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o Brasil apóiaL·~-'~prall'e"a ,,'tI!~~guaia

Montevidéu, -12 (U.P.)-O Ministério do Exterior deupubUcldaUe '~~.texto da notado Br.sllcoíl(referênêlaas~stlo ...... 
de não-beUgerlncia. Aresposta declara que o Braslt«acelta\8'aplaude essa nobre Iniciativa 'do-governo do UrQIuI, 111M

forme às iradições de sua política de ' solidariedade continental. , 
Montevidéu, 12 (U.P:)::.! ~~!.~~~~~_!nfor~~~~~~~bido respos~~~!!~~xico àpro~~ata sObre ltell~~. 

Dois Irmlol que le 
encontr.m apól 	 In~~::'lrca 

14 anos 
Chicago. 12 (U. P.) - Os ir· 	 Istambul. 11 (U. P .) -Con§ a o

mãos B. Foster Stockwell e nuam a chegar informações 
Olin Stockwell. de Buenos Ai- da fronteira turco-búlganl 50
res. se encontraram no\'a men- bre atividades militares e movi-O E li d
te. depois de 14 anos de tr:lba- l11entos de tropas. Os viajantes 
lho missionário no estrangeiro. 	 O MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA diplomáticos. que chegaram a 
OUn Stockwell trabalhava co. esta cidade. de automóvel. de
mo evangelista na China. Fos· Diretor.gerente : Altino Flores elararam que as autoridades 
ter stockwell . presidente da militares búlgaras fizeram ta-
União do Seminário TeolÓgiee. ---'- '- ' par as janelas de seus carros 
está fazendo um curso de con- ANO XXVII _ FlorianSpoli,; ·- Sabado, 12 de Julho de 1941 N. 8293 com papel azul e puseram mo_1
ferência sôbre a cultura e os _ tori stas milita res em seus car
costumes sul.americanos no ros. os quais guiavam. utilizan-

Garret Biblical Instituto p,d d-t bI-d LfI ff I AS MELHORES, ~~d~sd~~sP~~~~~fs~~es~s ::!= 
O prazPr da peUz~ dll Oe-se acre I ar aI a a ({ uwa e}) REPRESALIAS sa~c i ros viajaram. assim. às 
E orgulbo d08 confeiteiro8 qll :ulCh, u... :d,'mõ"l':-; :,I,H' :l\"a nt e('~as. ao que parece, para que 
SAo 011 doce~ tr6balhado8 Londres. 12 (ReuLe-l s) - .lI Ielo AI IIlforll1a qu~ n o prll1CiplO Icacas. a tacalall1 as fábl ,cas d"1 impil,'I..-" ....·.. ... ", .· i,lad.·, a· não puele-sscm observar as 
Coto bom Fermento !\.tede1r(ls Illlpoltantc l'C'\fsta de ..lv la~ao da trlldC' founacoes de' apal('- produtos qUl111lCOS C' as ndJa- I !~It:~:a~~ c, i:~ ~i~:·;a,: . t(. r~.I~~ (·:.',~:I::.d:: ~l'andC's atividades militares e 
--- ti O tra a "ANoplane". diz que se- póde ,1I10S (Ie bombardeio do C0111an - ' cente-s estradas de fCITO. em 1 I'" I"d ,,,:;,,,. "i,;1 (di l. .. "C"".i.. pml'i1vt'is concentrações de•	 c.mpan a c n considerar a Luftll'affe como ;do costeiro escoltados pe-Ios ca.IChoquea. perto de- Bethume. da ~Ia"h"') h..,,,.· 'lal ....,) da· tropas. 
n••e.aci O do Eixo batida. acrcscentando quI" a I l:as. atacaram a na\'ega~üo in1- ! No dCl'urso dessas opNacõe',' nlUr ,h, n·p,,·, "'l ia, .·".. Ir.. '" PudCl'am notar. entretanto. 
Londl:es. 12 .<U. P .) - ~ falta de disposi~ã() dos p Ilotos :111i"a no~ portos d(' Chcrbu r,,: os ('a(:adol'(,s de ('scolta en;p('- ! :'lil:~ : 'I~h" . ,,~\II'~·:: : :::~I:~~\·::~'1( ;~~I:'I';~~ ;/~ que ao lun~o da fronteira fo~ 

guerra Inlplacavel que a Gra- ulcmrles el11 ('nlpenharclll-se ;go e HUYl"e, S('is na\'ios l1Ulll : nhar~nl1 -s(, ('111 "igorosas lutas ! tI\.~ ' lIl1n I'anl eu\'adns novas t rincheirasiIH!:h :- :h C'II IU'urd:I\;II11, 

Bretanha trava no nlar reg-is- cln lu ta COln os britâ nicos, ' total de t rinta nlil tOllcladas t COIU os cacas íninlj~ns, ( IUC J"a- tlui .. j ll l~ :l\ :1111 qlll' H ... i ... "'múli· t' criM'idas obras de fortifica
tou novos êxitos na semana quantlo sr ach am rm inferiori- foram acrl' tmllJs. dir c- l.nmente- . ' lhamm clil impedir (iue o': .... h.. .. II ",,·,II-i.. da- '.11 '"'' in· ('ôes aclciol1ais O que induz os 
que t e l"mlnOU a 7 do correnl l';' , dadc de l111111f'1'O d(' aparelhos, :pf'las lio:-; ~a.s l'oJl lbas, acrc-cli- ; bonlbarc1ríros britnni('os acf'l'- ,lu"'l! i:d :--. f(' rm' ii\r i:", 1IIII';t:-;, :~b!;'('r:\'adGrr;;' ~l1litures a crer 
n ,e deccrn~~' d~ 9u~1 f Cl'an1 ~..::l ' t' fU1'I1('cida por unl cOll1andan- tando-sc que os referidos na- : l a ssC'nl Sl'US objetivos. D ozl' ;'1- ::ll;;i:~~'./'i::tl!l~\\\I/I\~~L'll': ' I,; :;:~':' ;lIln :--; flue Sf' eslá procurando l'cl'or
nados navIOs mmm~r.s com um te- da RJ\F. 1"111 seguida às delc· !vios l'stl"jam totalmente perdi- !parelhos llt' caça ele' inimi~o f,)- I 111 1"' .. 1' .. ";1,, """".' d·.• a'· (:'11' '.oda a fl'l'n te- sud~ste da 
total de pelo menos 150.000 to- ~açóes germânicas de que. por IdOS. Cais. docas e embasa!l1e-r.- .l'am (ll'rrubado$ :",'8ses cOll1ba- """'" I.·"....·..... :, a" ,,'"";"1,· I'l'l"'ü'a com novos conti 
neladas e registo bruto e a l'un· ocasião dos l'CC0n tes raidcs cnl tos de eanhÕ<'s formn lmnb01i1 i teso rl1(luanlu dez l':J,ca$ bl' i~,ü " 1'('"ull:lIll1 : ,-,: Ih in :..:.:\ ....~ ... lin·... · J , h' !' . n-
dadas un1as 40,000 tonelada:-::, dia claro, \:intc bprnbal'dei ros bOIl1bal'deados, Os bmnbal'dci- ni('cs drixal'a111 de l'l'gTcs.sar tl':.i '; :'llltl\I'::·I1;\\' (·111'41.;',;:,I:::I:;~~:' 1I ... ~,::~';t\~'~ ~('~~;~:~~!,~ ~~~~at~~id('nte que as 
inclusive dois cruzadores italia- britânicos craln escoltados por 1'0S pesados. escoltados pelos '')uas basC's. ,\I('1I1:1 l1 h::, ;! ~ f"ht ' ira .. d(' mil · tropi.lS alf'nuis foram retiradas 
nos. 	 duzentos cacas. '~='"~_~• . .',..••.~. ~.•_"'~~. :\\';::'~~.•.:',I, : · ii ,~:",,, ;';'::mli,~a;~;,.,,\:~~': ;. da Bulg-ária. as.. .~' . ._ .• i	 bases aéreas 

Além do mais foi torpedeado CO\llenta~do êsses raidcs o ~--_.~,,~.~~-~-~~- .. .. 00' ..-11'" ri lm n. ".. i, 1H"'m" do pais se ('ncontram a ca rgo 
e prova\'elmen.t~ ~fun?adf) lldn~ "Aeropiane··. escre-ve que já ês· O MADEIRA NEVES di """ al"" ,,, ,·;·.i, 'da._ I"hr;",,_. lte prssoa l alemüo e traba lha-
cruzador auxlhal lta llano, \,,: te assunto está causando pro- r. ___ - mé ico especic: ista em ~',t'\':~ I :)i\,: ~'- !-I:'tlll;lIl;:~,t;'~I~,;; ~~~t1:;l ~I:~~:.:~ -:(' a i iVnl1lC'llle C' IIl ampliá-las e 
9.000 toneladas,sendo que um funda a nsiedade à Aleman ha e DO N ;.1•. , "' n'I"" I"""'riam ;,'r , ui". construir hases adicionais. o
o~t~,~ru~ador italiano. o. "?~ rapidamente transformando _ "I E ÇAS DOS OLHOS lilll ;d.., I,"r ""In,,. ;,' IU a m.·, <iue- . a jui7,O dt>s crit cos milita· 
nUla, fOI alc~nç~do por. " 1'1 ~ se eln an1ea<:,n. que t Cln pOl' Cu rs:J r!c Arll,··r, h;"""h'uta t: LODf!U Prá tica DO l{ '(I de Jout:iro lIur 1)('I'd;1 d l' Il'lIl IIH. PUnIU(' r(,5. teria por fim assegurar o 
to~~ que atln.glu o paiol (e objetivo a cl'iacão de Ull1a téc- :\~H:I:~h~ln (li;!:~:r::;:::::ll;l\t;~Urn~~:~:~:'~ üonlínio tIo ar na zon a ociden
muruçao, acreditando-se que nica. para asségurar a supre. Con,sult.'IS diariõmentr. pe!ala~d~~h:~sd~~ ~~ 1~1~o:ao;as da ~u.''''". tal do Mar Negro e sobre os 
tenha afundado. mácia aérea local para a RAF. Con ~\l ltor" .; RUfl .h':i .. "illl" n. 7•••,br!l(I" _ 1''''"0: 1~ô7 :\n I·a,n. 1'111 r"'" ,,( ... da de;- Dardane-los. distantes apenas 

Comprai na Cf 5A MISCE em qualCjuer oC~Siào especia l. Re;.i rl ('nc iu: Prhç" G" lú!i" Vargtls. n. Hl. -i Fone 1504 :,'~~,:~ ::::)(f,~n[~::; i:',':~~ti~':,~';i a:';::~~ ~~~'~a de 150 quilómetros ao 
-LlNEA i saber economizar· Se, por esse meIO, podeln os '3'"2i'5Fffi AíiP ~ a IlH,'Sma ra(lid(·z. r(!:-; ull :wdu. 

bombardei ros ser protegidos daí. umil diminuição na IHlulu- Ao mesmo t empo, estas ba-
UnI HvOpclo que quando empenhados em levar E çii .. btlic. alem,; c c"n'C<I"cn· ses aéreas alemãs podem ser 

" errou li••OC&Clo•.. avante seus ataques. similar (( sta . uerra e' a nossa guerra .'» I,· .ba'i"'."I .. d" "H",I da I"" consideradas relativamente aô6 - IlUla(â,) .11..: 1U .ã . 

O ~~~gaAJ~gr~~~ \f~s~n~ ~~U;'il~~~~\'lisó~a~:~'r~~I~~eâ~!: ' '' '11 \ nrk, 12 (H('uh''') - (lu,(.". Yurk l'..sl", ( ' 111 ('di. ~~~ell~~~OS ataques da avia-
declarou h a ver inventado t ruição. Alguns objet ivos mio luriul. p<,(i«' (1111' IIS E_Iud"s \ ' uitius Ill'<'iun'lI1 im('dinl"n\l'lIh' S~ ntl.Orll! PllrR 11" "l!"~"0 Pessoas chegadas de Cons
u 'a máquina para limpar sa· !itares e navais não são fáceis !!'IIl'rJ"1l Íl .\lt·lIIllllhll. ( 'UH\'('''' u\isl' l'\'llr IIIU! .. ('s,,· U l,rinH'i ru hrP IDN8 s prl'lim o PUDI~1 tança informam que êsse por
patos e acrescentou que desde de screm destruidos por meio "'r!:";u" s"!:'('rir '1"(' SI'.in 1('11" 1111 d,,(· IJlrJl ~iin. MEDEIHOS. Sll bôr~ " de licio to rumáico sofreu danos muito 

~~':~a~at~~~~~~d~ !'!; :I' ~: ~I~:~~ o~l~~s i~~el~;;!~ !!u(' r~,~~,;:'I«(,~:II:II~;..~i~,,:: '~'I~:'\:":'~ 1;,,~';~:;:;~";:..~·I::;II~;'~!.:S;;;III~': ::,':: 509 e dift'r('otes. fil'aves nos primeiros dias da 
Invento. do qual pretende ti- explosivas bem colocadas". Il1lm('III(' nu ('lIminhu d.. ill7.(·dur de ;:·III·rrus. '1"1' l,rUI'IITII a O flgado do peixe fr~I~~~~;'d~~~Sco~s;;~~~~~ r~~~ 
rar patente. I O comunicado do Ministério :::::::~:'~:~:~I:i'I'i1':.:::"~II:'I~li~':::::II:::::;":li~u::::~'I~(I:;:::'~:::s:;~il~.li;~:~:::; e::a'::J::~~:o sos. que voaram sobre a cida-

IIII~ii", I!(')"' luh> - (' ('ulIJllrl'('lIdl'm,,' Ilg'U!'11 ',11(' 1I(' ll('lIlIil1 ,I ..s· Madl1d. 12 (H T) _ Dia a ~~~~~h~~d~d~u~~~~as de 25 
li~ u (lJU'W - tlu r,'sllllllll" ,111 pr"s('III(' gll ....rll. \1111111111'111(', dlS se encontl am malOles apli- Os mesmos informações con
lI.ao ~(' IHIIlt' ~·!o;l'(ll1wr (·lItr.~.. a u,lH' rrn t· 11 IUl1-. \ nus...u alf(' rnn- cacões para os flgados de elXC fi rmaram u c todas as enlbar
tnu t ' rt't~lI·dn.lu. nnc1n 111 HI"'. ). ... tu ~ .U'rl'U t' U bossa UlWI"l'H; na lnedlclna A saude o ~ 1..., d" q ; . d b 'fi 

TI'!,dllll' IIh-m»o t' U 110 ......0 Íllilni!!H. t-: hí (IUt' {I Ii lIu ......u "U(' rl" . 1,. loW. - caço~s, lsponlVCls o alXO 
•.I.(·\(·ulIl' ('''.111111111'1'. Xii" I' h.""('sl" 1.J('I~ir I1U ' ill:::h''1'' 11 11;' Sll(';i: ~aab~~~~;Sas ~~s :~~~d~~I~~:;S~~ ~~.n~b~~. pe}·t~~centes ao Eixo:() 	 ~ "I U(' 111 11 ,,,111. (,11'11111111 .. nu' Il" ~ hlllllllll~"S 11 1<H·Il('C\·r.ltll's ,IS Espanha uma Ilorescente m- L~Sa or;~sntJ:la~~para peque
m"lrUUI~IlIIl'. .\ (' ul1'ulla t1"s •.,.'"dIlS lllllius nll g U~l'rll ,,'rlí dústria. POI' êsse motivo a Di- . P g. 
~';::~(:It:' 1:~~~,:!::l('llll1 Ih' UUln mllre prohmg'IIl1do.s(· ul(, IIS •·..u· retor!a Geral de Criação de- l ; ...:"b=I~:;-,::,8rT 

termmou que se p.\'oceda ao: -ee1el tle N'!..... ee.llor:co. 1_1Um1;ratamcnlD 
~~~X~eq~: ~~~;:,s :~~a~~~OI~~ ! !16 te ..In o CONTBAT08!IB.

CLUBE DOZE DE AGOSTO dos nos litorais. pescarias e fá· :RUA BOCAWVa. 203 
CONVITE bncas. de conservas~ p~ra que. jl Vende·ee, por 12 conto8 de 

Convido os senhores sócios e suas exmas. famílias. para as. ~n~co~~~sc~~.os te.c~lcoS, ~e. réis. à vista, o prédIo acIma. 
sistirem à <soirée. que êste Clube levará a efeito no próximo sá. b . t .' ISposlçao dos a· Tratar com n ~r. leoberlo 
qado, dia 12, com inicio às 21 horas. Servirá de ingrésso o talào Ola onos. ILl1al. à rua TraJBDo, 33. 

dej)clcza 
do m~lo~~a~~~~f;~. 7 de julho de 1941. : ••••••••••••e••••••••••• 

SOLON VIEIRA. Secretário • '.' • 
268 5vs.5 • ~ • • 

. 1 

CONTRA AQUINTA COLUNA 

Amlcrsol1. Curolina 1I0 Snl. 12 (U. P.) - Os primeiros 

l'''I!I'l' íl'ios contra a "quinta coluna" nos Estallos Unillos serão 
deinados na no ite lIe amanhã. PnrH IRI fim, ordenou-sc que 
os ~o mil moradores da locali(ialla não abandonem sllas resi

••••••• 'v1orr~ diàriamente grande 

••••••• 
lIências. cnljnanto 1..:100 hOllluns. lIo campo lIe exercícios lIos • lIúmero de sifiJitic08 • 
ofIelals da r~sal'\'a, sltnado nas ('c l'canlas lia cillade. procede • Para combater a 8Uml! (o, •Faça a Sra. também a manicura com esmalte Cutcx e rão à "i nvasão" . Quatl'occntos antral'ão primeiramente, lIe 
mollo secreto. e Inriltrnl'-sc-ãv nas proximillalles dos edlffclossimplifique o seu ritual de helc"•. Com o métod o Cutex • dever Jmperloso usar o : " 


bastam S minutos para [er uma manicura perfeita. I'stratégicos, Logo. o grupo prin<=lpal. da 800 homens, apare

1, R~tire o esmalte vdho com o Removedor 
 cerá com alltomóvcis armallos l1am "intimidar" a população. 


O leolO de Esmalte CUfU. : . As manobras compreenllerão a requisição lIe automóveis. 
: I?411111J1I;I#l\~c' i
a Instalação lIe campos lIe cOllceutração e emissão lIe procla

2. Passe o Remandor d3 Cllfí-::..:. C '.'rcJC em 
",olta da unha co retire a cu\í~ul:a mona, 	 mas. melllante cllições especiais 1I0s ,jornais. Terminado o sl  • • fUI H tllTllIlS .I·SI • 

lIIulacl'O. será lIallo um baile em honra dos "Invasorcs ". • I" ·· o ..DIU limpo de Impveau e bem eltar lIeral. . ' 
3. Aplique ;). IUl ton!llid.,dc preferida do no- • or....:;üR:-~eDIo de iuIlIfe.tavGH aDlIDeu de . :: 

:'odc~1!e,~~~r~~;~fs~t~.~J~1~~~rcl~i:~:t i~ ----A-·R-A-·U-·J·O-·_·O-L·H·O-S·,·o-u·v·,·o·O·S·.-I: dore.!'.;x:,e=.-:c:=. d':=~.lfgí'Uco~BUIIATlSIIIO. . ••Rumpu~. Dt'i'ICc secoU' h~' nl o ""~lIla hc lo! '··-DeMpuealmeDto d.. IDlUllfeat.çll_ IIIfUllloa. e .Dr• NARIZ, GARGANTA • de todo. o. liIa6modoa de IUDdo llbUtIoO. . '
apliqut O Ólto de Cutícul:a. 

Repita bt.: tratamento ~Io menol du:" VCz.c:1 
por semlna. Especialista. 	assistente do Professor Sanson • XIR g~~"j!,:=~°eS,:::"I:~~-l::'D~C:.o ElJ· • 

do Rio de .laneiro. • tle ea~::::~&':'!.".r.t":!"~:u!- IIoçIlal.. • 
• VIDROS DUPLOS - JA lIe encontram A VeD- . 'CUTEX 	!~ (CJn!ult.t·!,:- Pé1À; ~a~,*~' d~~8}Oà8~6 I; • da contendo o d6bro do liquido e custando me- • 

Consultório: Rua Vtrcsr'l\llelt'8Iés~ 24.-'Fone 1447 : noe 2()O/o que doia vidro. pequenoe. • 
______IIiiIIIII__....____ •••••••••I••••••••~•••••: 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:n~co~~~sc~~.os
http:rt't~lI�dn.lu
http:I:i'I'i1':.:::"~II:'I~li~':::::II:::::;":li~u::::~'I~(I:;:::'~:::s:;~il~.li
http:tropi.lS


------------------

1081ro ~al., iaor ~ia!~~~!!iru~~~~~~r~~~~.
11 ve! triunfo do valoroso gene- do exécito britânico triunfan- res. 

"""_BOOI__.........___...;.,._���i.-=- \ral Wavell não representa ape- te nas refregas de Vitória, na Para realizar tão altos feitos. ' 


Londres. via a~rea (POI" nas um dos mais notáveis fei- Espanha, Torres Vedras e a Inglaterra não careceu ellta-

T. Morley. de B. B. ('" .... P!"'Rr"A- AEREAC'" . f" "'"' tos das a rmas britânicas. Por Bussaco, em Portugal , Tolosa belecer, a exemplo da Alemapara O ESTADO) - De A";) t Ü.I ~ > .l ' MEZ OE ,"'IAILJ consideravel C!ue se:ia - e e Waterloo na França. nha, o "soldado-cldadão~·. an-
Jlois da grande batalha só realmente o e - aCima do tes, fez de cada cidadao um 
se ollve o roncar amip;o êxito militar estão as conse- soldado. Ai o segredo dessa
dos "Hlll'rÍl'anes " que re quências da gigantesca fa- . .' .' .J.- . i bravura, que, acima de tudo. 
gressam triuufautes, por çanha. ~'- l é filha da convicção, radicada
elma dêste posto de {'om Vencendo nos areais do ~,,_ ~ no espíríto de cada inglês. que
bate da R.A.F. na Ilrimei deserto as forças italianas, a rr.r ~. I se bate por uma causa justa e 
ra linha. InglatelTa deu mais um passo ;., ~~ ; hwnana. 

Os "Hurricanes" des  á frente na luta que sustenta, ~ '" "':7 T , ' '~. I :&:sse exército sóbrio audaz 
cenl sôbre a ]lista e Ul sC(' desassombrada e impávida, p~- ' I-' o decidido bem merec~ nesta 
ções de três, na maior la emancipação dos povos gar- ! hora de seu triunfo os aplau-
Ilarte, por "ezes em se" roteados em suas liberdades sos que lhe estão sendo defe
ções de dois. A secção nacionais. ridos na consagração do gene
vcrmelha. azul, vcrd~, Em g'eral, quase todas as ral Wavell - o novo Welllng
amarela . .. tollas percor pessoas que se referem à má- ton do exército brltâniro. 
rem o campo até os JlOS quina de guerra inglesa jul- Os soldados da "França li-
tos. As equipes de terra gam que a potêneia do Reino vre" , da Polônia, da Checoslo
precipituln-se para ajuda Unido se restringe às capaci- váquia, da Austria, da Norue
retn os ])ilo tos a saíre m. dadcs - tantas vezes prova- ga, da Holanda e da Bélgica
exaulinarell1 se há estra da - da invencivel ma rinha perfilam-se em continência 
gos, e encherelll os a\'iõ~s da soberba Albião. ante Wavell , na certeza de que
de gasolina. de forma Os feitos (lo exercito. entre- o êxito da espada britânica 
que éles possam Jlartir tanto, não são menores que os constitue uma etapa da liber
novamente para a luta, da gloriosa armada rea L Na General Archibald Wavell tação. 
sem perda de um miuuto: 
tudo isso, maios Jlilotos DTO. D"O- L_" _.". _''_"_:'".-l ~ evolução histórica da Inglater- Outr'ora, com ituito sarcás

~:":"':'__..-=--=-_.-=-:,.=~::::..:..=:.;:--===::;==== , ra, uns c outl'OS se confundem O aço da espada do .general tico, o velho Kalser declarou,deixam os seus lugares. !ôOBRI A SOI..I " soeR& I c ambos t estemunham que os Wavell co,:!cretlza pOlS~ toda em resposta a uma inquirição
Sem perder tempo, an f-11i_._L_Al_E_AR_-+,._L_il1-'-A.:..."_M.:...,,.-+_____-+_O-___"'_AA_-f_T_O_T_A_b--l' cidadãos britãnicos, rilhos de essa . magm~lca tradlçl1:0 .du sóbre o que faria a Alemanha

tes mesnlO de se dese:il1 uma a ustera nação, que tem exercito bnta~llco e na lamma se o exército inglês desembar
baraçarem de seus capa  505 o culto da paz pelo d ireito, sa- do gladl? o Ja consagrado sol- casse em Hamburgo: "Manda
cetes e Jlaraquedas. 0 5 bem fazer a guerra com rara dado ve espelhar-se a figura ria prendê-lo pela polícia".pilotos fazem seus relató eficiência, tão bem ou melhOl augusta de Wellmgton. Guilherme II e seus corifêusrios aos ofidais e r eti  do que outrem. A Itália, esquecendo um sem corôa não morreram. Viram-se para seus quartos. 
Todos, menos dois. que Sem remontar o progresso, passado de ontem. (a Inglater~ vem para assistir ao grande 
foram feridos lige iralllcll  em demasia afastado, que nos ra recebeu .Mazzllll e Ganbaldl feito das armas de Sua Mages
te e são logo tratados pe traz á memória a recordação quando eXilados e ajudou, p?- tade Jorge VI, e talvez ainda 

lo oficial médico ; ou da bravura do exército inglês htlcamente, a emanclpaçao venham a assistir - quem sae 
tros três lIue regressanl111 em Azincourt , Crécy e Poitier." Itahana) conSiderando tentar be o - a o exército britânico 
já do quarto combate na bravura que se renovou, mais a derrota ing·lesa,. em terr" , desembarcando em Hamburgo, 
quele dia, e que recebe tarde, na célebre carga de Ba_ltalvez com o mtUlto do resga- sem que haja de encontrar 
ram ordens llara descau clava, em Sebastopol, duran- te da que sofreu, no mar, velO !nem sequer a sombra da polí
sar uma te a qual a cavalaria britâni- apenas contl'lbUlr a que ave-I cia nazi prussiana para detêbora. 

ca se atirou homericamente ; lo. ..
Eu eSllerava lUlllla das 

Jlequenas hahitaçõcs que 
formam o aquartelameu a.s r 
to. quando cbegou a sec
ção vermelha ; a rapazia
da vinha ainda quente do 
combate, cabelos ao Yen
to, mas de l'<'ff",ita saúde. 
A secção cOUlpreendia um r 
ofidal aviador, IIlll ofi
ciai piloto e um sargento 
piloto. Já me tinham dito 
{LUC êles eram um trio de 

PROEZ,\S 

o oficial aviador, nas

~:~f ~I~SF~~~~Íl~~~~e:n,~~~íl~!~~ 1~~~e~~a~~I~~::r, ~~éa~~~li~s~~rd-; ~;:~~: ~~~.i~~'o~~o~ueasset~O~~~:: 
tem cêrca de "inte e cinco I Depois de três combates num foram impedidos de fazê-lo . 
anos. O seu recorde foi: cinco Idia (o último dos quais durou Talvez Talvez á oitava vez te
bombardeiros e um caça, aba- , três horas), até snper-homens nham mais sorte; mas, mesmo 
tidos em dois dias. Iprecisam de respirar fundo e assim, haverá menos prejuizos 

O oficial piloto, oriundo do ' ficarem quietos um pouco. se nós estivermos lá em cima, 
Surrey, começou como sargeu- O rugir dos motores chega nos uossos caças, do 'Iue se es
to na Reserva Volnntária, tem de fóra , e um vento de tempes- th'ermos aquí. Nada de facili
22 anos e aiuda parece um ra- ,ade ahre as portas e varre os tal' com as coisas do inimigo " . Tobruk, o porto mar[timo italiano na Ubia. foi tornado p.las forças ingl..... no dia 

pazinho de escola; DIas já tem joelhOS do sargento piloto ali- Tliiiiiin . .. O oncial agarra- I de Janeiro. O cruzador italiano de 9.000 ton.ladas, .San Giorgioa. com um arma-

idade bastante Ilara haver aba- !'ando ao ('hão com as palavras se ao tel..fon e. mento de 4 canhões de lO" e 8 d. 7,5" foi usado como v.rdadeira fortal.... O .clich'. 

tido onze aviões inimigos em cruzadas : entretanto as eqni- - Secção vermelha I,ara o mostra o .San Giorgio> ardendo em chamas ap6. o bombard.io pelos Britânico•• 

pouco mais dêsse numero de pes de terra revistavam os apa- II ar ! O inimigo aJlroxima-se em (F6to especial de aBritiah Newa Servic... para O ESTADO). 

dias. relhos CJue estão sempre III'on- fOl'lna. Eucontra-se a vinte mi- I-------.:------------~-=---------=~---

Numa ocasião em que fazia tos. lhas a sudés te, 30.000 Jlés de A GUERRA DOS NERVOS
parte de uma formação de seis O Jliloto, que estava mcsmo altura.. . 

aviões nossos, que enfrenta- a Jlassar pelo sono, acorda de Lá fóra os al to falantes re
vam 40 inimigos, abateu dois repeute e olha Jlara O telefone. Jletem as ordens. Secçâo ver- Londres, "ia aérea (Pai' sôbre o organismo, que merece Iaparente. porém, quando horas 

à sna conta. - '·"ão há nada a fazer" , melha para o ar. Secção azul... Amaro Roca, de B. N. S., para o qualificativo de constituir o mais tarde tornou a fazer ser-


O sargento piloto. com per- ,liz o oficial piloto. secção amarela ... seeção ver- "O ESTADO") - Todos os melhor "antidoto" contra a viço análogo, no mesmo lugar, 

to de trinta anos, antigo engc- - " Aposto que queres outra de.. . dias se recolhem observações "gnerra de nm'vos", e segunda bomba explodiu a 

nhelro industrial. homem casa- Jlega ", perguntei en a brincaI'. muit.o Interessantes qne pro- Como dado eloquente que curta distância. caiu sem sen
do. abateu doze aviões nazis - "Talvez", respondeu êle ; Bonitos. bons e barRtop vam o sentido autêntico das prova a exatidão do que aflr- tidos. Foi diagnoBticado o seu 

lIuma semana. "é uma grande sensação ata- PrlmeiroB entre os prim~iros . reações populares perante a mamos citaremos o seguinte : caso como "nevroee de guer

J!:stes três mosqnetelros do eá-Ios de alto e vê-los cair. Os Silo os doceR prepar8dos guerra dos nel\'os desenfreada num dos hospitais de guerra ra". 

ar - que podem disparar, de alemães experimentaram sete Co'o bom Fermento Medeiro' dos uazis. A opinião dos mé{li- mais Importantes e eompeten- A atividade e o trabalho cor-

seus " Hnrricanes", 28.800 ti- cos eivís e militares, fundada tes, estabelecido a suéste da poral e do espirito tem dado 

ros por mlnnto, constitniram uas cifl'as das estatísticas. é Ilha. têm-se observado sômen- excelentes resultados. que se 

como que uma repúhlica de es- francamente tranquilizadora. te dois casos de "nevrose de completam com outra clrcuns
tudantes no sen aquartelamen- Dnl'autc a conflagração passa- guerra" durante o tempo desta tâncla repetid8s vezes observa-

to- ; ést"s aquartelamentos da desenrolon-sc em propor- luta. Produziu-se o primeiro da para que possa conslderar-

Rão peqnenas "asas eontl'llidas ções alarmautes um Jladeci- 1'01' ocasião da retirada de DUll- ~e como decisiva. Referlmo
expressamente Illlra tal fim, mento de tlJlO nervoso ehama- querque. sendo o doente nm nos A "companhia" . A presen
nas Jlroximidades ou no Ill'Ó- do " uevrose de guerra ". As soldado qne tinba permaneci- ça de diversas pessoas num lu
prlo am·ódromo. Helna nelas o U,Olla s que permaueciam du- do dnrante muitos dias e mui- gar determinado convida a agir 

espírito de igualdade e "ama- l'ante Jlrazos longos na~ tI'in- tas noit.e~ Rem elormir. em 111'1- de maneira a ser útil aos ou
radagem, pois os oficiais con- dICiras, sofrendo prolongados meiro lugar nas praias da Bél- tros. e isso dá lugar a que pes
fraternlzam ('om os oficiais au- bombardeamentos, dias segui- gica e, mais tarde, nas povoa- soas suscetíveis de delxarlle 

balternos fóra do serviço. dos, quase imoveis, visto qne ções elo Canal da Mancha. sub- dominar pela emoção qUando 


Soube-lhes bem tirar os ca- não se Jlodiam separar do pos- metido à tortura dos constan- se sentem Isoladas. sofrem 08 

pacetes apesar de terem de fi- to que oCUI,avam senão para tes bombardeamentos. A obser- bombardeamentos aéreos sem 

car com os seUH fatos de "ôo destoausar alguns momentos vação médica comprovou que que se ressintam no mrnimo o 

bem quentes, C com s I/as hotas em espaços limitados, Jlerdiam Se tratava de 11m "tempera- seus sistemas nervosos quando 

torradas de péles. o háhlto do exercício físico e. mento" mais suscetível aos estão em companhia de outras 


{;CUIO f;I.t;S llt;S{'.\~S.\)l aO me~mo I"IIIPO, a ociosidade efeitos de emoção nervosa que pessoas. 
O oficiai aviador deixa-se a que estavam condenados dei- o correspondente ao tipo 1101'- Tamb~m tem contrlbuldo efl 

cair numa cadeira confortávcl, xava à imaginação campo aber- mal no exército inglês. cazmente para preparar a po
"om um telefone á mão. O sar- to para torturar o sistema ner- O outro caso diz respeito a pulação clvn britânica para su
,gento piloto faz a mesma cOi-1 ' voso. 11m recruta que, durante o pe' portar os rigores da guerra do 


::' u: ~~~~Ial piloto estr.ndc- ~of~!;:r~~~n~~~t;~c:.~: d!o:~: V~~it~i~~nt:.~:Q~~ do;g~l; ~o~:,~~~~~~e~i~~l s~~~:~ ~~~~~n.~I: !~~r~!~~ ;:t~:!i~~ :~eot:~E'~~!~t~?d~~~n~hlnel:, 
O plng-pong, o jogo de da-I tropa. canad....... que ••tão compl.tando o ..u tr.ino constantemente em movimen- em que caiu nas proximidades, Etiópia, Polônia, Iugoslávia e 

dos. as damas, o xadrês. o rá- na Inglat.rra. Dirigindo o tank chamado .Anjos do In- to. Trabalha-s" com uma Intcn- a menos de 40 metros de dis- Gréela. A surpresa que espera
dio. a R palavras cruzadas, os f.mo., o R.i p......u p.lo caminho. maia áap.ro. • p.- sidadf' desconhecida e essa aU' t.âncla. uma bomba explosiva vam os cientificas nazis está 
livros, as revistas - tudo cOI-1 rigo.... do campo de treinamento, vldade muscular e ce, ,rebral de grande tamanho. Não expe- tendo para êles resultado con

.11I1i. q,UIl t~~_m P.art,J! !la vldr! trpto ele BJ'itilh N,wI Stn'''' PQr~ O UTAJ)O~ exerce resultado!! tio benéficos rlmentou n'lnhuma alteração h',,-p;'üdücente, _-" 
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o fracasso da 	 tátlca ,de Hitler 

Londrps, na aérea - e n'ju i l'il' IJ i'Óli";ü ,h1 dcst:'uiçn.o. . lh ~ços t!c bOInbas at!'u.\'CSSU!l1' talha da !ng!a.terra. Não ' fôra I se o fizcrmH, ül'ri . ...a:.. If' ~~ 11 dun t ú l,b"fu.. 

(Jlle a g;lll' ITa .,stá graduallllt' u- I QU(' p..ejuizos nos causou alé Ios t(' lhados -- fica-se ,'om a Iassim, como pode..íamos levar muito a graves desastres n o no,! quando as noitescomprl
te ap..oximando-se de S<'U di-! a~OI'a '! Que est ..agos de\'e lllos IImp..essão de (Iue a luz do dia a efeito os nossos extensos sen ..egresso. ]S80 explica, p..o- das favorecem 08. imbriulrino., 
ma " . Ii:SS(' dlma" se...í sl',·ero.l ..aWal'l'IIlIl'lIte temel' que êle ,·i..á revela .. ullla desll·uição. "rai,ls" sôb..., a Alemanha e vavclmenle. elll parle , os ill- 1I0ssas perdas represen.ta...Íll. a.-.lM
Bitl,·.. afi ..mou que a 'k....ota ' airula faça '! ]<Jstil'e elll B..istol , t ..emenda. EIIl ..etallto, (IUaudo 00, te ..ritórios por ela ocupadO. te ..valos prolongados entre os nas parle Inslgnlrlcanteâo .,o
do To., r(.eiro Heich signifkaria Ielll lli"lIIinghalll, elll Southam- ; l'hega a ma nhã. tem-se a sell-I desde a Noruega até Ber.lilll e ..ecentes "ralds " germânicos Inme de nossos suprimellto. 

::L~llt~..~~ r:!~~\~~ . i~~~ll~O~~.. ~ : ~;n.e I! ~ ~? 1,1 :" )~~~::~:jLl:~1~:f8 ~I~~ I~~l;~) ~tt~r:~:~(1):nIIIJ(i: g~.~.()8~~~) (~: = ~!~.:;I(~';IS (~~S~~n isA;:I:~~~~~d!~é g~~ ~~~.tr;o~~l~e~l~t~~~:a~uC~da~ por v~a nmrftima. 

tema uào são o PO\'O uJc1UÜO. 1"0:-; ataqnes aél'(~ ()s gCl'lluillic:osl sus nqui e a ('o lú . 011 el'a té ras'-iiu\'il e TlIrin1 '! ...•_-- 110SS0 e ngenho puder inve (h~7ret~~al ~unda~en:::e:r~
1 

l'onqlialllo lIitlcr tenha S('Ill- (' lenho ""'ido l'1ll Londrl's des- ~avadas 1'01' bombas el1l jardins Os a\'iõ('s de I))'oeedência e a habilidade de nossos pilo- ~re.a ~ "n"L~I.'a" a_ n~ a Ale
}ll"e i<1~ntifil'Hdo a si U1l'SmO l' dt> () {"~l1!le~O <.Ia g.ll~ rl'a . Vi (! ('s tradas: u "isão e ncontra a nOl·tp-ameril'alla (:hegarão deu - tos IHlde r al)licar se l'~o cmpre- e es\a~ °on~~I::oa~:~o tem 
a seu RIRtcllm <'~lll a Alemallha . ql1artell'OeS .1'(I.SI<IC! llCla l.S ~ ce l~- ll lllRlIIa l 'O l~a que na \"('s IJera. tro do IJuUeo te mltO elll llnlne- gado~ ltara d.et<:l' os llwursores mau I lte l'nativa à vitória. EIS" 
a,l)cnl:l deRta gUl'ITH al'alTl'u.~- t~'(J~ (·0.tll.fl l'(,la IR de mo hdos. VI- l..oudn ' s, Ur istol. Bil'lu iu- ro HIIl'ceiú,'el a {>ste IHlís . To- ale maes, Ma iS Im('ortante do ~~n:l~rnativa é a sua liberta
na 1I1l1l'HUte.nte o desap:ll:cl'CI- ~ 1t1'1 V<11"108 t!c nossos luatol'es g ham c ~ontha111J1t () n l'onti- lIuviu, sUl'ge él questão de sa - que a e nge nhosidade é, . en~re- ção de Hitler e o estabelecl
llH~lIlO de Iluler e do llUZIH1!lO. POl'to~ l' a l'l'otlrom~os . Em ~nll~ - Illla lll a viv e r e a tra bnlha r . he I' se pode mos ell{"ontrur tanto: o Renso ~le SUI)erl~r,da- I t. de uma nova e melhor 
O FUt.'hn·r de.l'l!Il'Oll, UIUlbe1ll . te alguma (~lltre esses .0.uJe(t - ~llSSO )10 \'0 uUln t("II1 a ~ l1a mn-lmeiOS Ulai s eft~ti\'m-i de J'ed111..ir de. sohre os. a Viado res lu lnli- ~'IC ~ ~nha em uma Europa li.. 
(!ue prOSSl'~lnrU o 8l'1I ataqup \'OS \"l'r<l :HIlIII':lI,n~ ntc lllllltaJ'ps h:t. IÚ\"c l fi l'llWz.a . niio po rque a t'>fi l'ál'ia da nova ,àti('a aérca g ,?s. qU,H an'!HU a nosso [OI"Ça ~I'~ ~ p.ovo inglês não tem al
l'onna a Gra-Bretanha l'om fa- l'Ill'Olltre1 UIll tllll' UnO ll os estra - ~wja ntai :; bra\' o que OH 01ltro8, alpluã. NOSSOH meHIOI'l'S l'SIK"- Ht' l·cn. InehlSl\'C OR s<.-nH mc m- (e rl',ut i\'a alguma à vitória, 
nathauo ililllitado. TOlllaUlOS ~os .qll~>;" l'RI,)~,~a~a en ~~ol.l~I ·~I'.. :\ mas P,?l'<)Ul' não t em diantp de daliRt.m~ 110 assun to t'R~ão tl'a- bro~ I.~I~),I~CHC~, .. .cI" c~~o~IO \'~ ('O~, porque a libeTdade e a manei
nota dessa del'lul'uc;ão. Nào lon~ 11Isao S(,~ll1a lJlI~ tll e l <lIs · Ri 81' 11110 IIl11a t~ R('olhu - a l11or- halhando al'llllUlue.lltc a b1lSl'a l!<!I ~IIHI~ st.s, bcl~as C [t Ulh CSCS. ra de viver inglesas são a pró
at'citalllos a t'xplicac;ào que éh' so ~. a ~l'g:tIInte: Hltle J' a1ud.u te 011 a vittJria. :\!<'SlllO que ('11 de uma sohu:ão pal'a êSRC IH'O· ~ob l'(! ~ Sf;O. fa lo <:0111 CSIJ('(' ja l pri a Inglate rra. A derrota pa
deu ti..; seu fiasco em destrui1'- ~~ta ml,lItU , I~~II~l: tl,~ Sl' lI PI'O p~. l 'o l1lwces~(' ('lll Hl'lIH lnínin10R hlpnu1, SeIH~? 1)1' (~llIisHOI'eH, OH ('Onhll(' l11Wllt o dl' causa. l'a nós si~ni[icaria extinção. 
uOs no out0l10 - à espera l'au- sitO --- ~l p~1I a ltz(l ~a~ (l o esfOl - detalhes os danos t'ausados llt'- l'psllltados Ja ohtHloR )lo r <, lcR. }~ il allwa~'a S111HUarina '! Não Por isso lIem os "raids " aé
H'losa de tempo lnais fuvol':Í- (:0 d(' g ue rra I>l'lta l1 1('o. 1m:. bombas al (' nlã~. não pode- O llwlhor uH'todo uh; ap;Cl1'a por po<lt'l'Ú Il itl pl' hlot} l1l'<Ll' a 111- I'eos n~nl o contra-bloqueio 
\'eI. Estamos eOll\"eneidos dt' l: 1ll "ra iel " :u'l'l'o dt' ~l'and(' r ia dizer (ucio que .sei a r('~pei- 1l,t'Js eUl)H'pg-i:ulo te m Rido () ('o n- ~hH l'l ')'a . po r mar '? Não, não s1lb~arino . nem qualquer ou

., que êle fez tmlo o que lmudl' P ll\'l'I '~adllrn ('0 1l81ItUP t>x IJe- to. :\Iaf'. pOH~(J afll'lUal' IRtO: SlslplI(P no lJ()n1hanlt! anll~ n t o JlOdel';l ~ ~ l' o Almil'a lllado pu- tI'O método de ataque a que o 
para nos deslruir c (1(' que o ril'ueia dCRagradú \'(~ l. Qua ndo U(' I11 a llossa produção iUlhlR- llwtúdieo (lo~ aerÔdr01ll0H alp~ hlil'a8~(', ao la do da s l'ifras rc- fanatismo Ilin\itado de Hitler 
Cará 1t0\'uII1Cute, em bre\'e. O al~lll' nl Vl' ca ir hom haR a 40 ou t r ial e m ~tll'al. nem a uossa mã'{l::; na Holanda. nu Bt'l g- il'H rp I'I'11t l' ~ ih- llOS:;US perdas se- llOssa reC'orl'e r serão cal)azes 
dano que já nos l'UlISOll não :)0 jardas dl' di s t ,ú llda de s ua p.r od1ll.'ão aeronál1tit'a em )l;:ll:- e lia Imr{,' ()('II!Hlda da ! ?I'alt<;a . lllan a i ~ . as q ue mostralll a to- de quebrantar o espírito britâ
deixa luarge1l1 a (11'I\'ida em ('USH P qu e l'st n, ('tllUOra não t)(,Hhl~· . sofrera 111 cstl'a~o~ sp- IlOlltOR dp pnl'llda dOR 111("1I1'SO- lI eh.lg-P Ill to ta l quP dlPga aos lIi,·o. de' e11 fraqlle l' f-~r a resistên
nossos espíritos à-cP1'('a da at in g itla , foi a ba lada ('0 1110 por rios. g ?tall1os produzindo Hl'ti- r('s aén~()s nuzista?. No in\'(' )'- 1I 0SS0f.; po !'l Of; ~('g-l1raUle lltl' ('a- da briláni('a 011 dc ilnpedir o 

~~~~;~i~'C;~O e~~II~~~~~l~l~t:) t}1~~)l~<~l(~ :;;ll:' I'at::!':~~' l~~:~~~~ts;!.~~U :l~l~ lal\\\\~ ~:~~Õ~~l.d(:~~lt 1~!~~~l'(l:~:~~i~~~;~('(~~::: :~;::a 111\11::~~:~1(':~:~~:~~)~1 ~11~~';~::~1~~)~ ~~:~l"~:: :~:.~\,),.a~I ~:l~;~;~:i!~' IJl~:.('a ~.í~l; tl'illll fo das forças da liberdade. 
tia~:l'a poderá sal\'ar a possívc l o sono; quando esti- a llte l'iOl'l11eute ao iníC'io da ba- ohrigados a levanta I' vôo. 0 11 . quão pPq ll(l 11 H t'l a frn(:üo 81'1111- ""j('kltum Steed 

Ár';ioqrafia m:ostra um homem do Corpo Real ~de Sinaleiros do-Exército Britílnico, 

recebendo in8truçõe. de uma telefonista no trabalho de lillações telefônicas. 


(F6to e8pecial de -Briti.h New8 Serviceo , para O ESTADO). 


Londres, via aérea (Por Aimbe- : pontos-de-vista, admirável - do Itazes a frase histórica de Nelson. 
rê, para O ESTADO) - O telé- : povo britânico. " A Inglaterra espera que cada 
grafo dá as notícias. O cronista: - qual cumpra, neste dia, o seu de
acrscenta os comentários. Já ! Quando falamos dêsses casos · ver". 
conheceis perfeitamente as duas ide heroismo e outros . se~elhan-I t maravilhosa a repercuss,ão 
notícias que passo a glosar, que ' Londres, - com o penodlsta que que semelhante mensagem opera 

. i 	 não se diferenciam grande coisa !escreve sobre assuntos de guerra, Iem todos os corações britânicos. 
das que oferece diariamnte, desde :com .o modesto comercia,n!e da I~ós., la~inos, me~dionais, impres· 
o começo da guerra. a imprensa ' esquma, ou com o operarlo que 
da Grã-Bretanha. I a impassibilidade com que essa 

Ao ser incendiado e metido a ' vizinha após um bombardeio 
pique pela aviação germânica o ' o que primeiro nos surpreende é 
transatlântico "Empress of Bri- a impassibilidade co mque essa 
tain", o seu comandante, Charles I gente pacata comenta um ato de 
Howard Sapsworth, permaneceu · heroísmo. . 
na ponte, debaixo da explosão I Um deles me disse: "Fiz co
das bombas, animando aos mari- Imo todos os demais. Note-se que 
nheiros. até 'lue foi vencido ma-I nos dois barcos aludidos. todas 
terialmente pelo fogo. Ia~ outras pessoas pr~sentes 

Não faz muito tempo que o co- , trlrulantes e passageiros - se 
mandante dum barco de 500 to· Iportaram da mesma maneira". 
neladas, W. H. Dawson, continuou I Outro me fez notar, quase es
imóvel no seu posto de comando. tranhando a minha admiração: 
aebaixo dum fogo terrível da " É natural que êsses homens 
parte dos aviões inimigos. e com portassem assim. Não fizeram 
o seu navio desarvorado e meio . ~ "não cumprir o seu dever". 
rô!o cons~rruiu chegar ao porto à I O cumprimento do dever, 
força de c~lma e energia. essa norma kantiana, fria e só-

SlOnavelS, neceSSitamos, para ser
mos arrastados ao sacrifício he
róico, deslumbramento das gran
des frases rutilantes que falam 
de glória, honra, salvação da Pá
tria e da Humanidade. "Pour la 
France e Pour I'Humanité", di
ziam os soldados franceses em 
89. "Por Espana y po ria reden
ción dei Mundo" tem sido muitas 
vezes o brado em terra espanho
la. 

Estes ingleses, que estão lutan
do devéras - e não por mero 
alarde retórico - em prol de um 
porvir melhor para a Espécie Hu
mana, limitam-se a dizer, em voz 
baixa, na hora de oferecer as 
suas vidas: "Cumpramos leal
mente o nosso dever". 

O primeiro cidadão da Birmílnia que recebeu um posto nas Forças Reais Aérea., on

de foi classificado como oficial mecilnico da esquadrilha -Birmânia •• Seu nome, de. 

vldamente traduzido, sillnifica -Gavião do Sacrifício•• Na gravura acima v~-.. o pri 

meiro oficial burmês examinando um dos velozes _Hurricanes. da .aql!adrilha _Bir

mânia., juntamente com o comandante da mesma, que jcí conta no ••u ativo com 


a bela soma d. 27 aparelho. inimillos de.truidos. 

(F6to especial de -British Newa Service., para O ESTADO) 


te o público heróis da estirpe de . ria dá-se o caso paradoxal que nica ~ Será que OS 47 milhões ele 
Sapsworth e Dawson. Ontem, por os habitantes de Londres venham ingleses são outros tantos heróis, 
exemplo, vi e escutei, numa fita, a padecer guerra dentro de seus dispostos a morrer. antes que se 
ao capitão Davies que nos contou lares, muito mais intensamente renderem ~" 
o seu feito de retirar a bomba re- do que o próprio exército nas Podemos contestar com abso
tardada da catedral de São Pau- trincheiras. E a prova não podia luta convicção depois ele vêr O 

lo, com a mesma amável singele- ser mais assombrosa. A frente I que temos visto em Londres: 
za do prestidigitador que explica de Piccadilly-brutalmente bom-I"Com efeito: a Inglaterra não é 
ao público um jogo de escamotea- bardeada - se mantém incólu- uma minoria de heróis arrastando 
ção. Os assistentes aplaudiam me. uma massa de covardes. Todos 
cordialmente. sem aquele arreba- I Recentemente, Ansaldo, o por- os ingleses são igualmente herói
tamento enlouquecido de certos i ta-vóz do conde Ciano, pergunta- coso Por isso. o famoso terroris
povos meridionais; porém, com va num artigo desesperado : "Co- mo nazí é arma inútil contra 
um sentimento de igualdade, co- mo se explica a resistência britâ- êles". 
mo se aplaude ao companheiro 

:aPI::~,equipe, que fez bem a CLUBE QUINZE DE OUTUBIfO,:r-
Foi um pensador britânico, CONVITE 

Thomas Carlyle, que formulou a De ordem da Dintorla convido oa ..nho... IWÍocia
teoria de que a História é condu- doa. uma• • famlliaa pCl1'O. auÍ8tinm ~ SOlm·DAN';
zida pelos heróis de índole exce- ÇANTE. na noite de 12 do corrente, com ilÚcio u 21 
pcional. aos quais segue a massa hora•• 
um pouco às cegas. O público 270 
britânico, contudo, tende mais aconfirmar a hipótese dos historia- _____.______________IIIIIIi,_ 

~~r:s ~:~oo~t~~:~ ~:!n:ã~e!:~~ MANTEAUX~TIPO AMERICANOS '{c 
~~I:ue o fruto do seu meio so- a i' 85$000 

A coisa está justificada em M....... ' I............-.à...... C6rt_ 

:;U::r~ t~:sa~~í es5~a~::::s :~: CAPA:S DE PELES 
Seja-me lícito acrescentar abria, - é a lei imperante M In- E todos o fazem, ninguem se em estado de guerra, à retar- . 

estas notícias avulsas alguns a- glaterra. Por ocasião do ·aniver- maravilha com excesso dos que guarda cabia o dever de lutar na A t 18$000 
pontailientos e esclarecimentos sário ~a batalha de TrafaJgar te- cu"!p~e~ atos de h~roísmo ex~ra
que vo; ajudem a conhecer. a psi- "!Ol VIsto frequentemente nesses orclinano, Tenho VI~tO nos cme ~~: ~~h:old~do,oJ::i:ha/:~:~ Recebeu A MODELAR 
'F!llogia especial - e, iIe todo. 0' dia. evoeada em peU_ • car· m.. popularea deaf~rem permo 

çad.., Pela primeira VeI na hi.tá- I.------............... ".íiíi ", .... .!IIi",I!. ,~,...1Iíiilliliiiiiii!í! ..,í,iiiÍlÍ,.;/ÍlÍ: .
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Antes de comprar um Rádio-Receptor, JUVENTUDE
faça · uma visita à firma ALr-XANDRE 

GERKEN & elA.• 
à rua Felipe Schmidt, 34 

· A~entes Autorizados dos afamados Rádio. 

,PI-IIL.IPS 
Vendas à vista e a lon&o prazo 

A CHEGAR 

RADIOS «KN·I<iHT» 

AMERICANOS 


LINHA DE 1942 

Alcance - Sonoridade - Beleza 
Da fábrica ao consumidor 

PRECOS SURPREENDENTES 


Visite ou escreva sem demora à 


4CCASA ANTENAS» 
GENTIL BOUSON & elA. LTDA. 


Dia tribuidores exclusivos. 


:RESERVE SEU APARELHO 
RUA TIRADENTES N. 10 


Caixa Postal 84 Telefone 1414 

End. Telegráfico "ANTENAS" 


TRONCOS FORTES 

o N't.rTRION e paIo o Para q ue os homens se 

CfHp O !.U:u ar.0 0 q ..:e.,) lo:-:w m VIQC!050::' qt:(: l ido 

..iva te' pa io a s or vo , ,,s lomoem com fo llas o nalu 

Os 'II~mem !ot lt.>S 1C1~10 'fol e e ir;su!!Jcienle, o re

[la vide ve,;el:;1 como no cu::-;~ e sem(' i ~ '::ln:e , "cdu 

vida huma na sao ü!> mais bo m-se os. se us musculos· . 

apl ovei:o veis. na pnmE-ua d 6·1>l'·J nes NUTRJON 

ellei nos doo as maaeuos O NUTRIO!" (; o ve:de

d e le i com que se lazem os cena · od ubo c h imiC"o d e 

"<ll iados conslruecões. ne· o.q!::mismo·· o lerro o pho5- ' 

ce earias a o contorlo d o phoJO e o otsenico contido5
•• i.,.ncia : na I~Qundo em suo tórm ula vuo l ~vol 


eUes com_hlueo:n C hu ma· o Vl Qor Que 10 1:0 aos rnt.:~· 


DJdade uu1 que baba lha e cuias d e b ili lc d os ao ~o- · 

4l\Ie plodlJJ. Que e-m pob:C::;Jdo, 00:; aei 


. Pala q ue a~ UNOt e S se- vos a balados, a reclomo· 
jam fortes. quando a nalu- rem. Iodos. esses eleme nlu!o 
••10 nôo baslo. 'econ..... QlJ tr ihvos tnd:spe "so\lel!, 
QQ "~". QoeqWlibriodo oJQWll5Il.iU. 

:... ~. 

........" 


-
-Nio jogue fóra! NLe::~~t~,n~za~~!a 

Frl1nclscIJ ToJen· 
Ilno n. 12·B. (Junto à Fábrica Damlanl) coloca-se sola nova. 
ou qualquer concerto ·em sopatoR de borrochll, 1Ii:.. loch08, 
elatul de senhora8. bolsa8 d·àgulI. bicicletas e pinturas a 
»ueo (á plltolo) DaR me.ma •. Correias de 1008 e borra
obll pllra todos OI lIoR.-Preçol módlcQ8. 

:F.rmácia "Esperança» 
do 

Farmacêutico NILO LAUS 

QUsl melo t.6eulo de..esb
tàDcia e o melhor reclame 
da preflreDcla , . nm!!i~DE 
ILDIIIDIII para 11m ~"'. lor· 
tifiCAr • rejuvrnt!' ~ eer os 
cabelo&. Elimina 11 c ••po, 
lu Ul\M r ~ quéda dOB 

c.be.o~ é t,.·uilUi n cl\r 

pr'h.h1 ; 1\· " ,,~ cabelo. 
brancu.!!J. lÕl':1I OI l iugiõ ; 

d' .. JlH'~ d;.!tlr , mocidade. 
Mio con telU .~ ts de prac.a c 
ua. COul O loçlo. 

ORATII 
P.ç.·.o.'alpr."o,,""nOl~
4IaGoe do. cabeloa •• t:MIbor ... 
lia .......... AI.........VIdro __ 1l1OOO _ 

-... - lIl. Imntll aa..... "'L
....- ..."' ...._. 
Or. Remigio 
CLlNICA ·MEDlCA 

MolestiaB Internas, dr 
Senhoras e Crianças em 

Geral 
CONSULTO~IO : 

Rua Felipe Schmidt - Edifi
cio Amtlia Neto-·Fon e 159\! 
9 ás 12 e 14 ás 17 horas. 

RESIDENCIA' 
Av. Herclli o Luz. 186 

- Phone: 1392 .-

Attende a chamados 
14 

1I;,,-----·--... lpARA O SUL: 
.\NlBAL BENEVOLO: dia 1i de julho pl1ra Rio GraDd6, Pe · 

lotas B Porto Alegre. 

PARA O NORTE: 

ANlBAL BENEVOLO: difl 19 de jUlhO phra I'HrHnuguá 

SHntos, Rio de Joneiro. Vitória. Carllvt'las, Ilh éus. Salvador 

e Ar8 cajÚ. 

ABATIM ENTOS: Sóme nte terão dir eito fl~ passH ge ns reQui


sitac1f\ ~ por conto do Governo Fenera\. 
PASSAGENS: ~ó @t'rão otennidas mediante 

atestado de vacina. 

DEFENDA OS SEUS INTERESSES, t>ANDO PREFEREN· 


CIA AOS VAPOREf' DO LLOVD BRASILEIRO. 


Quer ser feliZ 7 IAgência-Rua loao Pinto. IArmalem - Cáis Bajar~,
Em negoclOs, amores. te, soro 9 - Fone \007 12 . Fone 133t1 

te. saúl1~ e realizar tudo que 

~e::~r:v~~:d~r~~l~m:~ ~~I~oa~ 
Caixa Postal, 407. Rio de Ja
neiro, que lhe Indicará o melo 
de obter tr1umpho, prosperlda
1•. 10rtuna • saúde. NAo he~I'•. 

Dôrdedenfe? 

~~ 
laell•••,.....1 ...... _ 

........... ~••••I 


____.c-_.~..... 

SOFREIS. IRMAOS? 
O Contra E.plrlta Luz, Cartdade 

A AmO,. lundado hol 22 anos, à rua 
Mala Lacerda. 54-RIO de Janeiro, 
maDlêm consultório Uléjlco gratul' 
lo. Escrevendo. decla,e claramente: 
Dom~. Idade e r."ldê.e1a. I"alando 
envelope sflado e lub8orllo para 8 

li'.8".00.".18 •. _______~ 

. Carmm: tsl ' ICmpre 18nud11 C" di ' 

m:i;;~;~~';:'~;~:;~:";.::.."';:.~ 
que a;m»t:çou a uaarIlAIZENADURYEA. NkI'PU 
rica_ e =_t.OI )qumn com um ..bar no.o c

.. ddicioMl 1iObfftnnaa. pre~ro.da:J. com ),(AlZENA 

~':!~'r~~7~~mA:::~~~=:~ 
..uto. axa MAIZBNA CURVE". ~c alto va'or ag 

~::,o~lI=~~·~:::=:e::=~~~ 
I:OIIIUllpU: . 

~j~~:~ 

A -.enda em _ ..... 

Se v. S. precisa comprar artigos 
boa instalação de luz OU obter 

~ .-------...•.• - .• OIIA ......•• _ _ _ _ •• ___ . _______ 

ClDAPL-____._ _UlII#\lOOlO-___ 

:ã~~tl~ã~ 1 
para presentes ou necessita de uma 
materiais elétricos, em seu próprio 

interesse, visite sem compromisso a 

INSlALADORA DE FLORIANOPOLIS 
pois, seus artigos para presentes e materiais elétricos, seus preços 1 
não têm rival; por exemplo: lâmpadas a partir de ISuOO, fios para 
instalação desde S300 o . metro, suportes para lâmpadas a partir de 
$700, e assim todos os materiais estão a preços ao alcance de todos 

Insialadora de Florianópolis
RUA TRAJANO 11 e FELIPE SCHMIDT. 11- Fone 1674 

LLOYD BRASILEIRO 
"PATRIMONIO NACIONAL.. 


LINHAS: ARACAJU/PORTO ALEGRE, RIO/ LAGUNA E 

TUTOIAIFLORIANÚPOLlS 

PRuXIMAS SAlDAS 


H. C. DA (OSTA -- A!lent. 

: Sociedade Cooperativa de ResponàabUidadea
Limitada 

Baoco de Crédito Popula, e Agricole 
de Sinta Cltarlna 

Ru. Tr4/ano n.· 16 - Sede 11101111. 
Registrado no Mlni8térlo da Agricultura pelo Cl'rtilicad.:J 


n. t em 20 de Setembro de 19Õ8. 

Endereço lelegrãfico: BANCREPOLA 


C6digoa 11...1: NASCOm la. I Za. Idlçlo

FLORIANOPOlJS 


EYPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES 

Emprestimos -Descontos - Cobranças 


e ordens de palamento. 

CATARRO 
CRÔNICO 

Eslm nou/U gotas 
dão bem-vindo alívio. 

Qu...llnstanta•••lnent•• V. S. toma 
a respirar com facilidade; seu nari z 
queimado e irri tado sente-se fre.'>Co e 
aliviado ; e a cabeça, pesada e dorida , 
ij,ca perfeit, lmcntC desanuviada. Basta 
pinga r algumas gOtas de Vick Va-tro
nol em cada narina. 
V. S. pôde sentir o estimulante me

~í~~~rat:~~li~:õl~:~S:e:;d~i!a~~~~ 
alh'i:mdo a irritação, contraindo as 
membranas inOmnadas, aj udando a 
desentupir os seios nasais. Desfrute 
hoje ml!smo o bem--estar que Vick. 
Va-rro-nol Jhe oferece. 

(F__ IIIIIIJ 
E' O unlco lortlflcllole no 


mundo com 11 elemelllo~ 

loolcoa: Pbollpboro, Cal

cio, Aramlilto, VIIDcdaio. 

elc. t.om o II\!U UIIO no 1111"0 

de ao dlIlS, DoIA-li\!: 


1 - Lnaow.ento leral 

du lô,çu e volt. IlDntedl.

.. da IpP' Ute; 


I ·-·Deupplfeclmelllo por 

cam;llelo d•• dlllel de CI

beÇl, III.a..ala e nervD,II'

.0; 


3'-C_b.te ndlcal d, 

deprallo nervol. e do.· 

...reaIIIeoto de ..... DI 

teaOI; 


" . - A..lIRDto de IICM 

..rtilndo de 1 • 3 11.110. 


O s.ap.oI t _".0
d. delc"t'" ,alenllllc.·· 

C)plllllc do*.lIaoocl Sa. 

r,. ·deColtll4 


DUAS CASAS ~. 
Ven~em-8e duas ótlm8B 1l8

saR dl' moraôllI, ou para ne
gócio, à rua Nerêu . Ramoll, 
em Irente ao quartel do 14°. 
8. C., DO Estreito . . OportlÚlo 
emprÍ'go de capital. Informa
ções D8 rl'daçllo do ESTADO. 

v·S2 

Tem correllpondente em lodos · 08 Muolclplos do Eatlldo. HQ;e e .m.nhi leri • IUI pref.rido. Itepr••ent"nte da Caixa Econo.lca Federal para "venda 

·Or09" Mcion.i, e ••tr.ngei,.. da~ApÓllce.. do· Estado de Pernambuco, com sorteio 


semestral, em Mlllo e Novembro. 
Homeop.ti•. - Perfumlri... - Artigo. 'a,a taCai OI COll"" 4.. a=_ FItllr.1I I 401 Estadas
de borr,ch. di 110 'a1l11.'Jllul ..... I Pmlaance. 

Mantem cllrtelrll e-peclal para IIdmlnlllraçlo de prédl08. 
6araole'll 8:exata ob~er"áncill de receituário médico Recebe dinheiro em dep6aito pelas 

. melhore• . taxaa : 
PREÇOS MÚDICOS C/C A. diSPOBlçl.o (retira... nue) . 2'111 

R. Conselheiro Mana, 4 e 5 (edificio do C/C Llmltad&511f1I
Mercado. frente à Casa Hoepcke). CIC AvIso Pr6vl.o 6'111 .... 

tone 1642 I C/C Prazo Fixo .7'/0
Aceita procuraçllo para receber ·venelmelltoBemto

d•••• Repartlçh8 ·Fede...., ·liItadua .. ·e IIaDIolpail. I 

~-------------------------- ' 
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--, -: .. . -z-- ADIiliadora Predial S.I. 

Redao\llo e onlola.. a Economize para seu Larr.. Jo&o Plolo o. 11 

Tel I02~-UI. pOltal ISI! .. Clrcunscrlção de Santa Catarina 

tDistribui.@o .'de .30 ...d~ J~~ ~~ . , 94 t 


N. eco/I":: 	 APROVADO ·. PELO FISCAL ··· ·FEDERAl. ·· EM .· PORTO-;ALEGRE 
Ano 611$OOU 

SeIll".I(O ZtlOOll 

Trlm...t,. IlSOOO 	 PLANO I'A" - 34 Distribuição: Pootua 
.a. csoo.' Contr. N" 51-Roberto Baier Blumenau. (parte), 7:500$ Antiguidade 

• • 53-José C . de Borba Flotianópoli•• (saldo) 12:000$ Sem juros prefcia. 
No 1111"10' 

Num,,'" • ~ ui.., I!OO 

: i~:=~::~~t~~~r~a Silva :li~r~~~~ti~:{={dO). 4~ ~~~~: Co';; l!~o~r~J~. 
• 198-Contr. de empreotimo Blumenau. 5:000$ 10.909 
• 709- Frederico BrehlBn Rio do Sul. 5:000$ 10.829 
.1l01-Aloys Moratz Brulque. 15:000$ 10.836 
• 135-Carlos Richter Joinville. 10:000$ 10.602 

FOGUEIIO 	 "(OlEMAN" " MS-Guilherme Guether Joinville, 10:000$ 10.592 
OE 2 IICOS • 575- Reinhold Oster Blumenau. 15:000$ 10.540 

• 194-Carlcs Leyendecker Florianópolis, 5:000$ 10.445 
• • 649-José Peter. Jaraiiuá, (parte) 1:500$ 10.301 

Rescisões e Transterencias: Ctr . N°s . 
FOIHO 	 SOBRESALEHn 150;4l51 (saldo) . 868/4188.240/4168 (parte) 8:321$800 

'AIA 1 ..co 

PLANO "B" - 27 Distribuição:
,:,.~ Repr:;sentantes e ACCENDEM Contr. N' 4084- Victor Holetz Nova-Bremen. (saldo) 8:000$ Anti&uid.de 

, viajantes SEM AlCOOl • 4120- Erwin Siewert Brusque. (parte). 2:500$ 
,'. Precisamo11 para todas as • 5759-Erich Krueger Blumenau. (saldo ). 6:000$ Sorteio 

. -. e'zODa8 dó Pais. NegócIo sé· • • 4258-Leopoldo Koehler Encano 10:000$ 
- ' I'lo ê lucrativo. Óllmas coo· 1J~ .t.te'l.' uma demonstração • • 4132-Raymundo Stahnke Concordia 10:000$ 

destes fogareiros e ficará admirado I • 4213-Leopoldo Firminio Tubarão. (parte), 5:500$~~~HfNH':~ ~;,~~l~~ai~; • 4278-Reinaldo Rosenbrock Brusque. (saldo) 9:500$ Serie I Prelcia. 
; ;097.~ .SAo Paulo. » 4385-Contr. de emprestimo Blumenau, 20:000$ 8,067.4 

• 4326-Contr. de emprestimo Blumenau, 5:000$ 7.725.5;lUfltuto :. II-:-iiI81iTICI 	 • 4382-80c. de Atiradores Blumenau, (parte), 17 005$ • 7.715* DIS' .. ourooau EM fLoalANOPOLlI,:. - . eulIGl 	 » 5035-Gustavo Ruminshk Blumenau, (saldo ) 3:000$ Serie II Prefcia . 
• 5073--HerciJio Gracher Blumenau, 7:500$ • 5.762.2Dr. [);jl.... 'Mcallm.nn 
• 5695- Vva. Claricio R ibeiro Lages, (saldo) 14 :500$ Serie III Prdcia. 

;', Qeaébrà ' ISuloal RUA CONSELHEIRO "'AFRA. 4 • 5705- Fredy Wachholz Blumenau. (parte) 6:500$ 5.620.7 
Rescisões: 5702 , 4355. 4531 , 4525 e 

'_do,pela .UDlyerold.de de Meyer & e,a. 
8::"m"::':::O-~~.o:eU;I~r,I~~ 	 4416 (parte) 11.702$600* ~~&!~~=:eroo:..,~~t)-

.~: • .di mulber . Repnllallalll IItrlls plrl OBrlsll 'li 
Assiilente Tt!cnico L. W. MORGAN & CIA. LTDA. Tot&l dI6t~~~~I~~s~~éEstado: 8.023:500$000 a 540 prestamistas.,

D'.H~âulo Tavares • RUI' BenllDlla CODJIIIII. 51-·2'-·5.--131141 

Caixa Postal. 3431- São Paulo
:no..~~::~Ixc,uCI~!:"::I~ 	 Sociedade Comercial Livonius Ltda., Correspondentes

halóJ." B=iallzado em RI· ~,---------------------------
=.~!ed;~~â.~· ;Dlyer·I_::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.IIr====~~;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;~;;;;~;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~
~-:'lt:'~O::"IIBf:.'= I.c.r..-.. ...-. .YBlllcala biliar. 	 Mullo .... br.v. 

-::=~t~âdJotraIJao CO!tlpan~i8 C Aliança ~a Baia. N oV A M E N T E À v E N D A 
l!I« llocu dlogrlfia dlnlca 	 .S ...mad.S 

~e:,d-:lr~~~u Fundada ~m 1870 Side:: BAIA MAQUINAS DE ESCREVER «CONTINENTAL)) 
~=n::od=~ du M61111IDo IIOn". Mk1aIMs par. lilcrtirlls 
. .....tu ele -eoN9Io IDleru). Sequro8 Terrestres e MaritimoB Produlos da 


"I~:~dt!.~~e ~~~alloo do ----	 I ANDDU 
_ .dUIOd"D&1 8 da =r.O). Dados relalivos ao d 1940 


o.:a~~:.~ ~1!!a~~:::~y~:elB., Capital RealrzaQo a~os e 9.000:WO!000 IEm 

,.... a.Jra-veF...elbo " eletrlcldad. Reservas. mais de 54.700.00JSOOO SCHOENAU 


médica Responsabilidades assumidas, :; 929.7/9:000$000 :CHEMNITZ 

La ' ~tólnri!'II,'sdee mC1i1nC,._°c.lcoPla r Receila 28.358:7' 7$970 Allma.lla
-

. .. Ativo em 31 d~ dezemb,o ~5 _964:965$032 ~Â""" 
~e:o~:':~::.rod:.:;.~:~r: Sinistros pagos 7.323:826~t;(l0
ÍIIO,~_pm da ur6a DO .8\11111e. Bens de raiz. (prédios e lerrenos) 22354:00U$000 ......... I:PI eurà' de U. 21. ti. SI. 

~1:..t~urlna. ~=c:u~ MO 15 • 15 C. MIII 

,r-cde .It8YI~ EKame de R I I IUllvol .... sa"l. C.I......
pa,<:_ . .liquido r.qulaDo e Diretores: 	 .pr......n .. PC . _. 

~~:::.~::d;-O Dr. PamPhil;e ~~~~: ~re~~ . d;ra~~~:~~h~'e ~~~Phanio Jose CARLOS BOIPCII S/A. COIDCIO I IJfDUSTIIl 
- - T.Iefo•• 1.1115 

R I A N O P O L 1S ----- MATRIZ EM FLORIANOPOLIS 
t~::r~i:ls ~o s~~~:~:~CiR~g~~ad~~~s(, ~e t~rv~I~~~O na~acl:~~I: FlUa" Im lIaml.iu, Cruuln. JIlaYlllI, ........ "'1. I sallFrudlcl 

cipais cidades da America. Europa e África. MOSTRUARIO PERMAMENTE EM TUBARÃO 

Aqente em florlanópolis 

C A M P O 5 LO BO & O•. 
t x-oh.'. d. 011RUA FElIP!! SCHMIDT N, li! . n;oa do 

Uo~pitH.l de 
 CaioU Dostal IfI - - rtltl1ho",'OB3-P.nd. Ttl. • ALL/ANÇ/h 

N llt·rub.·rg 
(Profll. L Burkbardt 

Proprietíriol: l Moreir. a Ci.,e R. Kr'3uter) IIII==~#:=~;;;;:::~~~~~~~~~~-III 
f~!\IJecitJlü;ta em JULHO 5 .:~Il'=~~~~ 
L·' 111 !/it. Oe"al' Foi eolrl'lfue ao ;lrea\ámllta Aloisio Pereira, ..... 


·re.ldeote 'em Florlaoópollll, pUlluldor da caderoeta 

. Alta Cirurgia, gyoe . D. I97bO. o prêmio que lhe coube '3111 AWOA.·SII 


em mercadoria. 00 valor de rll.
cologla (doenças de 
8enboruI e parlos. 	 6:250$000 

Cirurgia do .,.tema 	 cODtemplado no .ólteio de'" de Julho 
nervolo e opllrações 


de plastlca. 

c, aaullarlo li nIII Trela
00,18 (dll' 10 li. ti... ' .................~_ ......... ~ 


dll& ~~n!' ~6~JalII. '.' -r:=--e:"~~l:-"~a.::.:....."=iI!i 
Re.ldeo~la , rua 8111· ...,,::::, .:.=.:~.'Ji!.:::---,..~T'!:~ ..........! 

teve. Jonlor. 20. - ........',~t~ Me .. ...- ....... ..... 


__T_e_l~_.p_b_o_n_e_-_l_ · ,~~~ -.'-=-.:-.:: . l_j_l_.!'I t:'~;,~:r?-
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o ESTAOO 1i de Julho de 1M1 

"~a<sôêiD II!Ei~ e NO= r---I o Escritorio de EÍtpaDs;dêé~.O;:;;DiIJt -4 mercí~1 do Brasil em ' Nova
A propóSI.O Yorque inrormou ao Ministério do 
Elcola de Noivai Tr~balh~ ~~e? Board or Edu-

Mil e oit?ce~~as s~nhori. ~~~:n d;n:~;~g~~:v;::n~ ;r:. 
tas de Berhm Ja obtiveram I d d" - d Atlâ t ' co da 
diplo~a d.a D:0va criação ;a~_A~er~~S:0Air~ay!_ n I 

~~ ~~~;as~.',t1enano : a Escola A propósito dessa iníc.iatíva. 
A "Nova Ordem". como que . rOI tomada a p~d.do .da 

vemos, já ati~gi~ . o reio? ;:~er~:a ~~r~r~~aÉ~u::t~~g~, ~;:: 
pacato do m~trtmon.o. ah. res50r Jacob Greenberg decla. 
rando para ama dos mart- TOU o seguinte: ' 
dos... esposas .. ~scoladas ,-' .• O português não é mais difl' 

Está provado! 

co;:a;~~:~ ·~e;:~·l~~a!~~nc,;~ dI do que ~ qualquer lingua mo-
caso idêntico em "Escola de 1derns; A .1mg~a portugu~9a tem 
Mulheres·, em q ue a mu - tambem rica hteratura, dlg.na ~e 
Iher ueria saber mais do ser estud~da. Julgo que, o .~gles. 

q ' d b ' b \0 espanhol e o portugues sao as 
que p~ ~ s~ er... so re a línguas que ocuparão papel im. 
a~~e e onllnar um ma- portantíssimo no futuro". 

TI ~~'bn: dc nós. os homens ... pr~e~~~Soc;r::d~cc;~~~ ~:~dé o~ 
~~,S:i: p:s~~r~~~~o:od~: ~~~ Education, pois. em fevereiro 

um fim .. a escola dos hu- ~~~;~~ ~~t~e!: ha;~~:i~v:~~~ 
~~~~~: ... e fu~~~~ afo:~~~:r~~: H igh School , co~ 22 alunos. .,. 

\ la ivo,!. .. d,' Evas... d e alta Durante todo o dia de ama, 
escol a. . nhà (domingo), h;:J'!erá luz e 

Dr. S ertorius energia elétrica,. na 'f'C'idade. 

ANNIVICRI4ARltI" 

. O:orrc . hoj e, O nat alí cio .da Su~:e~oeni~~~~~a~oe:íag;:~ ~~ 
dlstl~ta e prendada senho:""lta apelação da promotoria de pri· 
Arac! da Lu~ Cunha, clc~en~o meira instância, o processo deId.e nossa soclc~adc c fll~ClOna - deserção do ex-tenente Silo M ei. 
na dos CorreIOs c T clegra fos . reles, absolvido pelo Conselho 
nesta cap.tal. , de Justiça Espeçial da 3." Audo. 

--:- A1IIVerSa r,10u-sC, onte":. a toria de Guerra, que se achava 

DEPOIS de annos de pesql1izas distmta senhonta Va nda Icono· composto dos seguintes oficiais : 
[lperreiçoanào um novo processo mus, elemento . destacado de major Gilberto de Freitas , pre 

de rabrictlção, a Atl;:mtie lança um n?sso ~(sct» c fdh<t do sr .Aga- sidente; majores Paulo Monteiro 
novo oIco ...- provando-o numa sen o pito Iconomus. Valente e Saul de Barros Câ ma 
sacional experle::ncia de mais de ~ -:X:-ransco:re1.]: ont ~ 1"I1. a da ta ra e capitão Alfredo Monteiro 

nataltc'3 da !lustre professora , Quintela e do auditor dr, Ranul ,1.600.000 kms" rcalílada em Florida , 
U. S . A. Faça uma experieneia com d. ~n~o~~:~é~i~eB::r":~tem as ' fo B. Cunha. Nas suas razões 
este novo oleo que tem uma pellieula 

sinalou o natalício do nosso es' ~:UI~P~~~~~~ke~i~u; oP:~~s:~~
4 vezes mais resistente! Vrja os factos 
que a Prova de Florida revelou e na ~~r;~~u~~~~er;f~~~ ~l~r., P:::~ cometeu o delito, por isso pede 
proxim a \.·e z, experimente tambem bro do magistél!O catarinense. ~i~: ~~nd~~~çã~ 17nOd~r~~d~í~ 
O no\.'·o Atlantic Motor Dil! 

FAZEM ANOS HOJE: . Penal. e 

Ap~:C~~~~~~~I~:n~~r~~~ M:~~~n~~ Tiveram início, dia 10 do ~or' 
Aciolli Carneiro, alto runcionário rent~. na Faculdade de Direito, 
do Tribunal de Contas; a~ aulas de: segundo periodo 

O se. dr. Julio Tietzmann; deste ano lettvo. de 1941. 

. ~ distinta senhorita, Cllélia Za: O presidente da República,., 
mOi: ~J!ha do se. Pau o Jaco em decreto assinado na pasta da 

\ ______ ___.______ Zanm1. Anricultura, concedeu autoriza-

V·da Esportiva Houve lula nas ruas I' ~ASA MISC~LANEA. dlSlrI POR CARIDADE NOIVADOS çã';, para funcionar ao Banco
I " de Oslo DUldora dos Hadtos R:C A ~I' 

'I 

O iovcm José Ohvella, recO- Com a prendada senhonta Clé Po~u!ar e Agrícol~ do Val~ do 
.\\".\' .'. ". ~ TU"""'" I' " 1.01111 ..".. I:! (\I,'uh'r') - ctor: Válvulas e D.scos... lua nhecldamente pobre e que já foi Ita Machado Zamm, f.lha do sr . ltala. - Cooperattva de CredIto 
Lm ,,,mILIl" ,.. 11" l. ' J,~" L I \""u.u·i.l~ ;lIiU1 )'('('(' h i Ih.... Ill' ..:.... Trapmo 12 operado 3 vezes, nesta capItal , Páulo Jaco ZanlOl, acaba de de R~sponsabi1idade Limitada, 

:·':iti:'''~':::::.\:' ,:",",
L" 

",: ,,~ ' :,:':':':;:',,::::"':',::~.::::' ~::~,,:: I 	 I~::~,::~',,:~:'''~. 0::;""f, :::~..::~ I:!,'::"~,,::::::'~',: :~;, J::~,~:; E"::;';~" .m ",,,~",,~, "~~! 

~i!iii~\~i:~iii(;i.li~fjl,!\lll~~~il ! ~ ,ffJl~~~~I~lil~~~~]~~~ ~~~~ii~~ 
I·d" ',1",0'"'''' ,I.' ".,, ~ ;""."",,,,,, ,,, .,.", ,,, . rum iní.m,'rns )Iri,,;(',. 'J'udn. 1 PUDIM MEDElliOS "Sllbre I Anônimo 5$000 CASA~I~N~S . lou para o Supremo Tribunàl 

;~~:,: i,;of~ , ,:. ~." , .i,i.~'~ :, , ,;,:' , ,';, :;,;,, :,. :~,';.;, : , , ,':.', ; ,, ' ~.~jln:;:~a\í~fn;~:~'~ê:~~~('(,j:'m~:::: !, rll':p~rretcrll~mn~ v"l~os~,";;,. . '.',: ;~: :,, ;;;,;~; ,.',.', ~;,:I ",:~,::,~. :' ',:;, , ' , ', .:, ,;':,;...:" ,:: ~,: :. , i t:~~,	 ' ,' ~~I;!~~~I~ ~ l7~'~:~cts:~ ~:. i~~~~~ :no~~. re~~~:~c;~g~:os o~~~~ " d~ ~;~:a~a~:~1~' ~~n~: ~:':d:~~ 
.. . . _'_'_________.-:..__~_________C_a_r_é _R_io_B_ra_n_c_o__1_0$000 :~~~~~it:~~~~~~~alT~~en~i·~~n~: ~:~~:so:a:~sd:~~~a:t~~~~ de 

ta'~ la .. ,,' .... >'m, ,!'.. " "n'""",U'" ,. c-"a r t a z e s d o di·a Sousa, filha do sr. AlIeu To· • 
Bt'l"i'i~~~('I~ tt.r~).~~ I\I~~~h,~', . tI"i , r . lentino de Sousa. com o sr. dr . Conforme comunicação que 


··ases" :,IIt'·IÍl'lJs all'lIlü"S "])I'L I]1I I';I- Danilo Carneiro Ribeiro. recebemos do sr. Camillo Guerra, 

1':1111 :1 mOI'h·. 11:1 '-;lllIpallh;l , '1, 1)1 ..;; O ato civíl foi reali2ado ne!- conhecido empresârio, paseari 


iI HlIssiêl. 1>" :!('úrdu ( ' 0111 lJ "S"lllt,- -----~-----------""""'-~~~~------ ta capital, sendo o noivo repre - por esta capital, dia 20 ou 21 

7:.S(·t~'il~~:;:I\'1l7;::l"iinl~~' íl:~~:~:·.I]~t .1 L\·. 1 1 ~:JII, ~ __~!-___~___ s AB A D O HOJE sentado pelo sr.ldr, Mario Wend- do corrente, o famoso tenor ita
!lo IIl'1l11ul. ('arlllU"iio ,,1<-111 :11 ) d(' .11111 -o- hausen . tiano Tito Schipa. 

11I0tros sohn' h",.,,·;...... ,. " s"I.I". I CINE ODEONI' -o- O ato religioso terá logar, O aludido tenor pretende dar 

do lIull1lul, C""'Iw:io "',."",, , .10 ,1'"1 -IM_ PERI AL _ POHE 1602 _ CINE REX hoie. no Rio de Janeiro, um concêrto em Florian6polis, 

l:::;~:;'!;~; 	 ,:::";:',:."~:~"o,':~~I;:i.""P"s ,I<- , FOHE 1587 -, . . A's 'i. 7 e 9 horM - FOME 1581 - VISITAS - por onde passará com destino a ,~ 


""·OF.Z.\S As 7,30 horlls. ! Programa ESCDlhidD A's 7.30 boras Tivêmos, ontem, o prazer de IPorto Alegre. 


f,';;'~,,::~~~:~":;,,::,';~:~:~"a:":..:f:;: ~:~'~t; I!;; ." Almas em luta ..... 210. -OcütmPI. D8cion,1iI (UF,' B) Aprotegida de papal' uma visita do sr, Kurt Hana CamIsas, Oravatas, Pilame' 
I ('s ll'~ F . {'. •' .) 11 \"1' 111 11 ..;; F . ('.: l··a ;, Il.I.. '~,r 	 Weise, agente da conhecida Chi- Melas das melhores. pelos me" 
::"X~" h~l~ ;:;;, i :::"~~:!: ;:~;:":; J.~;',',:! ~ '~'J , ~;:':';:~ 	 ruo o e pau mica "Bayer. Ltda, em Blu, Dores preçoS, Só na CASA MIS·f) · i( i~;::~a ~(! \~'I~~'I~l.: lI~!:~;j ..() , ~:1:I°'i~. ill~(i: F. I/O! com MirkflY Roonpy e Ralph 	 I com Br!so Ahero8 e Rita menaU, CELÃNEA. - Rua Tralano. 12 

i~I:;f~~h~~,~f;~;:::~::~l:~~;~L~~~~;,:,!:~;s~,:~rL'~~'\::L~: Bt>lJomy 1 com Willi80 Boyt1 I Hayworlh 

Z I.,;"h.. . "" I' la nH·n." . 011"' ''0'1.· 'IOOSOO". Compl~meDto D8clom!l D.F . !3.' 3" - Continu8çl1o do seriado Complemento DacloD810.F.B. 


::f: ~I::~!~~~.o~~~·n(~;; ; t;~:t; eu~~~I.í l ·(/t~~; n~~ :H I.~ I,rr :;: O lerrolho corrido i Terry e os Piratas ProvlDcla da Qu6bac Produtos CATEDRAL · 
""'0""" "".~"'" "nono",{,,'I", .'"no " ~'o (Avl'nluras reais) I , I (Compl. Educativo) ã venda na FARMACIA ESPERANÇA, 

~~~':;~~~t~:.I;~~:~IT~,llr~H;r~~: · ::I:\:]~r~ I~;:;~;!I/'~;:~~~i:,: ~: : Preços: 1$500 e 1$100 : prPI~~ .: !~~O~o ~n'(~~H10 Preços: 210no e 1$500 Rua Conselheuo Mafra, 4 e 5 - FORE 1.1'12 
(Defronte à casa Hmpcke)::~;;}i~[.~~~Çi~~f:]f~~i~~:~i;'::';~~;~: :,:;:.:: I L~:_~.::a '_.__ Llne de CeDsura ai 	 111. •• ··50 

Os russos estão contra -atacando 
Moscou, 12 (I : . P. ) - ~utit· ' l\· I «:"ú.·" dn f UH:.. aiort.·a russa cunlra a"'l ras e m nC llhun,n dA I<. rrcn te~ de ha· lliu conlra·atacando ftR tor(Bt; ale.. meno. lon Antonescu. do comando Iintensos bombardeios dos a"iões ~ 

MC ftUC 8N tor(8~ rUS"AS cuntn,. a ta· If"r' :ls inimil.{a", d" te-rr:l . na", dire. ta lha. !\ a frcllh' I)ulnnes:\ lrn\'um- \ mü", 110 setor d~ l'nlntMk, mantendo IdaR ror(as aliadas teutô.. r umenas SOViéliCO,S desde o inicio das hd8tl. ' 
ca ram no fietor de l'lot !ôok, "nüe ;t ( i,(·s IIt.· O",lru\' t · ~n\· oJtroul·Vn . s(> cnmhutl'''' snnJ!H' nlissimoJil Iu'a ainda AS f'UaR PO~itÕeR primitivas Ino setor da l1essarabia, notieiou-se IidadeB na Frente Oriental. I 
IU~tl~;~~~cf;e(l\io\~)lnme~!, j(. ;" u _ ' ~~I(!r~~' " i l ~~ \'iil~jl~i,~ I ~'i:I, ~i :,: ~Iij~.~~a .~ ' .. ' 1 nni\i::~~::u~~2n(h~~I;C&' _Aelllj~.I· :=:iK~in:.CKh~:â::•..:eu~ ::rr~\,t::o:rd~ De outro iado, informação de. ~i;:I~~~!"~ ::: ~\:" l::~ ~~)~~l~~~'(~~ . ~~~I:i~I~~~~ ~) _ ,
Jô'e nesta cAPilnl , hoje pelll manhã' l Jtn. NB dirc ~;iu de Hori~o\' , uma di - l"cu1. !-lura local anun ciou que os russos Rumânia. devido a08 bombardeios cariter militar brilânic:o declarou 
(IUe cslll\'U cunlido o ;a\' an <; o BI~mão \·i.... ii u rora contidn. :\I"",cuu. 12 (lteut(' rs) - O nídio ("(.'I)clir3m todu~ nR atRqn{'Jô' desfc. dhhioR A qUe tem sido s ubmetidos 1 quc a marcha dos exércitos .I~· 
no Inngo de todA a rrcnle de hntA- I" Em rcs umfJ , ~cgundo a~ noticias dNiln cnl,Unl ~,nund()u híi puueo ehadoM peloR nlemãcA contra o se- pelos rusaos. mãcs na frente oriental tontinliava 
lha . rcgiHI,.ando-He apenas dua~ dh·ulgadtli<l. a situação de dclenl\Ro I(IU~ atol fnr<:As conse~niram r('lwlir Itnr de NnvClgrad-Volynsk, onde ai Segundo uma lrradiaçio . ouvida contida ao longo de toda a linha do 
lenl:',liV8S de in\'l·~lidn .anulndns, du illimigo cm lodo o rront" ji du- lodos os otullu es lun çndos lu.· loH oren, sil'a germânica estú paraUza. nesta capitat 'toufirmou:"se tambem Artico ao ~Isr Nel'ro. tom ape, nas ..lli" l-il'tor de Lcpcl. c, ao ;;;ul, n o ri o I rante h:í cinco dias. continua.a. alemãcs no sclor de 0 :;;11'0\'. du, a not!tl:L ji amplamente. divulgada 'I ataques lntermitentea em trepeI e 
Bt'rcsina. ~Iuscou, 12 (H. T.) - A situação Londres. 12 (Reutcrs) - Infor.. Londres, 12 (A. P,) - Conjunta .. de que o porto rumeno de Conatan- na área do rio Hereslna, onde, de 

..hu%~lr~i~,tl~"I~ ~~:\tÚn~:d:n!:mO:e~:~ I ~:I~t~s~~ ~ltt~r;:::~ ~,i~:~\·~I:l1c~~~ ::: I M::~:~ a~:'C:l:~u:uer::c~~:::ij e~~ ~oc~:Q~::l: :h!~~iad:a.:::!~:i~!~ ::' ;::'t~i:io~i!o:c:;~::~f~~i~~:; I ~:~~i\'~!::' :u.~U~~~~r::::;:~.:l\ ~ 
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Nlo I. confirmam 011 	 PalAdos transfonnados ' elil 
milagres ele Frei 

EUlliqulo
Rio, 14 (Meridional) - A 

propósito do amplo notic.iário 
em tôrno de frei Eustáquio, 
que, segundo se informa. con
seguiu, milagrosamente, curar 
o padre Matuzzi, ex-reitor do 
Externato Sauto Antônio, qlle 
fôra acometido de paralisia em 
todos os membros inreriores, a 
reportagem procuro 11 informa

OE~tado 

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA 

Diretor-gerente: Altino Flores 
ções naquele educandário, ou-I--~~~~~--:--............................_----_-.~_-.............~.....~~___-:"",~"""""",~""",_ 


~ef~ ' sacerdote ~ec\arou .qne' l ANO XXVII Florianópolis- Segunda-fe ira, 14 de Julho de 1941 N, 8294 
:~n~::~~~t~';:l \'~~~~~c~~~~I.I- ___.....=-~=~~_______________~=~_____ ~......!~~___~~_ 

~~[~~~:~~l~~~:!::l~::~~;~~h~~!: Estão empregando gasesIPORTUGAL E O "EIXO" 
tãquio disse que Iria orar pa
ra que o ~II Il1a l desapa!'ec"s- , Moscou, 14 (United~ - O vice-co~inár!o das R~~ações Ex- Lisbôa _ (ColTcspoml~nc ia c::peeial para a I ntc>r-Amc

se, !\Iatllzzl, sob" a ~ugestao das tenores, Lozovsky, anuncIou que os alemaes bDham ubbzado gases ricana e "O Estado" ) _ Parece que n ão se confirma oficial

~a~,~ras do nllla!:ro~~ . (\" veDeDOSOS. Lozovsky iDdicou que os russos empregariam, também, Imentc. pelo mcnos ate a~ora. a fo rmaç,lo dum corpo de vo

d~de: c~~~~:~i~~o,C~~\:I~~~~O~ os ~ases tóxicos, se o~. alemãe~ re~orrerem, DovameDte, ao seu ~so. luntár~os para Jut~l: c~ntra a ~~I.ssiao A noticia foi difundi-


h ar té o alt r da l'a pela . I SaheDtou, que os sovletes estao diSpostos a devolver aos alemaes Ida p01 al~u~llas accnc lUs. tclcclaflcas ao SCI VI ÇO da plopa
~e~~lin~a a lIIi~sa . a (I"e as- golpe por golpe, " ~and~ alem: C?~I o p.ro~s.l to eVldel~te. . de cOl~Pl'Om:kr as 
S~Stlll naquele dia, I,adr(' ~la~lI- ___ _ . l el açge~~:~í ii~ve)ll~~~l~il~~càuc~~~~~~ °e cOJo~e~;:; dl)~lt;n~~~tivadol
ZI foi novamentc rcconduzldo I 	 . ' o o. . 
ao leito onde se encontra até 

hoje. p;esa do tcrrÍ\'cl m; 1. 
SeDhora! Para a8 8uas ~o· 
breme~a8 prefira o PUDIM 
MEDEIROS. SabOre8 delicio 

808 e dlfereDte8, 

Mais 566 navios 
Washington, 14 (Renters) 

- A comissão marltima anun- seu Presidente, com o envio de voluntá ros para a frente a lemã, 
ciou que 666 navios mercantes Paris , H (I~. T. M ..) - Títll-1 camponesa envolta ('1\1 tfLulo~ contrariando, assim, no terreno propriamcnte militar, a polí 
serão construidos com a im- los e olJl~igaço:s de n.nllOrtan- de bal\('o <10 valor dc 60.000 t lca européia preconizada por Londres, tornaria pre"isivel a 
portAneia de 1.698 milhões de t~s empresas IIIdnsll·lal s . ser- f,·ancos. revisão da aliança t ra dicional, que, h á séculos, existe entre 
dólares no dia 11 pedida )leio vIam. 110. o l)eq~lCna 10('ahdade \ Fieon apnrado qlle o, s valo- Portuga l e a Inglaterra, acontecimento de t ranscedentes con
presidente Roose"elt ao Con- de ~Iatramnen lle , ('Ol\1l1na do res provinham de um estabele- sequências, pelas quais o S1'. Salaza r n ão quer, ao que se 
gresso, Os planos estão desen- departamcnto do Somme, de ('imento de c.rédito de Valel'- acredita, tornar-se responsável. 
volvidos a ponto de os estalei- papel de. em?rnlho. ciennes, que. em junho de 194Õ 
ros r:ere~ começar as cons- .Tal fOI a. slllg~l~r descoberta diante da invasão alemã ' ~on~ 

!!"~. To:~s 1:~C~~Vi~~ ~~~:~:::.~ ~~~~dc~~~SqU~~!I~~:lsra~:~n~~~ fiára todos os títnlos. be~' (;(j- Produtos CATEDRAL 

CIRURGIA DA pela In~'1atcrra e os Estados Umdos VCIO colocar tres ~ran-

EPILEPSIA e ela AS~A ESSENCIAIS ~~\r~;~n~l~r~~fde~~:m~o~~':~;I~ ~~n~~t~ ~~~l~~U~C~ill~~l~~~I~: 
CLINICA DR, MODENA do anunciaram esta determinação, fizcram-no com cxpres-

Direlor: Dr. Vlcenle de Módena, da Academia Nacional de Medicina sões de absoluta lealdade', é certo, mas dc franco rcpúpio pPlO 
RUA ABILIO SOARES, 140-SÃO PAULO. que a Rússia politica reprcsentava c de fô rma a tomar impos· 

I~~"""""""""""""""""""""""""""""""""""==~"""""""""""""""""""""""""""",,,,~~~-II~:~~d~~I~emt~~~s i;~~IÔ~~~~s C)~~ ~eIÁ~~~~ll~~c;~;ce~'r;ol~~~m~~ 
Tífulos e obrigações como ver contra a Rússia, com claros fins de confusionismo. Sc. po

rém. o gofêrno português viesse reforçar neste momento a si~-papel de embrulho nificação anti-democrática, tão reiterada mente afirmada pelo 

te. do novo programa deverão tos os mais inverosimeis. Uma 

~~t;rd:r~:4t:s~~~mo:e~;~~~a~:~ ~~~~; dSeel~~~ii~' d~a~':I~~~~bl~~ 
de construçio assinados pela nma emprêsa de extração de 
comissão. mais as construções ('a r"ão e ouro. Outra servia-se 
particulares e os navios enco- desse " palIei " para acender oimendados diretamente pelos fogo . 

IngleBes aos estaleiros norte- Mas, maior ainda foi a snr
americanos, em fins de 1943 presa do compradOl' de uma "a' 
entrarão em serviço cêrca de beça de porco, que a recebeu da 
14 milhões de toneladas bru 

tas, 

..... b1Ite, .....Ir, 

Te........,,-.1"', .... ma r_' 

:.~~-:'~:T088" 

A prod~lo de autolll6vels 
Lansing, (Michigan), 14 (U. 

P,) - O governador Mnrray 
Van 'Vagoner declarou que di
1'1gira uma carta ao presidente 
Roose\'elt, pedindo'lhe que res
trlnja a produção automobilis
tica em mais de 20~'; que foram 

aceitos por essa indústria. 


Anteriormente fôra dito , em 

fontes chegadas ao escritório 

fiscal da prodnção. que é possi
vel flue se reduza a produ~ão 

nessa Indústria, até em 50 ~;" 

~~~~n~r;: ~a~:~~~:~~~~~~: 
nÍlmero, para o programa de 
defesa. 

Cami.as,1 Oravatas, Pijamell 
Mel•• da. melhores, pelos me 

CAS I~~~)'~Ej~S~Ó tI:a T.a~n~ ~2 
• 	 I Iz fll 

111 U o o m.
•aV.1 I.m ninho

IO:!~~'p!:a~~' :~~izda~~ ~:~~ 
cível, está-se processando a 
bUBca e apreenção do filme 
"Aves sem ninho", 'Ine se exi
be nesta capital e apresentado 
pelo artista Raul Roulicn . 

A medida foi requerida pelo 
artista Enrico Silva, que Be diz 
com direitos autorais, alegan
do que todos 08 diálogos são 
de sua autoria. 

A questão se acha em prova 
e já de"uHer lun I'e ranie o juiz 
Edmundo de Macedo Ludblf. os 
artistas Raul Roulieu e Roslna 
Pagã, 

Por mera curIosidade, o car
tório esteve cheio de pessoas 
Interessadas no desfecho da 
çaUIII, I 

~ E~:J:M E N T E 
~ ~ 
"" 

(J 	 -A.d4A/'# 
V//tu/f«N,.. 

Cútis que apaixona ~ 
~~::;:u:~:vec~nde~ic?~ 
.omente perfumada de 
Gcssy, (} sabonete de 
6leu" puríssimosda nora 

hrosil.ciro.~~;;;Ylim~a,
i~ní~~:o~~::ic~ap~~~:~
produ z ______ 
,n u it li 

1Il~ o dinheiro ex!stente em 

~.~~x~a~I~;:;;~tI_~~~re~ao ~~~' d~(~ á venda na F ARMAelA ESPERANç A 
pais. No meio do pânico geral 
o motor ista abandonou o cami
nllão na estrada. O dinheiroem 0111'0 e em notas. natural 

mente, desapa receu, embora 
representasse um numero con
s iderá" e l de milhões. 

IDe~c;.u.:s~ ~:'e~~,:rra 
),(>IIdr,'" U (11.) - }' uull's 

~:::~~!Ii~~~I;~~il~:~~lrI:,::~:;llii(:'I\~IUI(; 
Pl"l'r )'hllfl'l fez 1\11111 dl'M'idu 
f"r~lIdl\ ('11\ 1\(.nl. 

lI('(·llIm.se 'IIH! êssl' flllu le· 
rln shlo u ('uns(!fllJ(~I1(' iu d(' nlllll 
111111 Irnyndn "UIII 11111 h(llu""r
ti('ndor "rltilule". 

O Inla .. lnr I'iug,.,1 1I"~!l'n ('nn
tllr 22 yil.,írllls nérens, Ilossulu. 
,lu n ('un(l<,roruçlío du "nUler
kreuz", 

.\ "11,.\. }'.",des(le IlIi IIIl1lto 
h 'III1'O, IIU1al 1uhll êsse IllIulo 
illlml!!'" sob , 'igllilllclu, 
BODlt08 bOD b t 
Primelr'08 e:t e ar; 108 

, . 

S!1Q 08 dOCe8rep~:p:r~~I:os o 
Co'o bom FermeDto Medeiros 

Chef.1 druzol.m 
Damasco 

Damasco, 14 (R) _ O emir 
J l'hel-Druz e outros eminentes 
líderes druzos acabam de che
gar a esta cidade, tendo sido 
recebidos pelo general Catroux,
chefe dos fran('.('ses livres no 
LevD nte. 

se~(1e~::j~~ã~ed~~::c:~]l~":~~;~
Druz sob a autoridade dos fran-

Rua ConselheirO Medra, 4 e 5 - FONE 1.6'12 

(Defronte à casa Hoepcke) 
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Evacuaça-o em massa 
LODdres, 14 (U, P,) - IDforma-se em fODte autorizada que, 

em virtude dos iDtensos ataques aéreos ultimameDte desfechados 
cODlra O território alemão, teve início uma retirada em massa dos 
habitantes do oéste da Alemanha. Diz-se que os receDtes e devasta
dores reides sobre a região do Rur e da ReDânia precipitaram essa 
r~irada, Muitas mulheres, e criaDças saíram de ColôDia, M.üDster, 
Duneldori e oulras localidades da Floresta Negra e da BaViera,

M' d t IArsênico, ao Invél deIn8n O por os bi-carbonalo 

Washington, H (fi.) - O Rio. J.1 (;\Ieridiollal) - Du-
Departamento da M a I' i n h a Iran u. nm banquete realizado 
anuncion que sel'ão intenslfi- (!1Il Sapucáia,Estado do Rio,em 
cadas as operações de lança- IIl\1a Fazenda. a eSllosa do fa
menta de lIlinas à entrada do, 7.cndeiro Nepolllllceno Brito, 
porto de Nova Torque. Ipor cllgano, mlsturon arsêni-

Washington . 11 (R.) - OI('0 em 11m 0010, em \'ez de bi-
Departamento da 1\1 a I' i n 11 a (arbonato, emenenando qua
tODl'non . público à naveg~çã? tI'O pcssoas .da família . O gen

hospitais o 
Estocolmo, 14 (R.) - As au

t.oridades alemãs de ocupação 
inidamm a transformação dos 
(,diridos histór icos de Varsó
via em hospitais militares e 
armazcns. 

Entre outl'OS, O fanloso Pa
ládo de Vilauova, nos arredo
t·('~ de Varsóvia, jóia arquile
l';ui(Oa 110 esti lo oorôco, cons
Il'\Iido I,elo rei João In 80
hi('~ I\i . d (,((, I1 ~or de Viena con
1ra os l Ul'eos, acaha. de ser 
t I'Hnsfol'llHldo em sanatór io, 
d"sl i nn<lo aos soldados ale
mãf!s . 

O paládo elos condes R uc
z:;Il!-;ki. ~itHa{lo no ('entro ele 
\~arHú\·iH. assíul eom o O PaIá
.-lo "O" I' .. íl\.-Ip('~ HadziwilI. 
foram (~ ntl"t'g-II(,!; ao liSO do 
l'x(; l'd ln alemão. 

() ('(·'I..hl·( ' dú,,"ll'o d" Monte 
( 'a rio d p ( '/:I'sl (){"hn\\'a . onde 5(~ 
adIn o qlladro lnilagl'oso d (' 
X()H~;a ~('l1hol"a. foi tunlh(-m 
t l'all~fo l'llHldo em hospi t.al. 

TOSSE? BRONCHITES? 

M,·

, -/ 

\ ' 

IUi$ii1t·P'·J.jd'HD 
Nas fronleiral Iurco

búlgaras 
.\n p;ora, 17 (R) - Confi \'

ma-se e m dl"(;ulos d ignos de lo
do e)'('!tlito CJue fOl'anI regista9 

dos grandes lIIo" imentos (le 
lropas na fronteira turco-búl
gara. 

Ac\'esceutal11 as lIIeSlllas fon
le~ qne eontinuam dia e noite 
o~ u-abalhos de fortifi cação na
'lu('la zona. ~()h a dl\'eção de 
ell~(\nheiros alenlães. 

NUlllerosos aer6dl'OlIIOS já fo
ralll 	 cOHst n.idos, julgando-se 
que os aleluães estc julIl fazen
<lo prepara tivos para al,ossar
se <10 eslrp.ilo ,Ie Bósforo. 

Quem sabe foi brincar COII os 
anjinhos 1... 

lIh;:;.~o;II;'·' ~I~(h;~tri~i) ~1 ~m ~o~ 
Th~o~seu "'lO ~e em'ontra na 
zona li ,...(' da França. Há três 
nH'~"~ foi êle detido em Can
nes, dond(! rc io llara esta ci

~~::~~(~~n:~~r ~'ll;,tl:o~~~. I~~nzo~.\~
Ieh~, ' não se. sabe para onde.fo. i 
I I TI I 
e'a(.? IJssen I'e a )lOhCH~a _I_en-=ol_a._ _______ 

Comprai na Ct SA MISCE 
LÂNEA é saber economizar' 

Cancelados os lIIandatos de 
deputados bvlgaros 

Berl1a, 14 (Reuters) _ O 
parlamento bíllgaro caucelon 
os mandatos de nove depu
tadoR, acn"lldos de atividade's 
perig?sas à segurança do Esta

ceses livres e dos aliados, o que hém, minados, . 	 '" ' ," o' .,0. 
foi Imediatamente aceito pelo CASA MISCELANEA dlstrl. • (O Retal.dor Vieira) , .;. 
general Cau'oux. buidora dos Rádios R,C,A, Vi. • A mulhel mIo sofrera dores .:~. 
Para d I --- clor, Válvulas e Discos, - Rua. AUIIIA AS eDUCAS UTI!RlNAS I!M 2 HORAS -'''e 

ai .Ivlardoa Traiano.12, I . Empregl/l.secom vlIDllIgem Parll '. " .nc 	O POVO .11- tOmblller ali Piores BrllDc:IIs, C611- ' . 
Zuriqne, 14 (R.) - Segundo Tlveralll a IJldepelld6lldl' • cal! U~rlDlIs, Measlruala, a~-. 

',!Iforma o correspondente do perderalll a liberdade , • - , pllrlo, H.morrllvIu • DOi't, DOa' _. 
Basler Nachrichten" "m Der- _ • ~ - v Ovarloll, • ,"" . 

limo a guerra russo-alemã foi Zngrebe, 14 (S,) - Decre-. ~, ~ c E' poderoso cllmaDle e Revu: • 
r()le~ada a plano _secundário, to-lei, publicado no dIa 10 Ins- • ~t ; hdor por exceleDcll, • ' • 
na Imprensa. alema, em vlrtu- títue a denúncia, aos tribunais. P LUXO ,SEDATlNA, pell ~·IUII ,"'. 
de d~ esforço das autoridades especlals, de pessoas que, sem • • co.provllda -eflc6ctllj • rcedNCla ' 
germanicas ~o sent~do de des- permissão das autoridades, ou- • "' mil••' ... 10.000 aí44lco., • 
vlar a at<;,nçao do publico pal'a vl,rem as emissões de rádio, • PLUXO ' SEDATTNA utCOlIIr.. • 
:.. ocupa.çao da Islândia pür contrárias ao Estado Croata • H , la;IOdIl' a 'Pllrte. • 
fôrças Dorte·amerlcanu, 'OU ao "eIxo", . ...........; .............. 


, ~ '" 
,~.' -' ," 

~~~~:~l~~obna~~ 3~es~~~'I~~;';~~~ ::~I':n;~n~~t::llál:, ~~n~:,S~1 c~~o;;~ :~~;'adl~ ~~êl~:~:a~~i~I:le ::::: 
na Califórnia, haviam sido mi- em estado gravíssimo. cesa. 

nadas não muito distante do 

faro!. . ••••••••••••111••••••••••·. -. 

~ao se s~be alll?a se a colo- • 

caça0 de 1II.'!Ias fOI feita 11 titu-. G 	 ' o'. 
lo de exper~encia, ~as o Depa~- : rande descoberta • 
tamento HidrográfICO da Marl- • para - mulher •• 
nha declaro~ que. as referidas ~ 
~linas rOdeTlam ficaI' ~n~eflni- • ~ ~ M4S';':"'" ', . 
a~~.e~~::~a~I~~~S~;~~:~ao.. ~I"'J):('''~'''''J_t)}I !,~I, !" ,_,~ r,i;,'' 	 - i •. ."" •• 

Baixo S. Francisco foram, tam- _!! _ _:"- ~!:! ____! !;'.tJíI 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:Traiano.12
http:hospit.al
http:lI('(�llIm.se



