pan zer-divizionrn:' à 
do·se das "antagens orerecidas Pl' · portac:ão, o locutor da emissora rus- Outras notida.-; informam que ~f; ro~aram o.s al.emaes e.m Lepel, de- , SO"IChCOS•. medla~te furlOsos con- fre nte e gr,andes rc[urCi:0s de~ Infan
las péssi mas conditões atmosféri sa declarou qUl' amhos haviana si- camponesef; da região da frent e dc pOIS de tres dias e melO, de cruenta Itra-alaqucs, obrigaram as tropas taria e arttlharia pesada estao sen
cas, logrou escapar . ~o destruidus (>ela a"io~ão sO\'iê- , ~~:~~~o:s~ã: ~:~::n;i:n~:d~: i:~ ~ut:~s~:.ri~:n:~;~~:s r~~::~:;:mP::: !e;~:~;:ru;oer:aste:r~:::;:":::;:: ~Oe~~:,ce:~~::;~.:~!Os:ç~~~:;::~: ~ 

.:\S belona"es alemãs eram do tipo 
l1ca. • ' I possibilidade de destruir tudo. con- retirada depois de perder um regi- Combateu-se violentamente em três mt-' nte cunstruidas, de onde êsses 1 

'IJquar" e deslocavam de 800 Mos~o.~ .. l1 (U. 1.) - 0 . Jorna forme a ordem dada Ilor Stalin, mento de infantaria e outro molo. seto res: Pololsk e Lel~el. na Rússia fortíssi mos t-'xércitos partirão paraD 

~i~ ~::!:~~s. eom tripula~ões de "Jz"etla Informa ~ue eO."hn~uaram rizado. Branca e em NO"ogrod-Volynsk, na a~!oõ altu frontal ;1 Linha Stalin.f) 

Ancora. 11 (R,) _ A emi!'Sora de a d~:~e~ paraquedlstas a~6em:.::t:: Moscou. 11 (l~niled) - De fonte Segundo os cálculos extra-ofi· Ucrânia, com o ohjclh·o de redu7.Í-la a cin
ondas eurtatl de Moscou anunciou a ter.~1 orlO ~usso'I~~ qu a \tre' oficial informou-se que as forças dais. pelo menos seis companhias, No~ círculos ofi ciais deu-se a en- zas ou ahrir uma brecha sunden.. 
destrui(io do!. centros petrolíferos ::~t:r~~:rn:t:~;I~er::a'do~ gr:: armadas de Hitler .!sta\'am em re· com seis .mi~ comb~tente8 alemi~s, tender que aS, tentati\'as ~l~.m ã.s IUl· temente grande para atravessá.la 
rUll1enos, pel08 aviões sO "'iéticos pos dessa unidade inimiga faziam tirada nos setores 1:1.0 norte da ~~s- foram . ~~lqulladas_ .. Durante .a açao ra quebrar a • Linha Stahn fracas· com artilharia e dh'isó(,s blindada. .... 

Depois de desc re~·er a importàn- parte " mulheres. disfar~adas de sia Branca e .ao sul da Dessa rabla, os SO\"lellcos destrulram quatro ba- saram por eomplcto, ao mesmo tem· afim de abrir caminho até ~loscou , 
cia que representa para a ..\Iema- polieiais russas e armadas com pis. tend o expe rtm entado uma das terias de artilharia le"e e pesada. po que os nazistas não (onseguiram Kiew e Khurkow. os ml:l.ls impor
nra o petróleo rumeno. eOMO Pio. tolas automáticas. Assegura o l'lz. maiores derrotas desta Ituerra na Na região de Faleiu, no extremo avançar em toda a frente do Dál- tantes objetivos imed iatos do alto 
esli, ~omo <enlro de r ..bA. lecimen. ,-estia" quc lodos os paraquedislas \ lico à Bcssarábia. <omando alemio. ~ 

A ••r......r.ta. Cond....do 
do MC8Mrftltclor u~ ••cr••tloIPôrto Alegre, I1 (C. M.) - Recife, 11 (C. M.) - Acaba 

Promovido pelas agências da de ser condenado a cinco anos e 
Costeira e do Lloyd Nacional, o ' três meses de prisão o antigo sa
Ir. Silva Bécko, encadernador da cristão da Igreja do Espirito San· 

I 

'o Es1tado
livraria "Globo", mostrou aos to, Lourival Gomes Porto, que 
jornais o projeto de um avião gi furtou objetos antigos daquela

o MAIS ANTIGO olARIO DE SANTA CATARINAganteKo ~~e pode s:;r transfor igreja, há tempos, estimados no 
mado em destroyer ou em car Diretor-gerente : Altino flores no valor de 60:000$. Estão a
ro blindado. Vai dar êle o seu guardando pronunciamento da 
projeto a técnicos para estudá-lo. justiça, no mesmo processo, os

ANO XXVII Florianópolis Stlxta-feira, 11 de Julho de 194\ N. 8292 receptadores do mesmo furto,I I EIItMtrIot... ___ , 

:~~~~~~~:~~~~~!~~~~~~ If~l~InlAMfnI~~~ 

:.:ei:::='d<!~ al~ute~. M. RoblUoa, chefe do ,!>eparta~nto de NUlO.,. da A ren~io pro\'~nda entre as ' rorma~io do "ocabullirlo, pa- metropoIlta grego, Crlsanthos, 
seu peIOOÇO ~...... Marmha. O prog~ama de c~n.truçoe. n~vall dOI EatadOJ-Unld.o. na~ões do Eixo ,em ~onse(luên- ra que a polIre literatura ~xlal que se recusou a prestar jura
oodo. _Mu dl,a.lhe - declaroa o almll1lDte RoblD=oa - e.ta sendo executado malto ~IM tia atitude l'IIplda e oportu- possa ter alguma expressa0 e mento de fldt>lIdade ao gover
~o ~:::::'!~ maia rápidameate do que o. maia otimista. poderiam esperar",.. na dos Estados ~uldos na Is- uio hupres~loue o mltndo COIU no Tsolakoglou, InstaIado. pe_ 
oleo de 1&10 lão Depondo perante a Comiuão de Iaveatitação da Defen do lillldla te"e a fel~lIo de "erlla- o sell IIslHlctO de san;.asmo. los alemães em Atenas vem 

--.J rcpul!II'Dle. As Pü- Se d Im' t R b' d lar d ~ delro desapontamento. As for- Mas, nesSll t.l'IInsforma~o, fi- de ser substltuldo pelo 'metro-
Iilhas lIfcCOY' Da O, o a !fUI e o l1li08 ec on qae o proll'a.. e c - ~aH aDlerl~lInas Mnt~lparllm-se cará esdllre~ldo flue nenhum C I Damaskl 
...... de OI.., de Fi· ÇÕ' auaia ellua "quatro OU cÍDco 111_ maÍl adiantado que o 110' flue era un; desejo dos eua- povo aléa do Ilue Ilretende o pollta de or nto, . . 

lilii!!!l~!IiE' :~.e d~~:; de qualqaer oatro esforço de defen aacioaal", trárlos, e dai a exploHio do ira- domialo do mudo poderá uar Camisas, Oruatas, Pljamel ' 
o auboliluem .anto- seado dos JorulIls do Releh e deteralaados termos e praU- Melas das melhorei, pelol me
josomeDiA! e .. to· dll ItIiIIa. ~ar O qu êles slgnlflqum. .. nores I'reços,ló na CASA MIS. _-- ::~';;, ~m:er':::; O UIII po~tll-'·O. Jai disse, \lerta Todas IIS nações ~onUnentllls CELANEA. - Rua Tralano. t2 
no invemo. Todo bo- Or. MA EIRA NEVES - mfdico e.pecl.li.t. em \'er., que e próprio dos regl..es enopéIas perdel'llm a slIa li 

mem ou mulher magro pode aumeDI.r totalitários a aasêncla de lógl. ' ore deter..laa~o, ex~tllados 

2 ou 3 kiloo em 30 di... De ""Dlrorio o DOENÇAS DOS OLHOS CM nOH argumentos, Isto por- IlpenllS, e por e..qllanto, Po.... 

diohe!", !:.o~r~ ~u~U,m:.:t:: Ilue todas as l'IIzões senem pa- 1.lIgal, 11 E~Jlllnha, a Slll~ e a RUA .ocAIUV"- 20~ 
moer i Cur.o de ApertelçOllmeDIo • LoDia Pr'\Iea Do RIo de .laDelro ra defesa dos atos dos seus dl- Tllrqllla. 101 a experiêncIa da Vende.ae, por t'2 contos .de 

Con.ul~.. diari.mente "'!a.=.a-t.1Ift ~ \\,I:II'~U :::~oe~;~t:~:;:=t:e~~~x::~: !;;:t::'~o :::: e:'~~_;::t': T~ta~ !~!:.: PJ~.dlle:~~~~~
A procluclo nort.· Con8ultórlo. Rua JoQo Pinto n . 7, .obrado - 1<oDO: 1467 IllIuntoM OM eONbatem. O pont.o- ~iio, agredlll'se qllelll 1l1l0 qlll- Leal. à rua Trajano. 33. 

.....rlc.n. de .vla.. Reeldêncla: Praça Getúlio Varga., n. 10 - . Fone 1504 de.vlsta é, polI!, o de fIlie aos sesse concordar em sabmeter- VI.9 

--------------______ dlclonirlos do t.otaUtarls..o se a li" "fjlllsUag" 011 a um 1=~""""""7'=-:"":"'''''7'''''''''''''''''''''''''' 

Washington, 11 (H. T .) - O . "lógica" e "eoeréuIa" do pa- "haeha". malto mais sério do qu pe.... 


Serviço de Direção da Produ- N h d rtn bA I lavras sem seaUdo. O hell1fsférlo ocidental te· t.rbar a vida da Europa, aba
ção anuncia que 1.476 aviões a ora epa Ir o o o E' por Isso qu, aeste ao· r~ qu ser "protegldo~ tam. teado povos eIvlll..dos, para. 

militares foram entregues ao _ _ _ ..eato, a IlIIprellNa dos dois bc... Pre..llmlll-8Cl e .. tempo, qu a tirania sObre êles se e8
govêmo no mês Cle junho últi- . palses, aolaveRUr cont·ra o ato pela lalelaUva da 8IIa maior palhe. Ia~, ..a reaUdade,o ' 
mo As entregas de maio subi- Sofia. 11 (U, P.) - Ao que se notic ia, surgiu uma atmos- dll govêrno de Washlngtoa, 'a- potência, e como Isso des..o.... crlllle lIIalor do presIdente ' 
ra~ a 1.339 aparelhos. Não fo- fera de n~a~-estar entre a Bulgária e a Itália e.!n consequêncla la em "agressio", em "Iape- teu! 08 preteadldos.."protetí!' Roo8enl& é ter barrado a -pas.
r.am revelados os tipos nem o da repa~tlçao de te~rltcjr!oR ha.In/\nl(,.oR. A cleclRRo cio sr. MIlSSO'1 rlulIs mll norte-amcrlClloo" e res" , o e.h Ijre da UIIIIlO Àlllerl- sagem doseó aqa1stadoftS , !-'D- . 
número de aparelhos remetl- Uni de Incorporar a Alba nla os distritos de Struga, K?ssowa e em "ataqlle à Euopa", coa- eaaa foi posto aa berU..d., co- ..o a êstes sasplnulos "espa. 

dos à Grã-Bretanha. ~~~~e~[~V3~0~u~r~~~~~odi:~~~~~stl:~n\~~~Ci~~~1~!~,:0~tI~ ::::j~~t1;I~:~~rad~'S::i!=: :~o'::a ~od;:::~!I~:e°T.j·~~ i~s e~::!~oq::sset!;:atr;= 
Bllnlto~ bODa e baratoa garos e devem ser devolvidos à Bulgária. O rei BorlA convocnu ."Ao seguida pelo pnlsldeate Ja Europa. E, l'1Ialaeate, OC1l- CoJom'o deseubrlll. 

Prlmelr'oR entre 08 prlm~lroa . o P arlamento para uma sessão especial, supondo-se que se tra-"I Roosevelt. . par a Ilha rom1n&1ca dos pes- E h. ra.lo (cenelll8 o "Cor. 

Silo 08 doces preparados tará de a ssentar as medidas para eliminar a propalada Injus- Deve 'aler parte do progra. eaclores, perdlcla 8.0 AtlAntteo relo da llanhil , fi há "'.10.' .... 

Co'o Dom Fermento r.1edeli'oilt!Ç~. ma lia 1;80,. o~e.n. ka.••• I.orte, 6 '!li teo.'~ltl.tolr"lI «eulQ.!ltá.CI~t.Q.;. , _ ~ 


Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:ha.In/\nl(,.oR
http:contos.de
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http:atravess�.la
http:d'cic:�lcc.ms
http:s.l'rs'�'sarmd.as
http:so\'ii.ti
http:veem-.se
http:a~od~rar.se
http:PARAOE.TI
http:i08,h08pit.is
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r~l"\ r\ r::~TlS 
~UIS 8ELlt\Dt\IA. atitu.4. 40 ~ '-0 
C tio pur'ó e · iii~:~•• ..\hulindo a dala de I do l""""'I1-\ ,i l"' . s,· Ih,·, al.,·il"<·1I\ <" "ninho, 1'01" p"ssibi lid,ule, de i'x ilu l1a lula ':I1I ··:-;Ü" l'x islelll, ·,lis,,', ideolugias na. 
Sabonete Gwy, t~o ' c 
pulos3menk prq.l3rjdó, -.. 
leU usoé:acol1sdh.ivl'l (~ 
para o ba.nho infantil l'~ 
par.. a hi~icnc do rosto. I 
teio:!. õI swcútíSCOI11.ll'SP 
lcvc,sutíl e fin:uncntc ptJrt'
funu,d.. do SJ.bonete Gm,_~i~~~~1iiji!~~~~~~~: ~:~f~~~:~~~~i~~t{;~ ~~:~\(t~~j~~~~;il;~~jl~~~:;~~~~i~~~;l~iJt~[;;f

MIOIS lrop~l ~ Ol'Up:II'âlll as (' ulali c"" "a j, :-. ia p a i ' " tI~ .Isi:ith·os " , JI:io );1111 til ' JII"l' parar \I I('r!'l' h . ,. "fim d,' _llCJ.:..Ull ...... Ui .I~_ . r.!. !.I. I \"il·':.·ill·S polilit'w<i. 


tlu litural mais imporlanlt·s, l '(l mU sc..' r:'1 muis (' ulllpl'itlOl :'t l'isca. N:io st' r U1.l:'I' fn.:nlt· a lllwlqul'l' l'\'l'nlu:1U- Talv('z 'IUl' "du..·fl" dl' XUllqllilll 


~an<luilU, Pl·(luim. Changúi l' uu- a ll'gul' llUl' a hipúh'St, a\'('nhlll;I é dalil'. I':!'I 1:'1t I i lldillados a firma i' :lÍlu!;, l"Ill'glll' ils htlas ('ullI l:h.l11g
1....Is; mas não llIuito aic-m. l) bl":t tlt ' l'rilil"lIs, muis uu IIh' lIlJ~ 11 111 a a l iall~'a "fl'us i , ':1 ,' tlt'fl'nsi\' ,I h'."i-Chl'l.;, '1111', sl'ja dito til' )IôISS:, 
ior;.llu 
(lUUlltlu mai s ou JIll"1l0S St' lll'lin~- illl a~ inll slIs. Ela fll i dl'!)alid ll l'lII ('U'" a Chilla d,' CI1:l11~-t\~li-CIll'h. .1-: ( ' 111, (' o únil'o <lUt' se manlém ( " lC

ralll. 110 seguluJu :UIO til' lul: •. , oi Ii - nu,jus in ."i IlSIH"ilusos atls jalJOIl('Sl'S, E "1I111 I)J' l" ' IIIIt--SC .. inil'ialiva. :\ ,Ii- ""l1h' " 0 111 IIS sC:IIS IlI"illt'ipiu!'l, EIlI 

tl'rat.. ! )carl S , Ihll'k t.'Sl'I'CH U t1ll1 E ati' a ~Lla prúl.ri'l ilHlln' usa rcz pllllll ôl l'i a Ih, ~l:lt slluka trabalhol!. ll·l1I pw •• 1I:II'a ('uHl ha h'l' us ,·sl1'.. II artigo, dilcnllu osCt(uinh': " U Ja n ' IJ:\l'os li !-wil'lI."i :'t(·(·rt·ot 1111 assuntu, juntu t lm, dW II t'l,I:'II'i:!s llllalil;il'i:t ~. gl'ir'O"i, anduu \'111 ,'n lt'II,IiI1H'lIlu!'i 
pão j ú pl' rtlcu a I:;Ul·l·r,, " . ~ão Sl' Hú uns Irilll •• l' l"i1U'H ,lI1os . lia Eu- p:l l'" 'lI!(' ( '~Ias r c"On h('l" 'SS('111 11 ,'0 111 \IIIS('II U, E illll·rt·ssal1h': qlU'tII 
II'ahl\Oa lia upinião (Il' u m tl'('11 il'oo ro p a '" fal ou 111.1 "pl'l' igll :1I11ó1rl'lu "o ~o\'i'l'no ti l' Xanqu illl, l' ht'fi :lll u IU'- Iht· s U!!I']' iu i'!\!\l'."i (O nh' ulli lll('nlos roi 
A !'lUa eon\'i\'ênci.t, p on:'IlI , CulH lIS E l 'lH tlll" dl'(' ul,, !'ô mais SI' r:Il uu l'm lu iIH' lIhll'('i nl Il4llilit"u ti l', \Vane.: - jll~I;l1l1l'lIh' li dI' . \\'" ng-Ch ing-'\'t' i , 
c lailwsl's, 'c\'tH'a-a"' tirar css;, Cull- 101 1 lH't'i !-t0 '! ~II ' dtTUllls ;':\'rllIúni- Ching-'Y\'i, qUt· h', flli Ind l l, Iihl' I' ,,1 'l'\I in i lll i;.(1I dl' :tgHl'iI . • 

clusào, l :m lHl\'U. ha!)itu'll'u ;' 0 sa- ,·US, 1'111'1 .1111 0, \,clH'ill;, ;1 HÚssiil. ,!t'l1Illl'l':'I I " \ . 1' lIl1llll1i s tao E' tlifil'il P U I' .ou n:-'l'gllillh·, l'!<olú -s t, 101' 11:111 

l'l'iricio, 1clll uma ill\'ult(al' \::qHld- n:i o So('I';', th ' ad m il'al' <lUt' ;1 ;\h'III:I ~ '1IIi\'inhal' a s ua t('lII li' nl'ia d(' hojlo . do pndl!t-lI,a t'!'ô loa h roslJ ('s lal)('ll'l'(' " 

"". ". ~"'".;o . , ,"mo"" "'" ,,',,' ,,",,',. "m' """,, " "."".""" ~,,; ,"''', ,,,,.,," " " ""N " ,,,,,,,,,,,,, ' "",,, ",.",.", ."""""0'. ,," I 

~~~~;l~i!~~~~ !i~;,::;'~~:~[i;!~:ti;;I[t!::\\:;~il:l}r)'l";!i'''f!;::'':H~;l::;j~~i:~:l~r~::i';l,t;:!:;;:;IAVi~B B~lr~I~BI 

r cs SlIflll Sl't':11ll flnl' . instalallllo·St, lTt,.lil a d H nôl(,lwla capil a l. l'xig il1 id('oll1g ias, () fll' lJP l'iu .. "IH·h'·l·'· ... d I! a'i I·OI4.·;IS t · l'IasM's d o l ·ni\'t'rsl l. \ 

~~~::~~:7::;',:~Eta':~~~~~~~~~~;:i'~a:~ ~!:: 1 :,;'i~';:;',',~ iE::':" ~;~;;ii: ':::::::~~IEi;::,; i~i::':':'!: i~:;~: \'~~:::,'1:'~::;'~:!I:;~::~;" :~:~:I;;;:,I,~';;: ::::::::; :::;;( ~ I~:':':"I:~:'~:':';:~, ,';;:," i,: i I::';::,I,::~", I;: I 

.,ar.. () intt'rior, Enlrilr:un cm riC'a:r; ve~etB tlrle~eirB.,ro\·in (' i" s~ d(.· Hnh'lIlõin tI{' \'nstadas 
llclm. r,· lirantl"s. (' .Ierrolar:un l'

xér c ilus. ma l õlllarclhatlns. ~fas, Ú 


Illl!dida QUI' ,,\·ança,·am. d l 'parilram Londres. via aérea (Por Bar· Iviões que precisam de ser revista
:~;:~~: ;::~:::ad:I~~r:~;~~'" 'IUl' toS timeus. do B. N. S .. para " O E.- I dos. os tubos lança-torpedos afi-


E", Chnnquin~, a <al,ilal pro"i- tado") - Contraste curioso é Inados. os motores e outros com
s"'ria. (Os lIipônicos eXllOri",. nlu- aquele que oferece a vida a bor- I plicados mecanismos bem ajusta
"'"11 os ",ainr •. ' di""borl'.•. E", ja- do dum dos grandes couraçados , dos e lubrificados, de modo a da
1I0ir .. "i'sle alio. Ch,lII~-I\.i-Clll'k , da esquadra britànica e uma das I rem o máximo de rendimento, 


~ 	 u ch"f(' .1"lllOcráti,'o , ("on( · (· (It~ lI "')1- suas mais pequenas unidades que Quem escreve estas linhas teve 

In'vista à imprC'nsa l'm 'lll(, l'X l"is são as mocJernas vedetas lorpe- oportunidade de embarcar numa 

~;f;;i5~!~:d;7s,.~1~:t C':~1:~;~~~~::; . "\;:;: 	 deiTas. dessas pequenas unidades da es.. 
I1lI1a \'Cl. para iluslrar os lei lores, O cumprimento dessas peque- quadra. Foi ao escurecer que se 

IranscrC"C11lOS 'tIIIl' Ir:\s. "'a, I1Il1i- nas unidades navais não vai além fez o embarque. Após ligeira re
t .. exl..ess;"u , ","i10 ('''''I'IOnl.: duns 70 pés e o seu armamento feição, postos os motores a fun
"Com a nussa iudilslria de rorda consistem em 2 tubos lança-tor- cionar, abalou a vedeta torpedei
" e b.mb(i, conli\'Ol1Ios os a~resso- pedos, aparelhos de lançamento ra, ecoando na tranquilidade do 


. ~:';r(~~(~I'::;'~~~ 1I :~~';::ns~~~~~:~"el~~~ de cargas submarinas além de ar- porto o forte roncar dos .eu. mo
, . mamento defensivo contra o. tores. Bem depressa se alcançou 

~~~:~·h~·:;t'),;(l:~~~·~o~r:;r;:~~~c~~~.~ ataques aéreos. A tripulação dum o mar alto, envolvido na escuri-
Icriai. e morui,", O lenar. condu- couraçado é de 1.600 homens, a dão da noite, onde, no firmamen
"", rui irônico e. lambém, "crd,,- destas vedetas é de dois oficiais to, apenas brilhavam algumas es

. deiro. e oito marinheiros, Apesar' das trelas, Após algumas horas de na 

Ex~r:l~l~ ~~~~~~:~ü~~~~ ~:~('C:l:°t(:~: suas diminutas proporções dis- vegação a toda a velocidade, a
scj, mu;!" I.,,',r';"ol , o,,",ar elo in- põem estas unidades de notável I"andou-se a marcha, A noite es
eonlesli,vcl ,'alor daquele Impi'- . poder ofens~vo, que lhes permite tava perfeitamente calma. A luz 

rio. Cada d ia Que p :ISS:I . arranja Mulheres do Serviço Territorial Auxiliar da Grã-Bretanha incluem esgrima no seu t remamento & ~ causar avanas gross?s. ou, mes- das estrelas refletia-se nas águas 

n.. i. Ult, inimiRIl pura <IImbalcr ", sico. (Fóto de aBritish New. Service. para O ESTADO). mo, afundar um navIo de grande tranquilas e no co.tado molhado 


::~lii~~~,:~;,;;:d:x~~~!~:~:lc .\~~~;;I~'~ tonelagem. ~sses barcos asseme- da água do mar_ O oficial encar-

I...,. cstil de alalaia, c IIS ESladOS- Iham-se, na sua fórma. a um fer- regado da navegação murmurou 


Júlio Campos~:'~1~7~ ~~~i:::~,ml~:;:;r~o~O;~;~(ln~~ (jon(alves e II CLUBE QUINZE DE OUTUBRO ~:ç~: eú~:~m:{~ o:;~o~;:~~::e~ :u~~:loa tt~o:'~::d~~~:~ ~;:::ta:~ 
se indispor cu", as duas poli'neias. 1 Senhora I CONVITE alOJamento <!e praças e ofiCiaiS e do para um ponto na escuridão. 
(r I participam a seus parentes d . d 


~~~:~::::'~~;b,:II~:,~::;:',~;~Ill:,~E:::::~ e a:i!~sp;i~~~~~:.,~to de ~oa .D:x;':~Inf=í~!:et;:~':. c~:9~~~~r.~ s~n~~;~É~Ai~: ~~. ~%~orae ~:~t:~~,o~r:'~tee~~; :~n;;:::t::;s :~:t:~r::s:::~ 

~lIres. l,da lil>"",l;lIle oi .., ,,,aros ' JÚLIO.CÉSAR h~;,E, na noite de i2 do corrente, COIn início à. 2i :m apr?veltar parte para, palol prolongada no horizonte pela
I

do clllllêrdll . . \ "'l,ansà" do.< ja- FpoJis., 6 - Julho - 41. FRANCISCO MOURA FILHO. i' Secretário .',?anhmentos ~~ qu.anh?ades alheta de estibordo_ De repente. 
~;II~:'~~~~'I!: :I~~ll::IC_~:I(II(::~ i~~'I::'l:);~,' '1!~~I':..________~11270 3vw-2 s~flclen.tes. pernllt~nd~ a tnpula- iluminam-se ali umas dezenas de 

.~ ' ____-::-:---:::---:-::-=-:-.,-,-5v--Ó çao uma perman~nCla no mar projetores, cujos fachos lumino
(',ellll,I ... a Indo-China e os Indias }'}:ST,\ nt: S.\~1" ,\Y ..\. ALCOOL de 42 GRAUS bastante longa_ ~ss,m como .uce- sos se projetam no céU como 
~1,:)~;~~t:~II~e I:c .~I~:J~;II.~a s~r:i ~tús~ O programa ol'galllzado para o de nos , submarm~, as ved~tas raios duma gigantesca roda.. De.. 
sia, eo", esla " .1"pilO ussinara, <111 as festas de SlI:nt'Ana pa ra êste Produto da Usina A F &"Ia Ltda to~edelras ~ecessotam de tnpu- pois de um momento de !tesita

alio foI o seglllllte; 	 •• ". laçoes escolhidas, _ ,
Clll11<.ÇOS do abl'il, 11m trulado dl' Dia 18 _ Novena. (COQUEIROI) • çao, varrem o ceu e convergem 
l1elllralidade. ~1:1S IInleriorlllCnl<, Dia 26 - Coml1n~ão Geral. D I I T R I • U I D O R E I: Quando estes barcos navegam, num só ponto. onde •. instantes de 
em sctcmbru (lo 1940, inle!!rara-se Dia 2 7 - Missa às 10 horas, DOMINGOS IT emp~ega?do os motores a !undo. pois. começam a rebentar grana-
n" IlUdo Iril,I;"(', invenladn I,elu• Ás 19 horas Ilove?,a c, allós a RE Z & elA. o. ruido e tal. que se toma ~mpos- das anti-aéreas, São as baterias ) 
Inlalil arios ('ur"I1<II', Para 'Iue", novena, Assemhlela Geral no C F ' _ slvel qualquer conversaçao. ou I - . t I d IA fran
:::~ '~,~;' r~:~~:n~;"~'a;:~ i,':~~;i~~~, ~a:~: Edi({cio D. Joaquim, aes redenco Rola, s .n. - Fone 1251 manter-se os tripulantes em equi- a emas ms a a as na cos . 

Iil " r,; a reali7.aç:;n dus .<ells plan,lS, co~tSri~I~;~::-.m~!r: ~~:~~s ~:i~ lf1"11i Iíbrio, O _peq\leno calado dessa. c~~ que abriram fogo · contra- a
ainda ob"'II.os. Os humens de Rer- Ihantismo desta festa foram os r"LUBE DOZE. DE AGOSTO embarcaçoes faz com que saltem vloes da Raf, O rebentamento das 
li", deelarora", sole"onl<nl(' (Iue" srs. dr. Aderbal Ramos da SiI- " duma onda a outra, quando nave- granadas é abafado com··estion

::I~r~~)lj~t!:~I~·t7:~::~~o~:::~:~;~:::~~I~: ~::ir~r , (~rt~;op:~'e~:Ui~~ o~~- CONVITE gam agra~ velocidade. levao- do da ~xplosão das bomb.s::~ 
d••lrllid" um e oulro, t. h·cz qllc Cid Campos. dI'. Clovis Gama: . , Convido ,OI senhores . ócios e suas exmal. famllias, para al- tando lençOls ~ . esp~a. que ah.o.~"bre lançadas pelOl aVlOe5 
venh... a alimenlar outros prol'''- Orlando Fel'Dan,les, Luiz Trln- slstlrem. à ·s01rée' ~ue. hte Clube levará a efeito DO próximo sá- varrem o c~ves. fUStlgando o bntamco,s. durante duas ,horas

dade Orlando Brasil Ca.rlos qado, dIA 1~, com mlclo à. 21 horas, Servirá de in&réllO o talio rosto dos tnpulantes. sob uma consecutIVas, e que s_"a· 
;;iiiiii________iiõõõiIVl<:k : João Ramalho, :João Pe- do mh d~ lunh~, , chuva constante de água salgada. destruição em objetivos nulillU'es 

reira de llelo, Arnaldo Luiz, Flonanópohs, 7 de lulho de . 1941. VIE R ' . Tais são os solavancos que é ne- inimigos. apesar da inté~
O,. Ant6nlo Moniz JlIgurla Nascimento, Gustavo 268 SOLON I~, Secretãno cessário almofadar o convés com da barragem ele artilha:rià/ Ter;..· 

de A,.gio ~i~'cg~' ~~!~d~~rv~~~~~d~Ug:~ 5vs-3 um espesso t~te de borracha minada ~ missão r-;aresa~ . . _às 
MállCO Sousa Costa, Artul' Pires, Ca- no logar onde e o posto do co- bases deixando detras :OI ~ .. 

mllo J,ivramento, 8ras. Cora mandante e do homem do leme. dos indêndios que iIumi_todo. 
C~~.·C~~. Medeiros. India Woods, Mada- O resto da tripulação, onde quer o horizonte. O a1vorecei 'eacOÍl'" 

1111'1., ~~:.IIi~c';~hm~~~cg~ér~o~~t que sejam os seus posto&, agar- tra-nos .entrando no . port,o;', cIon.:. 
CONSULTÓRIO: deira Vitória Fernand A 1_ ram-se como podem. mutendo o de. haVIa poucas horas'bJilianios 

Rua TrajaDO, 3S. rea Leal Moura IUlur:s'Le~1 equilibrio e amortecendo avio- saído deslisando brandamente 
DlariameDte dai 15 às Iracema Santos,'Laura Caldel ~ ~e;":rOo·~:~:O~ó·u~·i:;:: lência .dos embates das vagas. pelas águas abrigadas do·áii:. 

17 boral, ra, Antonieta Nascimento, duto perfeUo, o SAlÃO com frequentes ' flexões de per- Ao atracarmos, alguem 1\01 ' per~ . '; 
RESID~NCIA: Ema Rosa, Carmem Taulols, RUSSO. Aveludo Q pel.. nas. Mesmo quando os barcos es- gunta onde estivémos, A ~. 


A", Herclllo Luz; 188. W:.a M!~~~~~' ::~~~~~~~~ combate ••pi.ha., CrOvO' • t~o amarrados nas bases., neces- ta foi"q~ es~émos as~tilido;' 

TelefoDe D. 7111, ra. Maria Eugênia CIdade, Ma- mancho. SABÃO RUSSO S~aD\ de constantes cuidados. na pnmelTafll.. a · um · bnlhante 
.l---------... neta Oorria e Juneta OOlta, .álldo ou liquido, 8&0 ••metralhador.. contr.... .00pet~u1o di lUana' . --.eJ 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:ob"'II.os
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l.olld,·es. via aérea (Dl' Ha lIIiRIIIO ., "fi<-áda. Os serviços Ié a guerra de Ulll govêi'lIo, :Ic Ide ou(]c t~r" saí(!o .<:Olll a ligne Ie forte na rocha ~n_ql~ebralltá- làl~r'"'íii ou. . . .......... ........... 

<,stão ))PIIl organizados. Os que IInl grnpo ou de uma. ela55" , I'a ,lo I,~ao brit,ullco. NUllla vel. da firmeza hTltamca. a ",dade ~onllnua a,;.~-,,~.da,

mOIl de ROt·aberti. do B. N. S .. são "fUmas do silllstro têm lia mas sim de 11m povo int.., il'O. l.iall"la H"h!'c () ~\CJ;ro . .,ueera- _A medida que ava~ça do d_ia, cada vez maIs despreocupaclaJlara O ESTADO' . - ERta noi sua dÔr a ("OH~olaçã() <lp não F'oi tão sincero () f!~~ "' j . : ( L! ' 10 ,·,,~t· . ') ..... .. ~ l'" )~.~ ;Zill\W a~ pl ~1)araçOeg da ameaça I~tente . Vlr4. a nol...te. no meio do desa!>raM,,·,,1 tll J •• 

se senth·..m abandonados. ti" "O brititnico peia paz. (' "stl· letrlls de g"sso: "Que illlllor- rapIdamente. e, ao caIr ~a t~r- te,~, _com a Impunidade da llHllto. da sinfonia noturna . ou
1"('1'(\111 ohjeto de unIR att\ução desl?jn lc \"ou-o tão pr6xitno do ta qHe O~ .\" i cll'()~ esfejalll ',la\"- de, (·oRl.as feridas provlsorla- cnnriao, tornará a repetir-~e o\"iUIOS o iUf'ollflln<lin>l assobio ("(JI'I lial l' solkila . Turmas dl- ahismo. '1111', qualldo ,-,"fim tI<i.os, s,,_ allld, .. es,t.amos. ",''os men te "watrlzadas, a rua vol- bombardeam~nto indiscrimllla de três hombas. 5€'f?;uindo-:;.p
V('l'sas ('n"nn'e~am-~t' rlos di- ('ollllu'("eullell quanto n Hf"U ,~ eks nao nOH IH)('~1l1 Íll'al' a tOll a recuperar o seu ~pecto ~o. Amanha, noutras . ru..lhe Imediatamente o "Rtrondo 
\'('l'S;OS tl'uhalhoR. ('nquanto scnti111f'nto foi ( !H~al1ado {' {'8- (· (.l1·.ag(,l11~ "Chins ,11 11" . ~o- quase normal. Os que r,carum Igualmente humildes, o mesmodaR ""plosões. Esta manhã nUlas ~e P IH 'al'l'e~a1n de trans- C'al'l1 f'ddo. ao ve r a triste ~ol·t e '"t'tn , a ~lIllOH(l'a . 1~U1H;, e lll()( 'IO- sem lar foram para os alber- quadro doloroso será repetido.Juule vcritieal' que não llll' t i 

Ilha enganado. qllando ('a"'" port ar eOl c3 minhôC's os tnó- dos ()nl.r?~ I~O"O~ RlI}eit.n~ ao jll: Il a ll t(' d('~h' pSI11~·ItO ~ 11111 \:P- gncs de llrgêneia ;os que po- Mas,. não tmporta; nia é O 
lei os lugares onde tillham ('ai \·" is <ia s ..asas abandonadas. go totahtarto. ll'at:lOll.tlltlofil- lho q"cd~Jl~I"I",ond,- ".mll Ja- dem eontinuar nas slla~ ('.asas frenest de cega destrulçio que 
do. UnIa das bonlhas caiu Ului outras se ocupaol dos diversos menlentf' (' enI hloC'o . aC'l' ltou 11,(\la h:ux,a IInlil al!.I~a h top;l'a- lllRtalaIn-se nelaR. Ficam ain- póde fazer ganhar a guerra. Ao 
to perto. em eS\laç( ' abert.o. sem ('onSe l'toR llc('essários, PUta valnrOsanIf'llle (I ('omhatp ("Om fia . <14\ I'OI'('~ ~a1·I:ldas. qne 1"l!- da no passeio uma secretária contrArio: êle não faz senão 
prodnzir estragoR maior". qne tUI'llHl restabelece em pOl1l"O todas as sna~ (·onf:iN~t1t;lI('ia~. p JlI't'R~' llta uma n~\"Ist~ <l a csqnH- nnl sofá.. umas poltronas. Mu~ aumentar a ira e fortalecer a 
11 111 a <'1l0rme crattlra na terra. tt'mJlo a <,ontin"idade dos ell- "stá disposto a a.'·~ ltal', S, ' l1 <ira llIJl:lesa da sna "poca, com IhNes falam e\ll gruJlo, sem inflexível resistência . Nesta 
(' na \'izinhança lima orgia de C'u name-ntos de água e p;ás. quci~as l~ .S~· 111 ('rlt!('a> .' ~'()I~lO <:s pncl(\r~~o~ . ('()I1~açados .f! ~1.~ dra1llali~lllo nenl afetação. ('0- grande cidade de milhões de 
janelas arrebentadaR e vidros OurrOR ('onsertam os t<, lhndos. mai llle\'ita \ el ql\" l' pt '" J ~(l "'.1- ,~Iwltos ~ Il\z.l<lon S tio JII\lI( I mo sc ,'sth'essem discutindo os almas, todos sentem o mesmo, 
partidos. As ontras duas ('Ri substit uindo as ardósias par- peral' (1 vp.ncer. as. pl'ovas m .a ',R I,HO elo SP(·llIo. ~~IH'n1 sah~ s~ pequeno!' a('onteci mentos cl t? todos têm a mesma determina
ram quase jnntas nllma rua hll tidas 011 ('ol.H'indo provisol'ia- terrh'pis (\ os nUllon's Hf.ll 'l' lf l- ~$t(' ,"('lho St:n'I~ 1 na ~larll1h~ . unI dia normal no hairro, Do çãQ, tanto os que vivem nas 
milde, unIa dessas ruas (1<, ar  lnentp o~ granrtes rombos ( ~Oln cios. . _ T~II\"ez , psta ~ngelllla htogra fla . . , casas ainda intactas, à espera 
rabaldes. repetidas em Lon folhas de fihra cimentada. e ~:Rta (irme tletermmaçao ('~- n.ao S('Ja ~,' n ..o reflex,~ do A(,I\- ",t el'lor de I\ma "asa meIO do golpe possivel em qual
dres até ao infinito. de peqne  outras ainda tampUUl as jane- 11rpss;a-se na rua dos; arrahal- udo elC' fOl"lal :za at·l·algado. l~a dest.l't~lCla chcganl as ~lotas d~ que r momento, con10 as que 

nas casas de gente mode~ta . las destroçadas com folhas dp des "om oS ges.t.os ti" semlJI'l' · \'a~" (·on(·('I'<.;ao do impeno I\m I"ano. Qnantos planos ha habitam as que já sofreram a 

A visão dos destroços "ansa ('artão aleatroado. 1'l\do ~ f.. i- Nas rl\as em rlllnas (·oroam os <]u<', lIlI\IIa forma hIl'O\ll·lent .. . npstas ..asas modestas, e qne tremenela sacudidela e conti 
dos neste hairro pohre fa z res to à pres;sa, mas seUl nen'osis- n10 ntõcs de PS('0111Ul'OS dum; }1(\- hli111~}d f', dIP~n a.té aos l11ais sllaw' n~e lall("olia (~esperta . a nuam com o mesmo espírito 

saltar, mais aInda do qne IIOS mo, trist('za ou desànimo : ao qnenas bandeiras Inglesas. Na hUllllltl <,s. solidarIedade ,J" ra- sua qU~I"a no l'rcpusculo tns- dcbaixo dos telhados mal co

uairros cêntricos. a ausnrda 
 ('ontl'ál'io. selupre C'o m bonI f'S - parfflf' da outra ('a~a d eRt.ro- ça e ~e11lillWIIl{) l1aci o~lal . s{' n~- te !O dia ,~f;ta\:a aci nzen t ado; bel'tos. COOl l'c1lle lldos de ardó


crueldade de bombardeamento. 
 pirito. Nestes casos, numa rua çadn (lstá del1ClldUI'ado 11111 cs;- ))1'(' Illl C' I1 RO. maH hOJ(' nlalS algl1n~ ;t\'loeR Ingl~s;f's is,oJa- s;ia, atl'áR das janelas sem luz, 
hl11l11lflp pomo P~fa.l P f)11fl' Rfl' mulo de cartão. adol'no d(> f?l'tf' elo qUf' lt.Il11C'3 . ql~(, (·.O~R - dos. esrolldidos e ntre <,ortinas nwp.5tirlas dp. C'artão alcalroa


belecimentos induBtrials. nem 

Não há 1'13.8 vizinhanças esta 

\." bcm que a !;uerra atnal não guarda-roupa, quc tfl lem sabe tl!t\{' ° ljue lia d~ maIS soltdo ,i" ml\'ens, 1"'oVOl'aram a aler- ,lo. 
linhas férreas nem objetivo 
militar algum. A noite estava 
dara e fazia luar; prova isto 
que as bomhas são lançadas 
a esmo, tanto qllando se pód.. 
ver bem o alvo, como qnando MANTEAUX, TIPO AMERICANOS 
está tndo em'olto :.a escuridão 
e lia névoa. Basta "h'er () lll a 185$000I...ondres para l'Olllpreender :! 


finalidade puramell\.e destl'lli Màxima elegância. Córle impeci.el

dora c terrorista. seUl efi<'ádi 

militar alguma, do bombarllea

mento germânico. 
 CAPAS DE PELES 

Os destroços "ausados pela, A 118$000 

Lombas, nestas frág..iR ('OIlS

truções, são baRtante "ollside
 Recebeu A MODELARráveis. Uma lias pagas fi ..OIl 


cortada, e vian1-se as divisões 

interiores, os assoalhos e m 

tahiques como na s~"çào de 

1l111a gravu1'a de um livro tP(·· 

nico de arquitetura. Permane

cia ainda no interior . enl"os;tn 

'do;> à parede, o <,01']10 de \IUW 

chaminé Silllples;, U11S 111óve is 

cobertos de \Joeira e ampliaçãc 

fotográfica de um antigo re

trato de família . As caRas ('on

tiguas tinham as parel ('R <:heiaf 

de gretas c o telhado m" io des

truido; lias seguinteR. só aR Londres. 10 (Reuters)-Duas Iembarcar. Tive maravilhosa sen

paredes estavam estragadas, a senhoras, que viajaram, a expen- sação. quando dois comboios se 
arg~massa "aida e as telhas 
partidas; um pouco mais 1011- Como se a Força Aérea e a defesa anti-aérea da Grã-Bretanha não fizessem sas próprias, <J.a ~ménca. do Sul encontraram no meio ~ Atlânti
ge, os únicos estragos sofridos o bastante para tornar muito dispendiosa para a Alemanha uma incursão aérea ~~a s~ Jun~~ a Força Aerea ~u- co, .somando gr&Dde n\llllCl'o de 
foram janelas lJ8rtidas. Os in sobre a Grã-Bretanha, eata secção da zona de Londres. da -Guarda Doméstica-. xlllar FemlRlRa, foram aceItas naVIOs. tsse encontro nio era 
teriores abertos deixa\'a m p..- derrubou um bombardeiro alemão a tiro. de fuzíl , realizando mais uma façanha para trabalharem nos serviços de de molde a fazer crer que os ale
lIetrar na intimidade destas fa aérea, da farça voluntária de homens do povo que já se eleva a mais de 2.500.000. Rádio-Localização. Uma pagou mães estejam sendo vitoriosos na 
mílias sem ('asa. ~ló\'cis 1110 (F6to . eapecial de .Briti.h Newa Barrice-. para O EST'ADO). 56 libras esterlinas pela sua pas- batalha do Atlântico, btavamos
destos, mesas, ('adeiras, ('a
mas, cOlchõeR, um IJiano sem a sagem pdra a Inglaterra, e a ou- em viagem, quando o "Bismarc.lt" 
tampa da frente, como que en tra 40 libras. foi afundado. SabiamO& que a 
vergonhado de mostrar as suas Uma das novas recrutas é a batalha estava em progresso e,
entranhas de ('ordas, outro pia senhorita Margaret Brackenridge. conquanto nos etICOlltrassemos 
no de teclas amareladas, iam

cujo pai. residente do condado de separados por alguma dietância,padas com "abat-jours" de 
pergaminho ou pretone, lito Airshyre. há muitos anos foi en- vimos um destroyer polODês, que 
grafias, livros e retratos. Mó viado ao Perú, na qualidade de provavelmente tomou parte lia
velB, amontoados nas ruas, agente da Sociedade Britânica e quele ataque. " 
para serem mudados para uo Estrangeira da Bíblia. Nasceu no A senhorita Aurélia Cmer. a 
vas residências, outros ainda 
dentro das casas em rninas, Encontra-se a Isdlândia, no Ise viessem a ser ocupados pela : de medidas adotadas a favor da Perú e ac:ompaDhou seus pais a segunda da. recrutas, _eu em 
pois estavam de tai fórllla ava presente momento, sob a prote- Alemanha, poderiam convrter-se, : segurança da América. E a êsse Santiago do Chile. Veio para a Buenos Aires. Seus pais são de 
riados, que era melhor não se ção dos Estados Unidos que. as- num futuro próximo, em "bases : respeito deve-se frisar que nume- Grã-Bretanha em 1937, afim de Barnsley. em YorkUiN. Mia 
ocupar mais deies. Um quadro sim procedendo, tiveram em navais e aéreas para um ataque I rosos indícios levam à conclusão completar sua educaçio, o que Carter foi educada na E.c:ola es
de deBtruição de caBaS sórdi mente, acima de outra qualquer ao Hemisfério Ocidental". Ide que o cruzeiro do "Bismaclt" fez na Escola Feminina Georges cosseu de 51. Aac:Irews.... Ruedas e móveis velhos. Na reali 

dade, e julgando objetivamen
 coisa. reforçar a segurança do Disse ainda Roosevelt na men- pelas águas setentrionais do Warsons, em Edinburgo. tendo DOS Aires, e exerci. o emprq:o de 
te, tudo quanto ficou destrul Continente Americano. Declarou- sagem especial que endereçou IAtlântico tinha como principal sKlo nomeada para o cargO de se- datilógrafa num escritório .de Se
<10 quase não vale o custo tia o Roosevelt em sua resposta ao ante-ontem ao Congresso: "Por finalidade um golpe de surpresa cretária na embaixada britinica guros, naquela cidade, quudo" 
bomba. E , não obstante. que apêlo que lhe foi dirigido pelo essa mesma razão. consideráveis contra essa ilha. em Santiago do Chile. Voltando decidiu gastar boa porção das 
a lto, que incalcuhivel valor primeiro ministro islandês: "Na fôrças norte-americanas foram A decisão de Roosevelt é par- à Inglaterra Miss Braclr.enridge suas economias nas cIe.peu. dehumano tetll tudo i~to! É a vi

da desta pobre gente, com as 
 opinião dêste govêmo, é impera- m"ndadas para as bases adquiri- ticularmente signif.cativa. porque tornou-se noiva de um cava1hei- viagem, afim de perteneer à ' Fôr~ 
suaB recordações unldaB a cada tivo que sejam mantidas a inde- das à Grã-Bretanha. no passado. assinala nova etapa na execução ro, que conheceu em Santiago e ça Aérea Auxiliar FemiDina. 
pequena coisa, o testemunho do pendência e a integridade da Is- em Trinidad e na GUI·ana. no sul. da parte inicial- a de ação me- que se encontra na Inglaterra. Achando-se no escritório de 
esforço feito para adquiri-ias, lândia, pois qualquer ocupação afim de prevenir qualquer mano- ramente preventiva - do pro- servindo num regimento eacossês. recrutamento. a _horita Cart.. 
o grande número de horaa v; de seu território por um. potên- bra de infiltraçio da Alemanha grama de defesa do Hemisfério. "Não tivemos muito tempo. ex- declarou:vidas entre elas! E' a raiz da 
própria vida o que o bombar cia cujos planos, nitidamnte cla- contra o Hemisfério Ocidental. t Como os Açores e outros "pontos plicou Miss Brackenn'dge. desde "Eu nio podia ficar como 
deamento destrói nos lares ar ros. para a conquista do mundo. essencial que essa potência não estratégicus avançados" no AtIân- que meu noivo teve ordem de estava. 5eatia que era minha 
ruinados . . . i.duem a dominação dos povos possa empregar com êxito seme- tico, a Islândia não poderia. de obrigação fazer a/guma coi.. pa-

Neste laço eom "vida, que da América. representaria uma Ihante tática através da súbita fórma alguma. ser deixac4 à mer- ra auxib'ar a Grã-Bretanha e ....
foi o carinho às paredes e aos ameaça diréta à segurança de to- ocupação de pontos estratégicos cê de uma investida nazista. dúvida, a única de caráter real- sim resolvi viajar pua aqui. Quomóveis entre OR quais se vi
ven, eBtá o segredo do fato de do o Hemisféro Ocidental." no Atlântico Norte e no Atlântico ' Graças a isso, poderão os bri- mente decisivo nesta guerra: seu do deixamos Montevidéo. pude . 
a gent.e mode~ta escusar-sc a Justamente por isso é que, na Sul", Não pode haver linguagem tânicos empregar as fôrças agora resultado interessa vitalmente os avistar ainda fãra dásua os mai
abandonar os seus pobres lares sua qualidade de comandante em mais franca, nem política de de- destacadas em território islandês Estados-Unidos, porque, se a Crã- tros do "Craf Spee" . Isto agra
quando lhes oferecem lnata chefe do exército c da marinha feia continental mais inequivoca- noutros setores de sua luta COD- Bretanha dela saír pleMlllente dou-lIOs imensamente. A bordD
lações naa residências senho

rIaIs de Mayfalr 011 Kenslng
 dos Estados-Unidos. resolveu êle. mente definida. tra os alemães. E, também. pelo vitoriosa, estará removida a amea- do nosso navio havia vinte e ci.. 
toti. E' êste sentimento que sem perda de tempo. enviar "tro- Acrescentou Roosevelt que a mesmo motivo, não terão mais ça que hoje pesa sôbu o He!llis- co pessoas de nacionalidade aa.. 
faz reparar, eflcazmellte. tudo pas para reforçar e. eventualmen- instalação dos alemães na Islân- que temer uma repelltina agra- fério Ocidental. O desembarque glo-unericana." 
o que é reparável, Tiver depois te, substituir" as unidads britâ- dia seria de molde, entre outras vação dos ataques a $I'US navios Ide fôrças norte-americanas na Ambas as aeahoritas foram 
da explosão, em más condIções, nicas que ali se acham há mais coisas, a dificultar estremamente mercantes por submarinos. uni- Islândia é. pois. um ato praticado hospedrodas no depó.a'to de recema9 na casa de s:emprc. Du
rance todo o dIa OB trabalhos de um aao. A Islândia figura. o auxílio norte-americano à In- dades de superfície e aviões do em benefício de todo o nosso Ipção da RAF e brevemente serio ' 
de reparação e de mudança t~m com efeito. na lista dêsses "pos- glaterra, providência que, na ver- inimigo. Continente, iniciadas IIOS mistérios da rádio
~ontlnua(lO, com I'rande <lIDa- 101 avançado. do Atlântico" que. dade, é inleplrável • cqnjunco A batalha do Adintico é, sem I oJocalizeçio. ' .. _'Urtutt C,...... 

I 
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aTOl-IlItI·I.. ti .. J .. 1Ml 	 s 

Arite~ de comprar um Rádio-Receptor, 

faça uma visita à firma Dr. Rf:llligio 


CUNICA -MEDICA 

Molestias internas, dé 


Senhoras e Crlançu em 

GERKEN & elA., 

à rua Felipe Schmidt, 34 Geral 
CONSULTORIO :Agentes Autorizados dos afamados Rádios Rua Felipe Schmidt-Edili


elo Am~lIa Neto--Fone lõ92 

9 ás 12 e 14 ás 11 noras. 


RESIDENCIA' 

Av. Hercl\io ,_~J~!i.
Vendas à vista e a longo prazo - Phone: t392 -

Attende a chamados 
14 

• •IN.!
<Mf .. IAlJA DA ffENSTINIAfAO~ CHEGAR 

Quer ser feliz 1 
Em negocias, amores, ter 90r·RA:D10S «KNICiHT» te, saú,1e e realizar tudo que


deesja? Mande 1$100 em sello! 

e eScreva ao prol. Ornar Khiva , 

Caixa Postal, 407. Rio da Ja

neiro, Que lhe Indicará o mel(, 


LINHA DE 1942 de obter Hlumpho, prosperida· 


AMERICANOS 
'ip . fortuna J' liõ~tlt1.. N~II hpc:.ít .. . 

Meu filho espirrou tantas 
Tezes esla noite que eu ju.lSOFREIS. IRMAOS 1 guei tiV~5('1 p.lp. apanhado

Alcance - Sonoridade"" Beleza 
O C.otro E.plrh. r UZ, C$rlc!ad. uma dessa8 gripes que obri Esta manha nem parecia hcrver.... r-. e il rua ficar de cama uma pingueiDa fábrica ao consumidor Am(lrl fundado há 22 8D08. gam a FiI-o deitar·so cedo e {riado! Mistol é da minha wnficmçaMala Lacerdll, 5~ ..R,o ,te Janelrn, .emana inteira. uma gotas de Míslol nas suas para combater reshiados, catarro e

msotém coosul!6r:o "éJlco gratul· narinas. Sua respiração melho. 
inflamação da garganta. Os medicosPRECOS SURPREENDENTES to. Escrevendu, dec·.lare claramente: 	 rou ••• sinal de que o Mistol aconselham a usar Mistol regular. 

nom., Idade e 	 estava aliviando a obi:i'ruçãor ,· .I ,,I éncla, " ,nl8ndo 	 mcnt~. porque elimina do nariz o dado nariz enquanto ele dormia.Visite ou escreva sem demora à envelope 8tlado c 6ub6crlto para 8 	 garganta o muco portadcx de mia0--
reS(lOHtA . 	 bios. Assim se evitam mwlna enf.~ 

dades quo oU se Originr::am.~g;;~~4CCASA . ANTENAS)) 
A venàa em toàa~ a~ formoci as e àrogarjo~ ~~ __.Córte 

Adcio Moreir.
GENTIL BOUSON & CIA. LTDA. OS resfriados 	 <= ~'''!~ol~ 

Distribuidores exclusivos. ADVOGADO 	 ------,~ .;-;:.
CfJnSultlJ8 e pllreceres ::;:,'" 

Ações civle e comercillis no começo ::::::
RESERVE SEU APARELHO VISCONDE DE OURu com 

PRETO, 10 Mistõl ~~~ RUA TIRADENTES N. 10 Fone 1.277 

C aixa Postal 84 Telefone 1414 MM1I 


• I • 

End. Telegráfico "ANTENAS" festa do Sagrado 
LLOYD BRASILEIRO 

..PATRIMONIO NACIONAL=-=;i'!i:'~i!	 oR.'i!!''"' "" ~~~~~!!!!!F~'IC~~~~ãOd:~ t~~~Se:O 	 RICARDOLINHAS: ARACAJUiPORTO ALEGRE, RIO/LAGUNA E 
Relação dos juizes mordo TUTOIA/FLORIANÓPOLlS 

mos e mordomas que contrl PRvXIMAS SAlDAS 
buiram para a festa do Sa PARA O SUL:Dôres R,heúmaticas 	 GITTSMAN 
grado Coração de Jesús, no \NiBi\L BENEVOlO: dia II de julho para tlio GrandE>, Pe
Saco dos Limões, dêste ano. 	 Ex-chefe de cl/4 v. s. WI1 dos muitos rheu	 lotaR e P('rtn AI~gl't'. 

1" Juiz: Cel. Lopes Vieira, 	 nica doaiaticoS, condemnados a sof	 PARA O NORTE: I50$000; P juiza: Da. Beatrizfrir cada .es que se produz ANiBAL BENEVOLO: dia 19 de julho para Paranaguá, Hospital de ,uma nriaçlo no tempo? Santos, Rio de Janeiro, Vitória, Carllvelas, llbéus, Salvlldur Ramos, 50S000; 2" juiz: Sal

Muitas -rezes os excessos, a e Aracajú. 
via de Oliveira, 25$000; 2a Nuerllbcrg 

aJúqentaçlo deficiente, os abu- ABATIMENTOS: Sómente terão direito as passagens requi'uiza : Ada Filomena, 25$000. 

80S a que submettemos o sitadas por conta do Governo Federal.
Modormos : Ar! Ocampo Mo (Prors. L. Burkbardt 
nosso organismo, favorecem ri 5S000, Waldir Wendbausen PASSAGENS: Só serão atendidas mediante e B. Kr~uter)
os ataques do rheumatismo 5S000, João Cardoso 5$UOO, atestado dI! vacina.

NoRo corpo I! invadido Manoel Lino de Jesus 5$000, 
 DEFENDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PREFEREN Elipecialistapor impurezas e substan	 ~mGregório Borgt;l< 5$000, Wal CIA AOS VAPOREf': DO LLOYD BRASILEIRO.elas toxicas, cuja pre dir Vieira 5S000, Luiz Dutra 	 Unl1'gül Genll'leDÇ& se manifesta 

a miudo por d6res 
 68000, Marcos Dutm 2$000, Agência-Rua 10:10 Pinto, Armazem - Cáls Badaló, 
nas juntas. Alta cIrurgia, gyoeJurandlr Dias 48000, Gustavo 9 - Fone 1007 12 - Fone 1338 

Aa d6ra rbeumatic. 	 ~:d;~staE~:~~:~ ~~stz l~~~~~: I~_--~-~~"'!""" --- cu)og!& (doeoÇ&8 de
dI'ftm 8er combatidas iD_te por meio d. 	 Raul Cardoso 3$000, Pedro H. C. DA COSTA - Ag.nte seOOor&8) e parlOIL 
am m_to, cal"'" d. faálitar a oliminapo d&a imparoas
tmâcu e etc. CtJst.aes de acido urico. Soares de Aguiar 5$000, Ra- Cirurgia do systema 

nervoso e operações 
=~oe::n~da.S::'feri::im~!:.u.lObre OI rins facilita ga 10S000, Acacio Costa 5S000, • Leonetll, à de plaaUc&. 

A. Pilalu De Witt para os Rins e a Bexiga de.em ler ezperi. mos Pereli .. 5$000, Osní Orti- Na-O ,·ogue fo'ra I Na Vulc~nizadora 
rua 

Otílio Lisooa 5$000 e Carlos Franciscú Tolen- CODauJtorlo 6 ruIS TraleA.. PiJa1u De Witt 110 aobejamente conhecidas em todo o JDWldo. 
"encem toda. na ~ pois Dio cootáll droKU noei..... que Henrique Pierre 2$~00. tino n. 12.B, (Junto à Fábrica Damlanl) coloca-se sola nova. ao, 13 (d(l~ 10 áa tI. • 
........ prejltcli<.ar O orpaiamo. Mordomas : Adelatde Freitas ou qualquer concerto em sapatos de borracha, ge.lochas, dnll 1b á~ 16,õO) Telc 

5S00.0, América Mori 3$000, cintos de senhorlls, bolsas d'água, bicicletas e pinturas a phone - 1.28& 
Eugenia Cidade 10$000, Ada Due o (á pistola) na~ mesmas. Correias de lona e borra Resldeocla , rua &. 
Cardoso 10$000, Elvira Lõbo cba para todos os linR,-Preços módlcl's. teves Junior, 20. -Pilulas DE WITT ~~~~~~ ~~~es N~~~~~~ 5~~~~; Sociedade Cooperativa de Responsabilidades Telephooe - l.ljl . 

PARA OS RINS I A IEXIGA Caldeira 58000, Aurea Tanger Limitada 	 =========:::! 
=-~ti::~~~~~.r~!"r~~= ~~ ~~~:a5~~ggó,o~~~~~ ~:!'t Banco de Crédito Popular e Agrlcole

produidu por ."celSO d. acido urico. ' glo 5$000, Jocellna Telve 	 d S ( I 
:~~~~~~~~~~~~~~~;;;;;;;;~15$000, Helena Zavarize Vieira e Inta atar na 

.~ 	 ~~OO~'$~~~riq~~~Oc~fez~~~ Rua Tralano n.O 16 - Stde prOpr~ 

5$000, Irene Nicolich 2$000, Rel(lstrado n~. ~1:~t~lded"se~~~~!lt:!al~~ Cl'rtlllcadil 


Farmácia "Esperança" ~~~:S ~;~eo~ ~~~~~ :~~~~ Endereço teleeráfico: BANCREPOLA 
5&000, Nadir Gonçalves 3$000, C6d11O.....tI.:L~"~J~.• ZI. ldIçl.

do ~O~:iO~~r~Ss~s$~~~o~. Paulo EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES 

Farmacêutico ~1LO LAUS Em nome da Diretoria do Emprestimos - Descontos - Cobranças 


ApostOlado do Saco dos LI- e ordens de paeamento. 

Hoje e .manhã leri • lU. preferida. 
 mões, agradecemos a gentileza Tem correspondente em todol OI MUDlclplol do Eltado. 


do comparecimento do Revrno, Reprelentante da Caixa Economlca Federal para a venda 

OroS" n.cion.il c eltrangeir.. Monsenhor Harry Bauer para da~ . Apólice. do Estado de Pernfunbuco, com sorteio 


a procissão do Sagrado Cora- lemestral, em MIllo e Novembro. 
Homeop.tia. - , Perfum.ri... - Artigos ção de Jesús, que realizou-se '1'1 1l1li•••• c.tI.... tlu lMUciaFIIII.rlll • tia "1ItI"1_~~_~___"""':~ 
de borr.ch. no dia 6 dêste mês, bem como d. SI. 'IId•. MIau "rAll . • Poru.ll... 

ao Sr. Salvlo de Oliveira, DI- Mantem cartelr,a eRpeclal para adminlltrttQQo de prédios. 

aarante·le a:exata ob8ervt.ocla de receituário médico retor do Grupo Getúlio Var- Recebe dinheiro em depcS.lto pelaa 


gas, aos Presidentes da Cate- melhores taxaa : 

PREÇOS MÓDICOS dral, do Parto Mont-Scrrat, e C/C · A dlspo81QAo (retirada livre) ~ 


R. Conselheiro Mafra, 4 e 5 (edifício do do Menino Deus. CIC Limitada 	 !11M! 
Mercado, frente à Casa Hcepcke). Saco dos Limões, 10 de julho CIC Avia0 Prévio 61M! 


tone I 642 dp 1941. CIC Ptar;o Fixo ' 7% 

Melania Tenorto d'Albuquerqu8 Aoelta proouraQlo para 	 reoeber veDclmeDtol ' em to-
I'1------------------ Secretárl.. da. 11 R.pa~19Ge. FederalB" .Eltaduall e 111III10Ipa'l. 
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:-------------: 'A Elcola JIlD IrudolDl · II~ c~~~:tíiíit AnU..... dII ' ------------------------------ 

o Estado 
O'9IU..I~~~~:~~ ·:~s~~~i :~8::üo,lla"~ ' I mhabilitar, mesmo sem preparo, t\ proflsdo 

de guarda-livros. Ensino com o auxilio de 

A 4 livros qUI! guiam facilmente como pror.,.· 


.,. sor parUculur. E cómodo habilitar-se ao p6 

aeda0910 e OHloID" 6 

'-,--. Auxiliadora Predial S.A. 
" ~ ~~s~oÔo, ~:~o ~~~~~e~oes:!e~~erli~~e:fa::~ Ec,on()miz~paraeJJ ,Larna JoAo Pinto n. 13 6v. farA em 0\ meses e um diploma graUs es-

Tel. 102:l-Cll, pOltal ISI! pecialista eIQ contabilidllde, custam apenas CircWís~rjçã(); iíe ' Sãtij,,' }Ularln~ 

SOO$ em 6 prestações. Peça pro~petc hoje mesmo, 80 au

tor m:tis coohecido 00 Brasil. Portugal. Africs; tem mais 
 Distribuição de 30 de Junho de t94't 
~: ~?u~~~:s ~:r/oJs~:~ c;r~:~~t:l~u~a~~!~: J~. ~1l19rgl1~!~"'. C."tt.. ): APROVADO PELO FISCAL FEDERAL EM PORTO ALEGRE 

AlIa0 ,u~, 1376 Silo Paulo. 

Sem".I,. %2:11000 

Trlm.... 1 r. 125000 
 PLANO "Ali - 34 Distribuição: PontoB 
lia. '$00:.' 

Nomero 1"01.0 1200 
 Contr. N" 51-Roberto Baier Blumenau, (parte), 7:500$ Antiguidade 

• 53- José C. de Borba Flotianópolis, (saldo) 12:000$ Sem jurol prefcia. 
No 11I1,,1tJ, " 408-Walter Seifert 

• 70S-Norberto D. da Silva :i~r7..:nó~u~li~:9{:ldo), 4~:~~~~ Co~ l:;~~r~rc~~.AIuIo 
llemellre • 198-Contr, de emprestimo Blumenau, 5:000$ 10.909~a Baía.Trlmealr. " 709-Frederico Brehsan Rio do Sul. 5:000$ 10.829 

.1l01-Aloys Moratz Brusque, 15:000$ 10.836 
A..aauDolOl medlante C3D(r&Cll' • 135-Carlos Richter Joinville, 10:000$ 10.602

Fund"dtl em 1810 Side: BAIA • 695-Guilherme Guether Joinville, 10:000$ 10.592 
• 575-Reinhold Oster Blumenau, 15 :000$ 10.540 
• 194--Carlcs Leyendeeker Florianópolis, 5:000$ 10.445Seguros Terrestres e Maríümo" 

li • 649-J096 Pcters Jara&uá, (parte) 1:500$ 10.301 
Rescisões e Translerencias: Ctr . N°s. 
150i4151 (saldo), 868/4188,240;4168 (parte) 8:321$800

Dados reialivos ao ano de 1940 

Capildl Reallzadu Its. 9.000:WO$000 

Reservas, mais de 54.700:000$000 
 PLANO "8" - 27 Di5tribuição:
Responsabilidades assumida~, ;;.929.7'9:0UO$000 

Contr. Nu 4084-Vietor Holetz Nova·Bremen, (saldo) 8:000$ AntiguidadeISe O Nariz Heceita 28.358:7' 7~970 

Alivo em 31 d~ dezembro ~5 . 9ó4:965~032 
 • 4120-Erwin Siewert Brusque, (parte), 2:500$ 

• 5759- Erich Krueger Blumenau, (saldo!, 6:000$ SorteioSinistros pagos 7, :123 :8~6~,;1)01En'tupido .. 4258- Leopoldo Koehler Enceno 10:000$ 
.. 4132-Raymundo Stahnke Concordia 10:000$

Ben~ de raiz, (prêrlios e terrenos) • 22 354:000$000 

• 4213-Leopoldo Firminio Tubarão, (parte), 5:500$Não Deixa "4278---Reinaldo Rosenbroek Brusque, (saldo) 9:500$ Serie I Preleia.
Diretores: » 4385-Contr. de emprestimo Blumenau, 20:0üO$ 8,067,4 

í » 4326-Contr. de emprestimo Blumenau, 5:000$ 7.725,5Or . Pamphito d'Utra Frei'e de Carvalho, EpiplnnlQ J"se 

da Souza e Dr. Francisco <1e S:i.


Respirar 
» 4382-Soe. de Atiradores Blumenau, (parte), 17005$ » 7.715 

.......... l a rapidez. com que o » 5035-Gustavo Ruminshk Blumenau, (saldo) 3:000$ Serie 11 Prefcia . 
tc":turanre entupimento de um dcnuxo 

ou catarro cr6nico começa a desapafc » 5073--Hercilio Graeher Blumenau, 7:500$ 5.762,2 

Agências e sl,b·agências em tOdl, o terrilón" n'cional. » 5695-Vva, Clarieio Ribeiro Lages, (saldo) 14:500$ Serie 111 Prefeia.c;:"Vic~~a~r:.~:~al~d~~\!ri,\~,~ Sucursal no Urugu~i . Regulador,'s de ava"".s nas prin· » 5705-Fredy Waehholz Blumenau, (parte) 6:500$ 5.620,7
CoIlt:dt as membranas innamad:ls, rc· 

JmVe o 'muco, dá bem-e>tar-pcnnitc 
 cipais cidades da America, Europa r Arrica . Rescisões: 5702, 4355,4531, 4525 e 

que V. S. rtspite Iit"TemeUre outra vczt 4416 (parte) 11.702$600 


::~:-=~~~ CJtj~OV~k
V'-tro-nol ao primdro~irroou quan Agente em Florianóp()lis 
.~ começar a fungar. Usado a tcm?O. Totel dI6t~~~~i~~s~~é Estado: 8.02:1:500$000 a 540 prestamistas . 
e.u medicamento especiali;ado ajuda 

' aiI#r muitol resfriadO&.
. CAMPOS Sociedade Comercial Livonius Ltda., Correspondéntes 

RUA FELlP!õ SCHMID1 N. 3\1;;;'fllu·gam se 
CaIu costal Ip· · Teltolw""IOB3-End. Ttl.• Ai L1AfVC/h\'~\~~~8cbm luz e Ag:a A rUb 
Sub-Agente em Lagullo, Tubarão, Itaiai.' ~~Í1l:~ob~~ ~:t~f~o)~oT::1~~; Multo em bréve81umenau e Laoes . 

com o Dentista Vogd. 

,~~~__----------á-v._511---------------------------------·------J11I 
 NOVAMENTE À VENDA 

as afamadas ,MlAME DE AÇO 
~.B; ,W. G. 5 até 35 (0,16 até MAQUINAS DE ESCREVER ((CONTINENTAL"
·6;Omm) Fita, cbbo de /IÇO e MAquiaiS port"." MAqutou pari Escrll6r101" outroB materiais. Guilherme 

<; Jacob, São Paulo - Av. Rao Produtos da'g!1 PestltDa, 1102 - CP. :'1~21 WANDERER 
WERIE 

SCHOENAU 
:CHEMNITZ 

Allmanha 

~ co., ClrroS de 31, 21, ti, 51. 
65e95c...... 

Representanles exclusivos em Santa Calar Ina: 

CARLOS DOEPelE SIA. COmCIO E INDUSTIlI 
MATRIZ EM FLORIANOPOLlS 

Flllall Im IlumIDi.u, CruulH. JIlIlvWI. LilgllDa. Lalll • saliFrucllcl 

MOSTAUARIO PERMAMENTE EM TUBARÃO 

Cré~ito Mútuo Pre~ial 
Proprietêrios: J. Moreira & Ci•• 

JULHO 5 
Foi entrpgue ao ;Irestamlsta Aloisio P&relra, 

residente em FlorIanópolis, p088uldor da cadernetaVENDEM-SE AVISO AO POVO CATARINEMSE n. I97bO, o prêmio que lhe coube 
',VENDEM·SE 88 caSIlII nB. em mercadorlaB no valor d .. rtI. 

22 e 24 ~ rua Jnlnv11le. Tra Linhl diretl Porto Alegre -Florilnópolis 
ta·te com o dr. Fúlvio Aduc· 6:250$000 
cl, ~ rua Joao Pinto 18 (sobr,). cODtemplado no 80rteio de 4 de Julho de 194t.Empresa J"eger & Irmão120 5v·5 Saídas de Florianópolis.s terças e sábados 
- Aula. d. bando11m Saldas de Porto Aleire para Florianopolis

A liIúslca é uma nobre e As quartas e sábados ter:eIi.Oâ:iDói Balne6rlo 
bela Arte. Eduquem !lCU8 rl JULHO 18 Escolhi , I' o leU lo.. di lUSaidas de Araraniuá 'a quartas, 
mel maravl1hu. Prof"tI8or sábados e domlnios realizarA no dia 18 d" Julho, com um prêmio 
pllra, Bandollm. Rua Silva em mercadoria. no "falor de r •• 6:250$000. ~IOm~~lpl~:taC~~:I~r,:~!III~::: 
Ihot oel8a Fonte d" 8ubll· Mala um lormldivellortelo a Crédito Mútuo Predial reno no Bllne'rlo- da ,Po Ii cio 

Jardim. 155 (Prainha) - Sr. AQIDtl Im PlorlaDoDolll: MÁRIO MOURA le clJlm o Ir. Arl Santol Pereira. 
. DARIO FEIJÓ. PRAÇA 15 !.IE NOVEMBRO que se Ichl _mlldo_213 15vlll1l'1oo___•________________ 1 .________iRl3llll1=~__c.____JO.. lylndl dei lole.. 

1 
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a UTADO ,~ "e Julho de IM1 

«ENTRE 15 E 20 DO CORRENTE HlnER SOFRERA' ESTROIDOSI DE 10TI))
Nova York, 11 (Unlted). -- O pro'ulOf Me,..., ••1w61oeO ... Hobboken, enviou ao. lor...l. • .......... C8rIa ................ 


vosso. Estlm.dos redator• • di..... (omo ••Iw~ c....'lflco norl.........lc_. de.... Ifttonair·.................... 

• rande e estrondosa derrota enlre 1S e 20 do corrente, ., ...... uta .... di........... e.tr... ~, ...... 


«Depois de m.ados do ml ..... C,,"o•• Orl·8r.t.nh••• atl,,'a con...".rlo I........... a nol6"'l "H6riaI. ......... 

mar e .r,. Muslollnl ê_p.rl~nt.r. demolldorll !lrrot••, pol. ,. ".",•••'r~t~ ,t~ut,.~~~ ogsoa. 


NOV .l~ J\1A ROA "'I'F!AZER FOGO !IVida SOCialll~li~I~': z~~~ortiva 
I o turno do campeonato c:a ~ 

___ _ __ j doca , recentemente encerrado. 	 .~.'':r::''':~Gn'::i!k~~il~~::::""~ 
A produziu a renda de 986:361$100, MarlDha, ,leclaroll a08 Joiaa:;':-"," 

l'iNIVEB8ABI08 sendo os 45 jogos assistidos porI listas flu e as forças lu,yals aor- ,.
Ocorre , hoie, a data natalícia 205,430 pessôas, O artilheiro te-alllerlrIlRns, des8mbareadiÍ!l 

da exma, sra, d , ~aria de Lour ' I' mor foi Isaías, comandante da nu Islíindla, rcrehenm ordem 
des Mayvorne S,lva, elemento linha Madureira, com 14 goals. ti" faz"r fflgo, se sc tomar .e
d~stacado de nossa sociedade e vindo em seguida Pirilo, do Fla  "esslÍrlo, I,arn lDantcr Ih'r88 ali 

dIgna esposa do sr. tnte , Osmar mengo com 13. rotlls IIIl1ritlmas atr• .-és do 
Romão da Silva, nosso coléga ' " Atlânticu. 
de imprensa e aiudante de oro As multas efetuadas no decoro 

Senhora! Para a8 suaR 10dens da Interventoria Federal. ' rer do turno carioca atingem 
brt'mesas prerlra o PUDIM

• . , 16:700$000, proveniente de indis· MEDEIROS. Sabôre8 delicioT~a?scorre hOle, a data ~m' l ciplina dos iogadores por oca 80S e dlferente8.v~rsaTla da prendada sra . Sldo- sião dos matchs. 
nla Melo. virtuosa esposa do sr . _ 
Luiz Melo, contador. Treinou, ontem , o " Taman-

A galan~e m:nina Nad~r-Nice ~~r:O IF~n~;~nt:r~e,od~~~~go vin-	 Machado &O •. 
Botelho. fIlha do sr. Gercmo dos • 
Santos Botelho; Manoel Nascimento acaba de Agências e 

RepresentaçõesFAZEM :'NO~ ,HOJE: " :o~~~ta;ra~~fe~:~~c:,,:~ ~o. ~~: 
:~~t·a.B~~;~ ~::el~;: Ohvelra ; lestra Itália" , de; Curitiba. C.I.. polfal - 37 


RUI Joio Pinto sr. J1Ilio Lange, funcioná rio A Imprensa Argentina acentúa 

público federal ; que os atuais 4 goleiros que FLORIAHOPOLlS 


menino : Sinval, filho do sr. figuram no primeiro plano, são 

Agostinho Silva, estrangeiros: Honores , peruano, 
 Sub-.g.nt.. no. ",inciPlh 

muncipio. do E.Iado. F.\Lr::CnIE~TOS-	 Barrios. e Bai.ne.z, uruguaios, e 
17P.

Em sua residencia, à rua Nova Jurandtr, braSli~tro . 
Trento, faleceu o menor Sebas, J á está definitivamente mar 	 CASA MISCElANEA, dislri· 
tião, filho do sr. Mario Bona- cado o dia 3 de Janeiro de 1942, Duidora dos Rádios R.C.A. VI· 

telli . para a d isputa do 14." certame clor, Válvulas e Discos. - Rua 


O sepultamento de seu cadá - .:ontinental de futebál. O Brasil Trajano. 12, 

ver terá logar. hoje. às 11 hora~. tomará parte nessa pugna es 


- No Hospital de Caridade portiva , 

ocorreu. ontem, o passamento do 	 POR CARIDADE 

A Federação Paranàense iá O iovem José Oliveira, recO-
O sepultamento de seu cad';· 

sr. Julio Ramos, 
tomou as primeiras providências 	 nhecidamente pobre e que já foi 

ver terá logar, hoje, às 13 horas, 	 no sentido de organizar uma operado 3 vezes, nesta capital , 

representação de futebol que con- desejando seguir para o R io de 

correrá à próxima disputa da Janeiro, a tim de ser aU subme. 

taça " Nerêu Ramos". Segundo tido a outra melindrosa operação 

notícias de iornais da capital na cabeça neeessita de obte 

paran àense, sabe-se que domin-I ~.I~Bquele , serV iço. que representa Vidal de Sousa , Polidor Fernan- dinheiro p~ra a- paSS8&em ; e, po~ 

go, 13, se realizará o encontro Ecos e NotiCias l~dlscutlVe\m:lhoramen~o p ara .a des, .Abelardo ~lves Garcia, Arí isso, dirige seu apelo aos bon
de seleções do interior, nas cida- CIdade, ~e l a ele, a partIr de sa- Schroder CarneirO da Cunha e dosos sentimentos dos leilores do 

des de Ponta Grossa e Jagua- ___ bado, felto .com, .~e~ulari~ade e Nerí de Medeiros Regis. "Estado". 

riaíva. Essas partidas, além de , . com. garantl~s .hlglemcas tora de , . , • ,Ó ESTADO 5$000 

-ervirem para aquilatar o gráu O D , E . I. p , comumca; quaIsquer dUVIdas. O IUIZ PereIra Braga, do Tn- D iversos 25$000 
de eficiência dos quadros re. «~erá i~iciado, finalmente, nó No entan.to" por nec~ssidade b~nal de ~egurança, presidiu, no «Bôlo. 55~000 
gionais, servirão, antes de tudo, próxlm~ sabado, 11 do corrente, d_e orc:em tecmca , ,no dIa a~te . d Ia ,?, o Julgamento do proces- Mister M , 10$000 
para o aproveitamento de certos o . servIço de forneCImento de nor nao haverá leIte na capItal. so n , 1679, em que era róo Lau Anônimo 5$000 

(QIIIPa..... de ........ valores esportivos que possivel . leIt e pasteurizado ~o consumo da , . ro M~nez.es! . ~cusado de . haver 

Uaaclo '. ,dI'ullo d. mente serão incluidos na repre. população. ConclUldos os prepa- Na c~pltal fede~al~ ante-ontem, p:oferldo Inlunas ao ExérCIto Na- PUDIM MEDEIROS, 1l80bre· 


Un...". 'naclon.. sentação estadual. Irat ivos indispensáveis ao funcio· s,: ~eun , u a ComIssa? _d,e Ga so- clonal. A acusação foi feita pelo mesa Int'guaIãvel, gostosa, 

namento perfeito e permanente gemo, ficando dehmtivamente procurador Kruel de Morais e a lãcil de preparar e quI' lodos 


Estiveram, ontem, em visita à __ :~~b:~i~~ ~~ec~~r~:;:. e~ ~!; ~~:~!fr';~~a:~~~gj~~z , ~:~~ ~~a-,p;;r;;e;;cl;;a;;m;;. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 

fiossa redação ossrs. prol . Paulo b ' , .. d O ::P d t CATEDRALde Noronha, membro da .Aca, ro u OS . que o , nga ? propnetano e 1 debates, co?denou o r~u, a seis 

demia de Ciências e Letras' e ou maIs velculos a ter um ou meses de prisão, gráu mlnlmo do Acicio Moreira 

«Academia de Letras de S . Pau· á venda na FARMACIA ESPERANÇA ~~e~r~.po p~~ de:n~~~i~~ a e~:'; :;~., ~a~:~i~~ ~:it:sod~:~;:~~~~ ADVOGADO 
lo., e Mozart Leme, que iá Rua Conselheuo Mofra.1I4 e 5 _ FOHE 1.6/ü lei só será a~lica~a aos trans - tes e atenuantes. O patro~o do Consultas e parecerei 

percorreram vários Estados, na (Defronte à casa Hoepcke) p~rte~ e tera açao apenas ?O réu recorreu para o Tribunal AçõeS clvie e com6rclal8 

tarefa de propagar a alfabetiza - li ", ' " \ IIL V -49 Dlstncto Federal, Estado do RIO, Pleno. 
 I 
ção do povo e desenvolver o ní • " ," '.. - , S . Paulo e demais unidades do • VISCONDE DE OURO 

vel cultural do país, empresa es sul. Um fato inédito vem de veri- PRETO, 70 

18, devéras, nobre e merecedora • ficar-se no Ministério da Fazen Fone 1.277 

do apoio de todos os brasileiros. Na próxima 2·. -feira, às 10 da : a amilação de 3 decretos e 


O proL Paulo de Noronha teve horas, em uma das salas do 8 exonerações de oliciais adminis , I~~~~~~~~~~ 

a gentileza de nos ol erecer um Dep, de Saúde Pública, terão trativos, por não terem sido re , 
 Ult· h 
exemplar de seu «Mapa Grama-	 início a s provas do concurso pa- gularmente processadas as nomea- Ima A'a 
tical-Léxico Sintático-, que é ra admissão do Curso de Escri- çôes pelo Serviço do Pessoal do VI' 
uma ampla carta mural , onde, turãri~s:Microscopistas daquela Tesour? . . A ..quadl'Cl frconc..a que 

em lórma esquemática, pelo sis- ~epa~tlçao e p~a? ,!ual fo~a,? Tal Irregularidade fOI levada operava nas águas elri.... lu-

tema de relação de «chaves>, se mscntos: Jose Pizam, AgIsse ao conhecimento do chefo; ,da giu dali, intilrnando ... 

pôde ter uma visão das partes C d la a nação. pelo DASP,. numa exphclta no porto turco da Alucan·

!ae~~:~á~~~;Ii~~!Õ:S~ .~:~ ::,i~ a r t a Z e s d o expoSIção de m~tlvos. dr.ta. sao Ii naYi... d. 

dizia a velha definição romana, c...A 	 O diretor do Serviço Nacional gU9rra • um transporta d. 
«gramática é a arte de falar e da Lepra, do D, N . S ., comuni- tropa., • 


escrever corretamente>, o mapa HOJE Se_Rt....lr. HOJE cou ao ministro , da. ~ducaç~o O vapor al.mao .H.nri.... 

gramatical do proL Paulo de -0- _ ~u: em 31 de m~lo ultimo haVIa que há dias .fÚrCi do ' 1Úi,, ~ 

Noronha é O mais prático istru · CINE ODEON CINEREX : I IMPHRI AL I?t.mados n?s dlVerllOs leprosá t.ntando burlCU' O bloqueio

:~n:':;l~~arane~~:anoa~;:.ani s, . _ FONE 1802 _ I _ FONE 158"1 _ _ foft 1..""- riOS do paI. 15.041 enfermoa. britânico, foi intuoeptCido. 


Na missão que os dois citados A'e 7.30 horas: A'a 7.30 horas A's 7.30 horas: Compra. na C/SA MISCE Morreu emeBerlim:;o ~-.;~ 
~::~~~ir;I::7:'~~~iç~~ ~:~;~: Aprotegida de papal DesaDo ao destlno« limas em Ilta ~ lANEA ~ saber economil8r~ tor-d.-clrco ~"~<,, 
turall atrás menCIonados, e no a '- ." '.,- ' ' 

decurso dela, estará. a c".r~o do com Br!an Aherne e Rita com John Garfieid, Ann com MIckey RooDey e Ralph Dr ARA ' , '~
' ,TUO OLHOS, Q~~lD~ ,-<!,',';,~,''-' 
~~~~~r~:á~~h~e r~:~~Z:r :Ií~~: : Hayworlh Shlrley e CJaude Ralns Bellamy • '''11 . -NARIZ. GÁRG~N~~~, ' 
pedagógico. Complemenlo Daclonal D.F .B , Complemento naclonlll D ,F.B. Complemento nacional D.F,B, Especialista. a.sistente do Professor Sansôn 


Grato. lhes SOmOI pela lua Provlacla di QUlblc A voz do mundo (Jornal O Ilrrolho carrldl do Rio de Janeiro. 
vinda à no••a redação. (Compl. Educativo) com atual. dll guerrOl.) (Aventuras reatll) 


O prazer da petlzada Preç05: 2$000 1$~00 1$000 Preço8: 21110no e 1$50c Preços: IS500 e 1$100 

E orgulbo dOI confeltelroll Llnl' de Cenllura Livre de Cen8ura Imp. até 14 an08 

Silo 08 doces trabalhad08 

Co'o bom Fermento Medeiros I 


Exijam o Sabão 

"VIBSE. ESPECIALIDADE" 

DE WETZE,L & CIA.·-JOINVILLE , , (Marca registrada) 

O IDEAL' PARA COSINHA. LAVANb~ E LAVADEIRA 
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