
Confirma-se 


Nlo I. confirmam 011 Paloidos transfomados . ell 
mllalrel de Frei hospitais 

EUltl1lqulo
Rio, 14 (lIIeridional) - A 

propósito do amplo noticiário 
em tôrno de frei Eustáquio, 
que, segundo Se informa. COIl

seguiu, milagrosaluente, curar 
o padre Matuzzi, ex-reitor do 
Externato Santo Antônio, que 
fôra acomEtido de paralisia em 
todos os membros inferiores, a 
reportagem procurou informa
çôes naquele educandário, 011- 

de o sacerdote declarou qlle'l
Infelizmellte, os boatos clrcu

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA 

Diretor-gerente: Altino Flores 
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ANO XXVII Florianópolis- Segunda-feira, 14 de Julho de 1941 N. 8294I 
::~,~:fi~i::::~~~':,~~f,~r~~:~~= ISla-o empregando gasesl .POR·"--·--G-'A-L E O "EIXO"···TU
sltar o padre ~Iatllzzl , frei EUS-I • 
tiquio disse qlle iria oral' pa
ra que o S?11 lIIal de:~pa~'ec('s- . Moscou. 14 (United~ - O vice-co~issir!o das R~~ações Ex- Lisbôa _ (Correspondência eépecial para a Inlel'-Ame
se. !IIatnzzl, sob a ~"",estao das terlOres, Lozovsky. anuncIou que os alemaes hnham uhllzado gases rirana e "O Estado") _ Parrce que não se confirma oficial
~~~~'ra:r 1~I~u_s:~1~~,7,r~~~iN:\~ Ivenenosos., ~ozovsky iDdico~ que os russos empregariam. também, Imrn~r : pelo menos alé agora. a fOl'~11açào dl~m corpo de vo

· g . d t t os gasel tOXICOS. se os alemaes recorrerem novamente ao seu USO luntanos para lutar contra a RussJa, A noticia fOi difundi-
d da e.consegulll o,noenano, S. .,...." "d ' I O' ~' tI o··' f' .'~ d ' 

h ar até !ta da ('a leIa. I alientou. qne os sovletes estao dISPo..stos a devolver aos alemães \ a pOl a gu:11as a"encJas .. C' C..Ia Icas ao seI VIÇO a plopa
~ eg. d o a . r I _ golpe por golpe •• g':mda alema com o proposllo eVIdente de comprometer as 
Si~~~'~~q~e~e 1~'tI:~~,'a~r~II~~a~,~-' relações d0.i~ovêrno portug,uês CO~1 o g~:erno ele LondrC's: 
zi foi novamente reconduzido I - I O auxiliO prometldo a Russla e. )a. cm parte. c!cllvado. 

~~ .~ei~;e~~d~oS~e~~i~:~t~~~I~té 
J , 

Senhora! Para as 8uas ~o· 
bremeFas prefira o PUDIM 
MEDEIROS. SabOres delicio 

808 e diferentes.

Mais 566 navios 
Washington, 14 (Reuters) 

- A comissão marítima a ..un
eiou que 666 navios mercantes 
serão construidos com a iIH
portância de 1.698 milhões de 
dólares no dia 11 pedida pelo 
presidente Roose\'elt ao Con-

EPILEPSIA ;I~:G~~~~ ESSENCIAIS I~:~a p~;~~~~~~r~1~e ~~S~~~a?,~~t~n~~0~u~~1~0~1~~~'lca~' ll;~~;:~r1~~
i ó E. tanto o PresIdente Roosevelt como o SI'. Churclllll . quan-

CL RICA DR, M DERA Ido anunciaram esta detrrminação. fizeram-no com expres-
Direlor: Dr. Vicente de M6dena, da Academia Nacioual de Medicina sões de absoluta Iraldadr. é cerlo, mas de franco repúpio ]leio 

RUA ABILIO SOARES, l40- sAO PAULO. que a Rússia política representava e de fórma a tomar impos-

I~~~~=======~~====~~~_"'I~~~~~d~~IOden~~~~si~:IÓ~~~~s q~~ ~elÁ~~~~~nl~~c ~~~~'ratol~,a~m~~
Títulos e obrigações como ver contra a Rúss ia, com claros fins de confusionismo, Se. po

rém, o gofêrno português viesse reforçar neste momento a sigpapel de embrulho nificação anti-democrática, tão reitem,damenle afirmada pe~o 
seu Presidente, com o envIO de voluntaros para a 1rente alema. 

Paris , 14 (I~ . T. ~L? - TitU-1 CIIlllponesa envolta em título, contrariando, assim, no terreno propriamente militar, a poli
los e obr.igaçrn;s de ,~nl.IOrta ..- de b3m'0 do mlor de 60.000 tica européia preconizada por Londres. tornaria previsivel a 
t~g elllpresas nulustrlUls. ser- francos. revisão da aliança tradicional, que, há séculos. existe entre 
viam. na peql.Jeua lo('nlldade I FicolI apurado qlle os valo- Portugal e a Inglaterra, acontecimento de transccdcntes con
3e :\latralnncnlle, cOllluna do Ires Il!'Ovinhalll de UI1l estabele- sequências, pelas quais o sr. Salazar não quer, ao que se 

~~!~:~sO: ::!,~~:sd:s~~oe~~:~~:= p~:::~t~~':~:~ru;\~o~Olllme, de c~melIto de erédi~o de Valel!- acredita, tornar-se responsáveL 
d Tal foi a singular descoberta c~ennes, qu.e, em_Junho d: 1940, ..........., 

~Ç~8 e~~n:ní~i:eç~~ ~~ó~~:~ f~ita pelos ~liclais daquela 1i:l~et:'~;I~sa~~t~'I~~:n~:~.,~~:= P d CATEDRAL 
mês. Todos os navios eonstan- CIdade, os quaIs apnraram fa- ro utos 
te. do novo programa deverão tos os mais inverosímeis. Uma m~ o dinheiro ex!stente em 

fIna de 1943. Com os contratos potes de geléia , de valores de \'I~ transPOl~.a-los .a~ snl do 
de construçlo assinados pela nUla _emprêsa de extração de paIs. N? meIO do pallIco ger":1 
comissão. mais as construções (,~T\'ao" e OUl·?,. Outra servia-se o n~otoll sta abandollon ?cal:lI
particularea e oa navios enco- desse papel para acender o nhao na estrada. O dlllhell'o 

.mendados diretamente pelos fogo. em ouro e em notas, natnral-
Ingleses aos estaleiros norte- )Ias, Ulaior ainda foi a snr- mente, desallarecen, embora 

::~~~::~~ s~~~i~~I~ê~~a19:! ~~~:ad~~'~~~~~'~~:~o~ ~~:C~~~, ~i: ~~(\~;~~~'lt~,,:en~:;;~~:~~"eI'O (:Oll
14 milhões de toneladas bru- IID 

eatar pront08 e em serviço em ahiei:. sen'ia-se, )lara recobrir c,;,-,xa, a uma ~m]lresa que, d,,- á venda na FARMACIA ESPERANCA <lnpla 7.0 lia. sob a ,lireção de 

tal.==~:;.=~. 1_' 
ia lei t. N_ 8eahor: 
.. te ...... OONTBATOII8.. 

A I'rod~lo de lutom6vels 
Lansing, (i\lichigan), 14 (U. 

P.) - O governador ~Inrray 
Van 'Vagoner dedarou qne di
rlglra uma carta ao pre5idente 
Roosevelt, pedindo'lhe (Iue res
trlnja a produção automobilis
tica em mais de 20'''; que foram 
aceitos por essa indústria. 

Anteriormente fôra dito, em 
fontea chegadas ao escritório 
fiscal da produção, que é possi
vel que se rednza a produção 
nessa Indústria, até em 50 ~;, 
com o fim de deixar disponíveis 
homens e materiais em grande 
número. para o programa de 
lIefeaa. 

Camlul.J Oravatas, Pijames 
Melai dai melhores. pelos me 

~E~~~~'~·~óR~aC:.~~n~I~2 
Im Juizo o fllm. 
.aV.1 I.m ninho-
RIo. 14 (C. M.) - No fôro 

local, perante o juiz da 5" \'ara 
cível. está-se processando a 
busca e apreenção do filme 
.. Aves sem ninho". que se exi
be neata capital e apresentado 
pelo artista Raul Roulicn. 

A medida foi requerida pelo 
artista Eurico Silva. que se diz 
com direitos autorais, alegan
do que todos oa diálogos são 

E ES P ERE 

S ER ENA ME N TE 
~" 
"., 

/J /fJ.N/J'A/'# 
V V//tf.,(;Ft(h... 

Cútis que apaixona? 
Asscgurc-a com fi CS" 
puma suave e delicio-
ê't~~~;,lC()Jl<::I~:::I:~~~:
ólcospuríssimosdanorn 
brnsile!rn. Ue""y limpa,
amacia e vivifica a pcie. 
E ó, econômico. porque 
produz 
,nu i t • 
espuma. 

esceu na nllaterra um .1111- alemlo 
1,ondr,'s, U (n,) _ }'outI'S

Ií1dl'di!!'nll.'< h\formnm '111(' n 
~~~::/~~~:,~~(~~I\:z ('::::li\~li:;I'S!~i~II,! 
I·oreu.!n "'" K('III_ 

l;I'('llIrll-sl' (IUe ;'SSI' fllto te-
riu .\010 11 ('O"SelIU(oIl('11I d" UUlIl 
11I11I Irll\'udn ('om um IUlluhnr
,l!'udor hrililllh'o, 

o n\'lndor l'hl!!'('1 ul!'!l'u ro .. 
tur :!:! \'ilórills ntlrcns, IlIlssulu
(lo n eond('eorn~ii() du "UIHcr
krl'uz", 

A "Il,,\, .':",desdc hli mullo 
h'IIII1O, mllll! ·uhu. "'se Jll1olo 
hllml!!'" s"h \ iglltUlcln, 
Bonitos bons e baratos 
Primelr~s entre o .' . 
SAo 08 doces r s prlldelr08. 
CO'(I bom Ferm~n~:aMs dO~ 

• 
Rua Conselhell'o MO'fra. 4 e 5 - FONE 1.61t2 

(Defronte à casa Hoepcke) 
68 alI. v. --51 

• ~ 

Evacuação em massa 
Londres. 14 (U. P.) _ Informa-se em fonte autorizada que. 

~:n~:t:dt::i~:~:t:~;:ã:.tat:::s in:!:e:~au!::~:~~ ~:~::ha~:: ~::;~'SI~~'r~I':;~ ~I';,~l;~.ni~~ h~~~ 
habitaDtes do oéste da Alemanha. Diz-se que os recentes e devasta- III1'ses foi úlc detido em Can
dores reides sobre a região do Rur e da Renânia precipitaram essa \WS. donde \'c io ]lal'a esta ei

r~!irada. Muitas mulheres. e crianças saíram de Colônia. M.ünster. ~~::~~(1~n;:~r ~II:~:·~~~. '~mZO~';~ 
Dülleldorf e outras localidades da Floresta Negra e da Baviera. Ich~· . 1. não se sabe pam onde.fo

M' d t IArlênico. ao invél delOaO O por os bi-carbonato 
-

Wash ington, 14 (R) - . O llio. H (~Ieridional) - DII-
Departamento da ~I a r i n h a Iran,,, nm banquete realizado 
annndou que serão intensifi- em Sal'ue,íia,Estado do Rio,em 
cadas as opel'lIções de lança- lima Fazenda, a esposa do fa
meuto de minas it entrada do . zcndciro NepomlIceno Brito, 
porto deNova IOl'quc. Ipor eugano, _ mistnron arsên~-

Waslllugton. 14 (Il.) .- O I"0 em um bolo, em \'ez de bl
Del13rtamento da :\1 a I' I n h a ,·arbonato. envenenaudo qna
tonrnon IJúbJico à navegação tI'O pessoas da família. O gen
internacional , que as Ill'oximi- 1'0 e lima filha do casal mOl'

e elr08 dades da baía de S. Francisco, reram, estando, ainda, o casal,
Ch.lal druzol.m na Califórnia, haviam sido mi- em estado gravíssimo. 

Estocolmo, 14 (R.) - As au
t.oridades alemãs de ocupaçio 
inidarulIl a transformação da. 
cdifí<'ÍOS históri<:os de Varsú
via em hospitais militares 
artnaZp.llf;. 

Entre olltl'OS, o famoso 1\)
lá<'iu de Vilanova. nos arredo
I',·, d" Varsóvia, jóia arquit 
lúni<'a no estilo barôco, cons 
Imidn pclo rei .João 111 So
hil'~l\i . d~fNl~or d o Viella COll
t ra os lureos. acaba de ser 
Il'a lI~rol'lJlado em sanatório, 
dl'~1 inado nos soldados alc
mãps. 

O llalú( ' io cios eondC's Rnc
zyn~ki . f.;iUUldo no c'entro de 
Ya\'sú\"ia . assim ro mo o Pulá
(Oio do~ Pl'Ínl'ip(ls Hadziwill. 
rura 111 1'11 1rp~IH's ao lISO do 
t'x("'l'cito alpméio. 

() (,01"hl'" dállstro dI' ~ronto 
('arl0 llP ('iw~to('howa. onde se 
a('ha n quadro mila~..oso dI' 
~·of\!-.;a ~(~nl}(H'a. roi tamh(~nl 
(l'all!-'r()I'ln~Hlo em hogl,ital.

•TOSSE? BRONCHITES? 

, / " 
\ ' 

i4miiit.Gi.i.mn.;. 
..........- ••••••_

Nas fronteiral turco
búllaral 

,\IIP;OI'a , 17 (n.) - Confir
lIla-se ('m C'Írculos dignos de to
::~scr~~~\~d~:1C 1l:'~~:f~~~II~~~iS~~ 
tro]las na frouteira tlll'co-búl
gara. 

A(:rese('nLam as mesmas fon
leH que ,'outinu:1m dia e noite 
os lrabalhos de fortificação nu

eng('nhpiros alemães, 
NII1I1el'Os05 aeródromos já fo

ram eonstrnidos, jnlgando-se
'1"" os alemães estejam fazen
,lo IlI'('parativos para apossar-
SI' ,lo ('slr" ilo de Bósforo. 

Quem sabe loi brincar <011 os 
anjinhos 1.., 

\'id,y . 1·1 (U . P.) - O co
nhe<'i<lo industrial a I e m li o 

I I TI 
U
e\a(_o lySSCU Ilela polICia 

_I_e1-=:I1_a'________ 
Comprai na Ct SA MISCE 

lÃNEA é saber economizar' 

Cancelados os mandatos de 
deputados bulgaros 

Bcrna, 14 (Reutel's) _ O 
parlamento búlgaro caucelou 
os mandatos de nove depu
lados, acusa(los de atividades 
pel'igosas à segurança do Esta
do, diz um despacho de Sofia 
para 11 Agêneia Oficial Fran
cesa. 

Damalco nadas não muito distante do ~=-==-=:-=-=-=-:=-==-=:-=-=-:~-=-__:--___-.,;.._ 
Damasco,14 (R) - O emir fa~!. b' I 1- ••••••••••••1•••••••••••• 

fi~I~~.~~~I,~~I:o~u~;~~a~m~:e~I~~~ caç:~d
S

: 1~1~?1~~~~; ~e~~aaa Ct~t~_ • . ',," . 
gar a esta cidade, tendo sido lo de exper~ell(:la'.n:tas o Depa~.. Grande descoberta .e 
recebidos pelo general C t tamento Hldrograflco da Marl- • Ih . • 
chefe ,los franeeses 1i~'~':;'0I:~ nl~a declaro~ que. as l:eferidas • para a mu er • 
LevDllte. nunas poderiam ficaI' !n~efinl- • . ,'.. .' •1J.,).',.A.3.J..•i,·!C ·.... I"I3 ....A delegação druza expl'esson (htlueute nas suas l,osIÇoes. • ~ ' ·..···· "··'·,'" .. ' ,;!II·.· ;O;:.:. . 
seus desejos de colocar Jebel- :odos os ""u.als de acesso ao • • :.,' ~11 <li ~ .• , l...\:ft . <. 
Druz sob a autoridade dos fran- Il!l'xo S. FranCISCO foram, tam- • ,.', 
ceses livres e dos aliados, o que bem, mInados. • (O Rqal."or V,~ir.). 
foi Imediatamente aceito peJo CASA MISCElANEA dlstrl- A h ,I. • 
general Calroux. Iluldora dos Rádios R.C..A. VI- • mui el não sOJrerd dores • 
Para d I clor. Válvulas e Discos. - Rua. AUVIA AS eDUCAS ' UTI!RJNAS EM 2 IIOR.AS

.IV ar a Tralano. 12. • .. ... . . Emprelf'J-se com vllntllvem parà • 
at.nclo do povo .11:"-,combater .a Flores BrIlDCIla,C611

Zurique, 14 (R.) - Segundo TIver... Indeptlldlllcll e. ...... ' . .'. . ' CIIS UterlDlls. MeostrulIls,IIP6a '. • 
de sua autoria. informa o correspondente do perderllll • liberdade , ) "r ' ,,;-, parto Hemorr.gl.s e D6re.,nClt • 

A Questão se acha em prova "Basler Nachrichten li em Der- • . ~:: " " ~ o ,Ovarios, . . 'i'" • 
e JIÓ delJu"flrUm perlLnte o juIz 11m, a guerra russo-alemã foi Zagrebe, 14 (S.) _ Deere- • ,'''i: ' · E·. poderoao calm'Dle e , Rêr~~ • 
Edmundo de Macedo Ludfllf, oa relegada a plano _secundârlo, to-lei, publl~ad.o no dia 10 Ins- • hdor por exceJencl•. ·. ..• ..... '. :.;,;;~ • 
artistas Raul Rouliell e Roslua na Imprensa alema. em vlrtu- títue a denunCIa. aos tribunais. F.LUXO seDATINA" . pel. :i lllÍ'O • 
Pagã. de do esforço das autoridades es,pec~aI8, de pessoas que, sem .• • C08I...prov.d.•.. •.?., e'IC6cl.i " .. "reCelt.da 

Por mera curiosidade, o car- germânicas !,lo sentido de dea- pllrmlssão das autoridades, ou- • ,oI'.•-m.18 i d.·' 10,000 ~coa. • 
tório esteve cheio de pessoas vlar a ato:uçao do \lÚ~lico para virem as emissões de rádio. • ~LUXO ; SBDATIN" IIICCU,tra- • 
Interessadas no desfecho da I" OCUpIlÇ,RO da Islandla púr contrárias ao Estado Croata • .. e'm' tOdIl'1I parte. • 
'PaUlA, I fôrças norte-amerlcaQ,ali.· ·ou ao Melxo", ',' ••••••••••••} . :•••••••••••' 

'."" " ';'; ." ' -:'''[::'': '/: ~;:'~ 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:reCelt.da
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-2 aUDO-Stplu lelr•• I" .. JIIM te IMI 

A guerra atual está encontran-' simultânea intensidade em terri- ': mais sanguinolentas batalhas, tan- i 

do expaD$ão em regiões de climas . tórios igualmente inhóspitos e ! to que parece sujeito irremissi- i 

os m~is dispares, desde as ZODas que se aproximam quer do Polo : velmente ao signo de Marte, va-I 

inhóspitas das estepes russas - ' Norte quer de países colocados ' Iha-nos, a nós, cODtemporâDeos 

onde üulróra eüwnlraõarn fim sob o pleno domínio dos trópi- : de tão terríveis acontecimeDtos, 

trágico, devorados pelo frio e pe- . coso Nos gelos da Carélia OU Das : êste sentimeDto que é sempre o 

la fome, os soldados de BODapar- dunas de areia da Cirenaica, -: último a perecer no espírito: a 

te e oDde Carlos XII, um dos continua o "Correio da Manhã" : esperança em melhores dias, DOS 

maiores geDerais europeus, per- .- o espetáculo de devastação é' quais a paz volte a imperar: Dão 

deu até o trôDo, fugindo para a ' paradoxalmeDle de grande seme- uma paz de Varsóvia, imposta 

Turquia - até às amplas planí- : Ihança, apresentando os mesmos pelo poderio da fôrça e da opres

eies de areia, de sol inclemente c !aspectos típicos de embates eD- . são, não paz alcançada à culla 

de veDtos abrasadores do Dorte: Ire os carros blindados e os aviões : da escravidão de povos das mais 

da África. ide mergulho. E em toda parte ' nobres tradições de cultura e ci-


Eslá assim caracterizando-se I vão pagando altos tributos as po- l vilização, mas urna paz que se 

esta formidável canflagração -11 pulações civis, que, na guerra I firme no ânimo de cooperação, 

que pela potência das armas mo- , moderna, niio são as menores ví- I' que salvaguarde e liberdade das 

demas se vem tornaDdo mais de- j timas. nações, que se oriente no sentido 


. vastadoru e terrível DOS seus re- I Neste século, que está sendo do respeito à dignidade dos po
-':'. sultados que qualquer outra an- assinalado periodicamente pelas vos e aos princípios de honra da 

lerior - por desdobrar-se com humanidade. 
_- - -_... .._--- --- -_ ._ -_._-"".-- 

Mais um aVia0 alemno abatido pelas baterias de defesa de Bristol. 
(Fóto especial de "Sritish News Service. para O ESTADO). 

Ipre[ian~o o~ "[alalina" 
Londres, 12 (Reuters) - NU-I tendo atrás a cabine dos navega- lhadoras, podendo enfrentar so

mrosos correspondentes da im- dores, com a mesa e os instru- I zinhos vários adversários. 
prensa estrangeira tiveram opor- ' mentos, não muito d,ferentes do ! Outros aparelhos do mesmo ti
tunidade de apreciar os "Cata- Ique podemos vêr nos navios. Em I po estão operando nas praias ca
lina" que estão operando atual- I outra cabine encontram-se 4 be-: nadenses:. para protegere~ as 
mente nas bases da Irlanda Se- liches, onde a tripulação do apa- . v,as mant,,,,, ":"; do contmen
tentrional, contra os submarinos relho pode dormir ou descançar. : te .\coIerir"r,,, . \;rã-Breta
e bombardeiros inimigos, que Dispõe ainda o hidro-avião de n:.. . 
tentam interferir na navegação um fogão, onde são cozinhados A área ainda não coberta pe
transatlântica. os ovos e presunto para o lanche. Ias operações dêsses hidro-aviões 

Um dos hidroplanos visitados Além das bombas, os "Catali- é, assim, muito pequena, e vai; 
foi justamente o aparelho que 10- na" levam lambem várias metra- se tornando cada vez menor. 
calizou o "Bismarck". 

O capitão-comandante daquela
<? Ncísê'e"':-'chitro ccampeão do espaço. Sob as hábd s mão,; d os opc:-él'ics brH5nicos, c base declarou que tinham em al

fuse}ag"em de outro .· Spitfir~. tom:L feitio. A produção àe a.parelhos britânicos terr 
Ia conta êsse tipo de hidroplano.aumentado espantoSQnH~nte, apesar dos constantes ~ raidsl' aéreos inimigos 


"Êsses aparelhos têm grande
:;;o;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;,;;;(;;,;F~;;;;t;;o;;d;;;e;;;;;S;;ritish News Servi.ce, para «O ESTADO_·_)~_~_ 
raio de ação e podem voar mais 
de 24 horas" - declarou o coDr. Antônio Moniz I;Aocupação do Ulster e da Escõssiã 
mandante . Alguns dos tipos mais 
recentes podem permanecer node Aragão pelas forças norte-americanas ar durante mais de 30 horas. NoMÉDICO 
trabalho de proteção aos com-

Cirurgia 8 Ortopedia.
Cllnlea 8 Cirurgia do ,e ~~~~~;a12 I~~t;')cida~~, ~~~ "N~~lf~:I~110 12nel;~~~~11:1'~1~Si la_ bOlOS. procuramos agir com a 


torax. :11ental1"C a declaracão do sr. çào em afirmar que, SL' os !;O. pontualidade e precisão de estra

Nzndcll Willl<ie , que ' sugeriu a lUnos dos EI:. UU. e da ará da de ferro. Ao lado das outras
CONSULTÓHlO: 
jcupa~'âo da ESéossia e da 11'- Bretanha cllegalUm a conclu. hases, que se encarregam de opeHUII Ti Vl'U l> , ;1:). 
.anda do Norte pelas fôrças são de que isso poderá a uxi liá. rações. similares, conseguimos 
.wrt.c_ame.rica.H.a s, a exemplo manler no ar suficiente número 

Di!lrÍliomelJl" dllS 15 às 
17 110r"". 

' \0 ''' A ' ' ) 'c" o m 1 los a vencpr a bul all m do Atlán

RESIDI~SCIA : ~ Slâ;l'~';a',vo 'sr'." J.\.L r~~~~·~w,~: : ico. o gov~nllJ do Ulsler e5t... de aparelhos. que oferecem con-


AV . Hercilio luz. 189. "rimciro l1lJllistro da Irlamia pronto a concordar com 10da< tínua proleção aérea aos com-

Telefone n. 151. Jo Norte. fez a seguinle decla- ",; medidas capazes de facilitm baias que navegam na zona sob 


~~_~_~. __ =!"' ......~. \ "o gover no do Ulste;' :1 sua tareia ·'. Essa d~c!arUt;ii ~ nossa responsabilidade".
_ ~~ .....______~ .açao: 

ilrlanda do Norle) estã dispos- :oi feita hoje pelo SI'. J . M. An- As sortidas dos hidro-aviões 

:..0 a aeei tar a sugestão do SI" . dr.,:w$, prilnl'inJ 111illistl'o da Ir· "Catalina fornecem-nos uma
n 

.Vendcll Willki(', pois a deci sã(; .anda tio l';orte, ao ser in L~ITO' idéia do que o comandante da-Fogem da Síria 
.,~~n~~r~)~~·aL'(~l~';~I~~~i~i~l:~~)~:: ~l~U~'1:'~~~~1 ~i~~~~~a~~;l~esre~~ quela base chamava " pontualida
,ha do Atlãnlico. O governo do ,<la ao l:l1viO de lropas norte-a. de e ,~recisão de uma estrada de 

01s1cr ludo fará no ~cnlido de ",cricanas para a Islândia € ferro . 

,al:ilil~l' a execução dcssa su- >obre o estabelecimento de ba- Os aparelhos receberam ordens 


Istambul. 12 (U. P.) _ O J estão". ses na Irianda do Norte. para largar. Toda a esquadrilha 

rádio de Angó ra decla rou que. decolou simultaneamente. O vôo 

quaisquer das unidades ela ma- ---~---_._-- se estendeu pelo Atlantico, duran
I'inha francesa. atualmentê Li11 te várias horas. As ordens rece

!~U~~ls~~~a~~~~~s.s~~~{~~~~'~~~ bidas indicavam que deviam en

capar à apreensão pelos ;\'gl"- contrar um comboio em certo. lu- O Mar-eehal do Ar-. Sir A.~thuf Lo"tlftOI't. ,O _ C_ B _, D_ a.. O 
ses. scrão internadas. De acór· gar, a certa hora, em delermma- Comandante em chefe da )I!.A.F. emtoda -" área c1A t'ôri.at. 10. 
do com a irrD.diacão em a1Jl'(,- do ponto do Atlantico. A ordem dia, pilota o seu própria aparelho civfl, um . monopla'Dô. ~ 
ço ,a fôrça nava l de Vichy . em dizia ainda que o comboio deve- em viagem de inspeção pelas numerosas bases que.\ R:A..• • ..aa. 
Beirute compõe-se de q ualro ria ser deixado em "algum" pon- têm na região sob seu comando. A fotografia acim'à:.' .-tra lIr 
~~~~~~fct~'s~~e ~~~~ll~~~'~, ct:;~~ to do oceano. Ao mesmo tempo, Arthur ao lado do seu pequeno monop1ano. (Fó~o cle.1IrttbII 
ca-minas. lanca-minas c navios o conlrole da. condiçõe. almas- News Servire' para O · ESTADO); ;.,;:, • 

para aTurquia 

de carga. ' féricas e da direção do vtato di- IAlOr...tAô" ~:ÍOM OI 

deBl:;~~;';~n~~;'l~ju -;;u~ .~~~~ ~;aqh:r:l~~~:d~~ A:~:::~~ Machado & (ia. Inllill", ~": ; ", ' 
~I~:\~~ (lcl1~ue~~~i;~~~l~~~~S. i~~ foram realizadas com a precisão Lo d 12 TA P) '~' 6iel 
10.000 toneladas, ch cga l'am ao esperada. e, à hora marcada para Agincias e Hank~n~~ Noru~ga: n~.i~ 
porto tu rco de Alcxandrela. o seu regresso, podiamos ver a Representac:ões curso pronunCiado pelo 'ri.dJ.o, 
procedentes de Beirute. O co- esquadrilha amerisando. advertiu aos noruegueses que 
mandant.e àa flotilha leria d e- O jovem piloto, de 24 anos de C.I.. poNl - 31 não se deixem influenciar pela 
clara clp que outros navios ain- idade, que localizOll o "Bis- R.. JoiD PlfttD - 5 tradicional s lmpatia que dedi' 
~ac;~:~~~~.J<i. cõta-.aill :nc~mo I marck". declarou qu~ estav~ vo- F L O R I A N OPO LI S cam aos fi"!> ( ~f's. que ~ 

O mesmo rãdlO da capital O Tenente General Su R. F A:lam 3aro110 and°doapenas a 5~ J!es,de alhtu~e SuIo-••••tu _ "'IHI..... ,I? c~~bul.-n, 8,:, _".10 dos ale~ 
turca acrescentou que "come- O b d ., _ t, C. B ., D. S. quan ,pela pnmelra vez, aVls- ••nclpID' cio Edeclo Ml " na sua atn;ude com relail __ 
çára o pã~ICO em toda a ~í~'la ~';m~~~o ~~t:m~: J~rN~~:::~~~e:::;t~ G:~~';a~c's,~eR ~~l~da~ t~u o grande couraçado germã- '7P_ . I ~!~s~~ ~~~~. '~?~:~~~.~ 
e a, autoJldades e funclOnanos ) U desempenhou Importantes cargos no Alto Comando Britânico mco. 'crescentllnd:Uue v.tó. 1, 
franceses se esta"am retiran- tendo sido Comandante da Escola do Estado Maior, de Camber: O interior dos "Calalina" é ex- ~ pra~b da

d 
petlZ8~alt i mã Significada'~ ~:..~:!

do, com"suas famIlias, para a Iley em 1937, . c deputaáo ~. L G. S. em 1938/39. (Fóto áe traordi.n6ri~mellte compacto, Exis- Si1:
r:& d:Gtj8o~r~g:l~a;o~08 qR Nonu~ga e do reato do mu: 

l'urquia • .Bnblh NewI Servlce> para ~ ESTADO). tem .1. dali I$lentos de piloto.,ICo'o bom FermeDto Medelro.1 do". , "' 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:c1At'�ri.at
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I,alilu~B ~a Imlrita \~!~(~~!~aml___~_ ..:=._~ 

I~~:,:'. r:~"'-;:"rn~,:;;:::::, ,:,~;'=-':1:';- ~..::-':~.: =-=--::: 

de todóS' .·os tempos - a Legião: comércio, estão aUllm.lldo .. IDa., m.... Em AptIJ. ___ 
Dois fatos consideráveis, ]lar continente enl'OlM'I\. l1:I.lIO no- ILa ba I I I na UUII''''', Est rangeira do Comércio, In-. esforços de guerra, . qU""",gul-.. C!da 001800 o 4Wtr1w hola.. 

slIa transeellllêlll'ia com relação ccssária 'I defesa do nlllll(lo, A Islâlldia \,.,m assi~1I a ser. dústriae Ciência, Entre os 8el'.SIr..m IlRra as grandes áreas In:'. de'1 Lhwoln.ah1 • o. 1I01a~ 
aos direitos e de\'eres da Amé- afim de se lIão lI'ansml\(lar em em face tios lI(,ollte(,lInentos, membros cOlltam-se, alemães, dustriais da Inglaterra onda .e·stlo ",'y 40. 1-.46.
ri ('11 , su('cderlllJl agorll 110 qua- cstmdn aberta ;i sua COll qUiS-lllmll atlllámlrallsferidll aos Es- pololleses, holalldeses, belgas, Escóssia, onde são encontra~. trla.· de ' lâm~ I~. alI 
dro gerlll da guerra: foi o ]lri- LU, "io os Estados Cllidos 0- tados Lnltlos, 1Il1l(lalldo-se a franceses e cheeos. Acabo, jus- das fábricas estabelecidas pe- ful .·..encontrar um ctdadIo 110
InCll'O a iuu'tntiya do 1..'l'n~tlal. ('ulJ:.Í-la luediante a J.!ul'Hnlw f-;cnthH~la. com () cn~ar~o. desta tnuwute, de regressa,r de UUla los refugiados, trabalhando a 18,ri'dês }dos maio 'CL&~
IlI'opondo se lIão ('ollsidcrp bE'- de r<,speltar-Ihe a sober:l\\Ia. \'ez, de olhar lambem P"\'II () ins)J<lção a algl\lnas dessas uni- toda eapacidade, da: indústria, qlle ao~ elo
hgerante 1ID1 pais amerl('ano lamo a respeitoll a Glã Br<'ta- Oeidcnle. , dade" legionárias, ql\e 0llel'am, Nessas fábricas são manufa' ca:par.duràclle .. In'lUio ....... 
em guerra com olltro fóra rio Ilha, Nmgllem a deseja 11 litlllol ".'nhum pO\'o .lnH'l'ie·:tllo 1'0- <:0111 o máximo êxito, através tnrados todos os artigos, des- mânica.DIue; ·EIlqII&IItD oa 
("olltiucutp., e o segundo n de · de CSIIIlt:U. quel'entlo-a apenaR de !lm"mtlll('ccr lIH]lf(,H~nt('; a dcssa~ Ilhas de os pregadores até artigos alerilãef'-estlo faMlldo car. Ia. 
(,Isão ele ocullllrem os I<;stados transitóroamenle ('omo posi- Ip«a mar('ha dOH fatoH, nelll ·T~ios os ~e\ls memhros são plásticos para baterias elétrl-I tnllpas holan . . .... .~ldw. 
lillitlos a ls1ilndiu llura o fillJ ção. PertplH e 11\(\ a g-el'(;,u('ia de I por l"onse~lIint(' f, IJ "l"!-: peellva honu~ns allamente hábeis, artÍ- ('as e PUI)éis para eigarros. Seus 08 ingleses estão ' ~~~,e'~,y?>~ Y1:' .. 
de r eforçai' !' eventualmente sens negóeios , !'sll)lnlada ('111 rh' h"ligcr;\IH'1II que (' Ia ill(h('a fiees 011 eielll.istas, Em dete\" produtos são exce lentes e des- do slIa Indústrla :deJâ~~""• • 

!:~~I~~~~~:;a~sn~Ô~~~:sab:li!,i~~~~~~ ;;~~~~~I(!~~'~~o~I~:'~~~~I~'::~'R('~I~~: i 
1 

;~IP';~~:~~;~\~I,,~~:'II;~I~~II~<t';t~P~I~ ~;~:~:~l:;;~(~::~~e~n:o~';I~::~:li~~::: :~:o f;II'~I~~el~II:la~~i~~~!e~~Sa~t~: ~~:tr~~a~~r~~~~e~~~~t~W::; 
dt' ilha, ('ados ~nt\'e o I"'iml'ir() minis' l ('ntão dois aspN'toH ,111m nteR- fugi\'. por \' ia 116rl'a, de Praga, gos para exportação,l:om oqu" para os americani>B:·'A'tcõo~ 

t('i;~~eal~I~~-~I~~~\'~~~lo~(~I;I,~:I~~ ~~~.\i~:~.'~~~:R~I:; i::;~~!'~:'~:~n~~: : :~l~lJ;.li'::,I:\I'U"I: a 'P~I\I':lI\ça da ~~;,,;I~~e,:It"~l;~~~~RI~r~~1\ ~~~~~~~ ()b~~~l v~:~~~;g~~~:lind~~igidO ~:~!~ f~~~~a~~~e~e: '~t~::; 
R~T\'a~ão dos IIO\'O~ alnel'it'a - (~Õ(~S ('01110 I"'~~a. l~ a p:llf'l'ri.l ('~- l ( ·n~T.\ H":(~O (,SS(,lH' iai~ l.".t indústria de arnla- por U11I an'fiee holandês, está e létricas é mais ínUma "'c · .'a-
IIOS eOlltra n~ e lUlu'esns de ('011-' Illc ntns ela Chec'oslováquia. estaopleC'ida unIa famosa in- cera e a produção t em s.úme,u
quista qlle possam eohl!'1Í los IJl'RrI", .'nlão. ofcr!'(·"ram Sl'nR dústria (Iiamantifera de ADlS- tado enquanto a qualidade t&m
em perigo, ,.,]'\'i(;os" Inp;huelTa 110 ele",,"- I('rdão. hem mllit.o tem melhorado_ )11

O re!'onhe<:Íml'nto, por UIII \'oh'imPlll o I' r á llÍ<la prodnção Pcrlo clt' LOlldrps, eerea de Ihões de lâmpadas têm slrlo 
pai, IICl\lro 01\ alhpio " !(IICI'I'a. ri .. L'el'ta arma parlic'ular, O ri- qllnll'O('''llIos o)ll'rlÍrio. britâ ni- portadas I,ara a América n.o 
da h0ligerúnda 001l t l'0 itnpÕt\, g-OI'O~O polici a mento alclnão da ('OS pstão hojf' empregados por ano corrente e nós, ho]and • 
conl0 ~p sabe. ohri~n ('õ('-~ limi · J~lIrolHI fr:H'aRROII , elltl'l'tnnt.o. U111 alf'mão - - C'ujm;; instrnnlen- tudo faremos para que. em 
tali\"us da ueão lniÚt a'l' do lu\li · ('111 pvitul' que ôssPs home ns ClI- t(H~ lllr'd'uli('OR tl"aZClll ilnpres- I~42. a produção exced~ a cio 
~p.Tal1t('. )Ias a lu,'ligT')'nnC'i;! ~i~~P11l panl a IUf!;laterl':t. ~a ri lllar('3 ., !\laclp in England" ano corrente, embora .cans'de
dlllll I,ais am('riC'ano. p111 lm ;- )1Ilil0~ dafjllp}ps CJII ~ aqui .'." (~ll) \"f'Z ch' .. :\-J aclp in Ger- rada corno recorde. Sómente 3.• 
(~\"~llttlal -- seri a 1aln"'~ l1lpllfm dl(l;!;aram , t'ugiuclo ('lU hid l'O- mau)''' • ._- ('OnlU ficoutpeia ain- ind(lst r ias dos refugiados eln
dizer IH'O\"I\'el .... ('Olll olllrl a\' i<>('s furlados 011 \,l' la rota ria há \,on(·(iI Cmpo antes. Mn;- pregam cerca de 25,000 operá, 
fór:! do P0l11 ill{'ut{' , !-'() OC'01'1'(' mnrit ima , fOl'nUI honlcll~ priu- taH ('f' lllell a!; de operál'ioR bri- r ios britânkos, e que sintetiza.. 
rja 011 (}(,OlTf'rá nesl4 ~ lUOlllPTl · dpais (' PSRe lH'ia is na alta iu- túlli('OH Iwl E'te il'm~ aeham-s(\ llerfeitamente, a fôrça e o vigor 
to ~lll ra zão e1(' RPII dt'~ " \~ lo JlP- dústl'ia C'Spf'dillista no Conti- f'llllu'{'g-aclos npsta illdlístria" desta estranha Legião Est.ran
lu segl1run<:n c]p toda ri AUIP:' 11f'1111:' Plll muito!; ('asos não grac:aR aos esforços de al~llns geira, fôrça que está, rapida(l 

I'ic'a. E a realidaclp fria (' iu- dlP~al'anl s Ó7. inhos. maR, Riul. }le l'it oH alelnães cuja habilida dp.: nlente. anmentando e que se 
SubSlilUl\'('el. ae'ollljlanhados ri " dadOR reia- r~,u lt a ria I'lIl ReI' transferida está tornando sem paralr>lo, ex

ii\'os aos SPUR trahalhoR, Além para Londre. essa importante traída da IlIta dos paises li 
..\,gsilll. Íll1llôr 11111 país anil . .Iaquel". que Re empregaram Indústria antes tão f1o:'~,c"n',,,, vres, de onde êsses legionár:oll

l'icano a êsse beligl:' rautc " .a,. naR fábri cas de armamentos, procedem,
nornlas restrith-as ela h(' lig~' 

rància quP c u (')l ~llllal'ia dii5tail 
t~, quando êle Sl~ ln'ol'ô{> a nny, 
tarefa que a tOd05 alll'oxiula dt 
seus clpsignios, pela tOlllunhà. 
dos interê5!;('8 e garantia d:. ' :1 
da indepmHll'nte: !'qni\'all'ria· " 
"pert.ar O e nforcado a jlróprl.. 
eorda ao )lCS(·oC:o. Façam-se c U} 
1';1'110 da 1II'0110sla nl'll!';ua ia ' lu 
reser\'as qlle o zêlo da fórnlllla Edmond Taylor, o notável que seja " manejada por nm Itribuidas por Berlim sediiuii~ ··· 
011 a timidez da política ente1l - jornalista n o l' t e-americano, psicólogo arguto", Hoje, sem dem assim através do mundo 
der .de apresentar, a verdad cujo livro "The Strategy of falar no próprio Goebbels, exis- inteiro sob a forma de diseur
será uma a(lenaR : o pre8ágl'" Terror " já devel'ia estar tradu- tem 110 Tereeiro neieh cente- sos, editoriai~. palestras radlo
da luta a deslocar para qnal- zido em várias línguas, (lubll- nas de bons especialistas em fônicas, bo' t , · te.. tudo de 
~~~:ric~~~Ç!~\'o~~e e~:ti::~ há poucopara o alto post'o de- Corri'l1ldante em Chefe da «Nero-, cOu num dos mais recentes nú- propaganda, dos quais, no en- ac()rdo COlu > ' , .,> precisas, 

completo a tranquilidade nos o antigo, comando marítim,o britânico q~e inclue todo o estu~rio :~:~o~l~~a'~y~:" ~~: ~~~~o -r,;~ ~~~~=~t~: ::i~~I~i ~:n:~~~ ~;: :i3;~~~P~~:s~~~~t:~;:~::= 
d~mais_ pontos de s~us territó- ~~ d!a~~~:'II~a :~a~~:t~~:a, i:e::~:ne~~e ,!:~%geo ~~use~ec~:~~~~~ a lto valor elucidativo tntitula- IIgiebel e Franke, o coronel sado, deu a conhecer aospo
rIOS, Nao podemos dlt;'lr ,reg,ras, (de pé) o ca~itão G H R~e O B E (Fóto de eBritish News do Hitler',' frlgbtful ,,"c.lllon': Blau e os srs, Ellgen Hadamo- vos da América, 
n~m. I!mlto menos dlmlmnr a ' Se~vic'e. pa~a <> ÉSTADO), pr"llugtlll(lu, Tendo lido e ana- vsky, Ewald Banse Karl Pints- Refel'e-se Taylor a um ma
eflcaelll ~o eoneurso, ~o defen' Iizado grande parte da \itera- chovins e Leonhard Stark, nual reservado de pro~gBnda, 
sor de n,?s mesm.0~' .EI~ o con- tura consagrada lia Alemanha A Alemanha, afirma Taylor, da autoria do coronel 'Bla:u . e 
celto a fixar da IUlclatl\'a urll- nos últimos vinte anos, à guer· gasta por ano nma quantia cor- destinado aos oficiais do Esta
guala, _ A d - I' · l'a psicológica ", c hegou êle a respondente em moeda nOlte- do Maior, cujo título é ~Propa"
Os~gU~dofato- ,a ocnpaça~ pro uçao nor e-americana cO~IClllsões ~l\lito interessantes americana, ~ mai8 de 110 mi- ~anda como anua". Nês~e.:_·.·....1I7. 

da Islandla p.elos Estados Um- a eSse respeito, Ihões de dólares com propagan' ~ro está exposta a teorla · dá 
dos para o fim de re~OI'~ar I' O ( ',, 11111111('(' for ~f1titllltll da no exterior, A serviço da "propa!landa total", que · tem 
~yentu~I1!'~n~e SUI~s\ltIl1r;s As informações oficiosas sôlue o espantoso desenvolvimento JrOl'lIlc ~onsegllill, a~ós dificeis mesm;'l existem _dlssemh~a~os como fmal:dade precfp~a ·afn 
orças fi IIncas a ce gnar a d d _ d • I b'I' EdU 'd - 'd e prolon"adas pesqmsas orga- lias diversas naçoes e cololllas tar o mora da popu1açaoclv 

- .lig~-R~ por \'i a de conse- a p~o uçao e ,materla , ~..co nos sta o~, DI os ~ao resumI as lLizar 1~llla' bihliografia, tão e~ ambos os hemisférios 40 do ;'inimi~o:' e dos ;·neutr~~;_ 
quenela_a mesma , c'OI~d,lIta d(' de forma que da bem a Idela de que o apoIo do preSidente Roose- completa ql\anto possível, dos mil agentes remunerados, 200 No pe,rl.ódlco mlhtar.'c ~e ;,•.(!II 
pr~ca~çoes qlle ]lIstlfICam o velt à Inglaterra não chegará tarde como se anunciou. porque já eSludos sôbre IlI'olJaganda sm- jornais alemães e ontros 300 ráter ofiCiai MDlCaer.lf~~!• • 
prl1~elro " está chegando cedo, Todo o plano e5lá com a sua execução adian- g idos na Alemanha postcrior- redigidos em numerosas Iin- Iralt apareceu, re<:cnte!D~Il~ 

Almla no Jlrol~g? da,~lIerra tada de seis meses dos prazOI prefixados, independentemente das mente à assinatura do Trata- gnas indig,:nas, mas perteneen- ainda. ~ Taylor ,que ~nf~rJJ,I&).
atual , antes qne as leg loe. m- ., , • tio de Versalhes Na mesma se les a alemaes on por êles con- uma sene de artigos 1188lnad~ 
,'aso~as ,hollves.c,m _consnmado encomendas preferenclas d~sliDadas a levar ao mUlmo do poder os ar:ham compreel~didos mais de trolados, por,:'oficial do ,Estado KàJõr ·n. 
a primeira snbmls.ao dnm po- elementos de defesa do paiS, 700 \ivros e arti"os de jornais Tais cifras, de procedência 219 , n~s quais se ntay.. 
vo livre na Enropa. o presiden- Em Filadélfia ·(conliDua o "Correio da Manhã") a produção e revistas," germânica, mostram eloquen- que O prIncipal objeUyodo pro
t~ Roose\'elt lançon de Was- de peças de' artilharias e as construções marítimas estão com acen- Hitler dedicou em "Me;n temente que poderosa "inter- paganda germânir;a Ih" .. o 
hmg~~n Sll:" au(!aciosa, mas tuado avanço que vai de semanas, em alguus casos, a um semestre Kampf " umas vinte páginas, nacional" se acha ~e maneira esp~rlto .dos . PD.!a. troL 
profetlca aftrlllaçao ele '1"e as . .. Iu'd' yerdadeil'amente magistrais à ininterrnpta em açao, traba- M1UtO habllmeute '" t 100 
fronteir:"s, da J\méric~ cstamm em mUitos, Em,Cleveland~ ali entrega~ Ja f_oram conc, I as adianta- natureza e à técnica da propa- Ihando no terreno psicológico declara que · ·a con4lçlo bUlea 
na plalllele das Flandres. Ne- damente_ ~m Plltsburgb, e a mesma sltuaçao quanto .s encome~das ganda qne, na slla opinião, é em proveito do expansionismo do sucesso de tal ' p.rop..sAlUla 
nhnm a('ont p.u mcno jlrovon em de artilharia pesada, granadas. bombas etc, Em Hartford, as umas "uma arma terrivel", desde alemão, PIlI.vr.~ de ordem dis- é o cC?nheclment.~ .exalO da po

~~~;r~~~~ii'~~~~~h~OI:~I~~~~;al~ Coll pr?d~zem 5.000 metralhadoras por dia~ enqaanto qlle em Uti- ~~:~a ' é~~::;l~.~ 
proclamação (I'''' a adve\'IÍlncia. ca. a fabrica Savage, pro~uz 20.000 por met. Em Roch~ster e Iu- A eticiênclaÍloã~~ 

A Ishi.ndia perdida no O<:ea- falo todas as entregas estao sendo grandemente anteCIpadas, EIII trada em tautoB'~ poda ..... 
no Gladal Al'ti<-O, não \'ai ~er 11)enve~, a, pro~ução está em ~ia, e em Detroil todas as fábricas_ de. ma . terrível ft.•! d......... . ., O.•..~ pMDb'
rip;o\'osamer.t,e oe'l\pada; Ja o automovell, alem do que estao fazendo aceleradamente em velcn· se _ eIpllca" ,~!lJ~ pute. 

~~~;I~I~ ~:~o~:I:nsà e~il;~~~~~::~:: los de guerra, .~iciaram o fabrico em e~evadi~ etiCala de mais ~~:t.~J~'jf."tt~~ 
OR Estados Ullido~ IlroporciO_lmotores de a~lao,_metralba~oras e canho~s a~b-~ereos" . diversOt( "=libmo LOe _ 
nam-Ihe nni<-:,mol1lc 11111 \'cfil\'- _ Esta a slluaçao de reabvame,nto ~~S,IU~ustrtas q~e so _da- lIIell.t~ aJa TUta4c& O ata
ço de oc:npaçao 011 a oéllpa(,ão rlamente se ocupavam de materall ublizavels para fms de pena, que .pl lool6ctco '-Ih 1.
exciusiva no <:aRO de falceer-Ii.e sem contar, portanto, o desenvolvimento operado nos estaleiros, vlI.~oY. 1.0 t.om&ntto- ... 

~ ~~~Ib~i~~~~:~;:; ~~e;l~:~~';,,~:~~: us~as_ e fábricas que tr.balhavam para a Marinha, o ExérCito e a \ ~tW-:6at~~'::' co:~ 
taudo-se aut~s duma prol eção AVl8çao' máiã~" "'1fttoI.. 
erguida 110. mares gelados em! ;:~·Uiila:l!OJjjíf'ê'IDeg6 I: HIl " 

~~~~~~·\~li(~ali~g~~~~eon;;nh~~ I :o~rn=J.~~ 

gue, Naqul'la hora .ombria, ~ i poIaTUlI por 11 doa =-
indepenrlênC'ia da Islim,lia ~ I\- : MANTEAUX TIPO AMERICANOS .011 collb~ prol.... ..

frentava a alternatl\'lI d" duas , . paIlC.rmaalI.." 

'.'~ullaçõe", e."ri posRu{a uII\al 185$000 ur\uoc. ....... 

lOrma de eXiStir, que era )11'1'-1 a 

cisament.e a ocupação )leias Méxlma 

~:;~~!:~=O:~;I ~1~~~i~:li~a ~~~: rl~~ I elellnela, C6rle Impee6vel 

Estarias Unidos, continua sua CAPAS DE PELES 
liberdadc imune de incômodos 
exceto os da presença de fôrças A 118$000 
estrangeiras, que ela s()frerlo Recebeu A MODELAR maiores na hipótese de ser 
abandonada aos caprichos da 
~mprêsa de guerra vitorioSA 110 
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*~;,G!H;ÊJfA R 

RADIOS .KNIGHT» 

AMERICANOS 


UNHA DE 1942 

Alclnce -,Sonoridade - Beleza 
IAbrica aocol1sumidor 

• 'cc;", ::::' ,:;;;"" C;:;' ' ~' CC;-;:;:: ' . 

SURPREENDENTES 

«CASA ANTENAS,. 
GENtiL BOUSON & CIA. LTDA. 

Dlalribuidores exclusivos. 

'RÉSERVE SEU APARELHO 
RUA TIRADENTES. N. 10 

Telefone 1414 

Hojf .'" di. '1 ..ulhflfl 10~IOfIf. 
1011 OI 1Iomfn11lOl1ll.il dl'fIIOIl'lIIOI df 
iII,ldadf, IlOl fllTttórlol, ~'I Ifp.rtl,6u, n'l 
t.brllll, IlOl 1.Il190\. HtII.1 IOftdl\6fI, t Plf

cilOCllltOOl!l.nil/llOlfIIIlninolunliOftflodOI 
0\ 1IIi\fl 10lIl • lI/tCilão df um lIonomello. 

11.... de adi.n1.lIIeftIOl 011 '11'\01. A SAUDE DA MULHER 
i o IttUIador por 1IIe!flKi', .léIII df tÕllilo f a~lI·doJo. 

I0I0. Seu uso t UIII' 9.,.ftll. df perlodos nOllll.II, ItII 
.... • \fi! 10001r.ltt1Ipos. A SAUDE DA MULHEI 1r.1 
110_0 I_de IUII ,irtudfl. 

Â SAUDE DA MIlHER 

AVISO AO POVO CATARINENSE 
Linhl dircte Porto Alcgrc-Florilnópoli. 

Empre.. Jeeger & I,mi~ 
Salda. de Florianópolis ls terça. e .ibado. 

Saldas de Porto Alelre pera FlorlanopoU. 


u quartas e sibadol 

Saldas de Arara"luá ls quartas,


sábados e dominlo, 


AIIIDII I. PltrlaD.lIIIlI: MAllo MOVIA 

~~
.. 
SALfDÉ 

QUANDO " ~ 
OS OLHOS

A~:;I~~';E UM .. ....,·~~~·~~~\-!,;:;'~~~f!!iifllpIIi"'-·. 
LONGO DIA ••. 

halaDl alguma. gOla. d. 
. 	 J.cryolllo para Ih.. r"Uluh 


dY10e Mm·••lar h:a~lato.. 


o... d!Orlam.ale. Layolho. 

LAVOLHO 
prSCONGESTIONA os OLHOS 

Dr. Remigio 
CLlNICA -MEDICA 


MolestiaB internas, de 

Senhoras e Crlançls em 


Geral 
 Aloque. R••potlo d. lerço, apót Aloque. AeJpol fo de qua,..
CONSUlTO RIO : parodol de .ex la ou qu i,,'a lo, apól po rada de quOt'• . 

Rua Felipe Schmidl- Edili

elo Amélia Nelo-·Fonc 1592 

9 ás 12 e 14 ás 17 noras. 


RESIDENCIA' 

Av. Hercillo Luz, 186 


- Phone: 1392 
O.feia. Patada d~ prima.

Att.nde a chamados 
;POSiÇÃO DAS MÃos 

L~~o_q~ea:::n~:~c:u r~n::~riJ:~~~~'p~n~~,~:.mo ~:~:~o~ ::::~ 
no braço esquerdo um escudo. Com ft phase scient irica da eSK,ri· 
ma, abandonou-o e adoptou a espada sem K,ume. Sur~irom. então, 
varias " escola!", notadamente a franceza. com um jo~o sobrio e 
.cademico. Hoje, estào regulamelltados o florete. o !obre e a et 

~~ 
Em prima. Em '.'to. 

p ad a, !endo a esgrimo considcradu um excellente exercicio par. 
a&ilidade e eleganda..~".qf: 

~~ 
A espada, primitivamente de bronze, passou a ser de aço e de 
lIua tempera d~pendeu. muitas vezes, u ma v icloria ou uma derro· 
ta. F oi t ambem a lempera insupcrave1 d o aço d as lamina. Oillette 

Em •••to. Em oi,ovo. 	 Azul que lhes alS~gurou umo supremacia reconhecid a. no mund o 
inteiro. Em seu proprio beneficio. u,e sempre Giltette Azul. São 

as W1ícas lamínas rigorosamente asepticas e .e caracterizam pela 

resi.tencia do fio e suavidade no barbear. 

Em negoCIOS, amores, leI 501 

Quer 	 Gillettele, saúde e realizar tudo qUt

deesia? Mande 1$100 em sellol 
 Cai ra Pmtal 1797 • R io de Janeiro 

e escreva ao prot. amar Khiva, 

Caixa Postal, 407. Rio de Ja· 

nelro, que lhe Indicará o melo 

de obter trlumpho, prosperlda·

oie, tortuna r saúde. NlIo heRU•• 
 A~~~~iG I :A~~1i~iG 1 

Se v. S. precisa comprar artigos para presentes ou necessita de uma 
SOFREIS. IRMAOS? boa ii1stalaçlo de luz ou obter materiais elétricos, em seu próprio 

e ~m~~~t~~Od~d~~r2~'~rio~~r~~:: interesse, visite sem compromisso a 

::~té\:c;~~:UIt~~i~~é~I~OJ~~::~'i: INSTALADORA DE FLORIANOPO"LISl/l. Ec!cfeveodo. declare claramente: 
Idado e r ••ldAncla, l"nlUodo 

..,Iado e lubscrllo para. pois, seus artigos para presentes e materiais elétricos, seus preçolS
1-------- nlo têm rival; por exemplo: lâmpadas a partir de ISuCO, fios par.

• instalaçlo desde S300 o metro, suportes para lâmpadas a partir deBronchlte $700, e assim todos os materiais estio a pre~os ao , alcanc~ d. todos 

Inslaladora de FlonanopollSFriccione este poderoso unguento no 
~ e peito. Actóa como uma 
cataplasma, e ao mesmo tempo dos RUA TRAJANO 11. FEUPE SCHMIDT, li-Fone 167' 
prend< vapor..medicina.., que V.S. 

mpira duranle horas. Solta o catar. 

rho, allivia a congestão, e toma 
 LLOYD BRASILElRb--R~~de~~Dt!~! 

mala racU réis, à vista, o prédio acima. 
LINHAS: ARACAJU/PORTO ALEGRE, RIO/lAGUNA E 

• PATRIMONIO NACIONAL-
Tratar com o dr. Leoberto 

TUTOIAIFLORlANÚPOUS Leal, à rua TraJaDO, 33. 
ve·QPRuXIMAS SAlDAS 

PARA O SUL: 
ANIBAl BENEVOlO: dia 1 t de Ju]lI.o pari &0 GrUdEI, Pe· 

~~RÂ pcrN~FffE:Venrlem-se duas ótimas ca· 
8as dl' moraàla, ou para ne· ANIBAL BENEVOLO: dia 19 de julllo para ParlnalUA. 

góclo. à fUIl Nerêu Ramo~, Santol. RIO de Janeiro. Vitória. Caravela8. Ilhéue, Salvador 

em rrente ao quartel do 14". e AracaJd. 

B; C., na Estreito. Oportuno ABATIMENTOS: Sómente terlLo direito ae pae..,enl requi
emprêgo de capital. Inrorma sitadas por conta do Governo Federal. I 

çOee na rl'daçlLo do ESTADO. PASSAGENS: I'ó 8erIL0 atendldae mediante 


vS2 
 ate8tado de vacina. 
SEUS INTERESSES, DANDO PREfEREN
VAPORES DO LlOYD BRASILEIRO. 

J... Ir......... CUI JU .............cII 

D"'~A~ -:I:~-:' ::~'~:no, para .•.. i1 
.. .. ,,'....__'":"'lI"... habUltar, meamo eem preparo, , •prorluAb 

PRAÇA ir, !.IE NOVEMBRO 	 de guarda-Unos. Ensino com o auxilio ;dé 
4 IIvrol qUI! guiam facllmeDte como pro',,", 
Bor parUcular. E c6modo hábllltar-le ao :Pé--~======~~I~~~~lf~~ 

Na-o' ,·olue fo'ra I 	 ~~e~o~o, :::0 '::'~~e~ea:!e~~er1l::~:~~:~' Na Vulcanlzadoralfel 
• Leonetll, 11 rua 	 farA em 4 meees e WD 'dlploma ' rratle"e. 

francllco Tolen· peolallsta en contabilidade, cultam á]iêliál 
tino n, 12·B, Uunto • FAbrica Damlanl) coloca-Ie sola nova, do Leal. AI eon.truçou aumen· 800' em' 6 .preataçOetl. Peça prospeto hoje meamo, ao au. 
ou qualquer concerto em 8apatoe de borracha, If..lochal, tam. A pllnta dOI terrenos aehl tor ' mais conhecido no BraaU. Portugal. Arrlca; tem male 
cintos de senhotas, b"llae d"raa, blclcletal e plnlura. a se com o sr. Arl Sanlos Pereira de 30 Inos de enllno comerciai: hablllto.n JA nma .geraolo 
Due o (i plltola) na! mesmall. Correlal dI 10111 e borra· que se aehl eoelrretldo di de Ilunol: "rc;f• .Jean Brando. Rua Costa r...• UM. CIIu 
Ohl plra todo. o. rtll.,-Pn~ol m6dlcol. nndl di' lotei. 1871 110 P.1Il0. 	 Ir...___..._ ........... 


I 
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' 14 .. ,.. ......... • 
o Estado H'EMORROIDES 	 DOR DE [ABEtA

'au", ... IIII'D "m ."pJldolD/arto V,s",rtt.o 
I u~m irrileção reta l con!tllntc, comichÃo o u 

hcmorr..ia., cu.idado! Sua aaúde clt' ' -'-~ri.m~n
te ameaçada. Um dNcuido ou adiamento no ~~ 
tr.tamento pode trazer conacquenda!l IraviSli ·Radaol/lo e omolna. .. 	 s. ... ti........_ ........ _ ..... 

nl"'. P revina ·ar porunto.logo que sentir ~que· 

r.a .Joio Pinto D. 11 lu !lir.tom:l!l. uSllndo ~ PomadA Mim Zan para 
Ih" Hcmorroiu("1 internas e csternas. ......-..... úo ....... ......... 

Tal. 1'21- Cx. pOltal ,ao Proporcionando n!ivio d("sd(" as primeira. 

aplicaçõ ~s , A Pt'ln~Ad;'l M :m Zsn acalmA n irrita· <I. ~;Jõo.j........~ ...... .. 

çno. d~sco1\g~1\ iuna ;j~ dil Ataçõe. e. dadn ft sua 


USIQNATUUS 	 nção IInti3~lict'l·b""ericiua . evitu tWttS AS com· ....,. du.onl. I.nt.. _ ••" .c-". ,_ .",
plicações inf~cciosa!l. C adA bisn91a tem uma 
c4nula para fucilitar a apliCAção . lIic. IM "i..., ..u '0" ... .,ii; ~,..
A nnda em todas ., Farmocia. ~ Drolaria•. ..;.......-... "...............
MAN ZAN PARA HEMORROIDES 

insusp.il." • ..u. 	_ c.... ..i."- • 
Em caIO de dificuldade, mande o I~U pediJo ao. La
boratorio. De W itt. Cais.. Postal 83.... - R io de Janeiro, ...--;. • 

acompanhado d. importancia de 10$O~N. I.'.,,., , 	 "- _i.. .... ..... Ih• 

..u ••1.110 n......1 li....ú.... 1_ - • _ 

ELLA.PRE.rI5A .~........."
.. li•••,io _ ••• :. 
. . . 1.. . 	 "...."I.m 11..... ".'" - ....

irril."I." M.. nio 'OfI'"n"••• ENO I 
AMueloe .edtuee 00.1••010 

Co~panhi3 • Aliança ~a Baia. ENO "SAL DE FRUnA" 
__o _ _ ________Fundad.. em 1870 Side: BAIA 

Representantes e Seguros Terrestres e Maritim09 

viajantes 


Prl:'ClSnm08 para toda8 as 

e zoíu\s do Pela. Nl'góclo sé· 
 Dados relativos ai) ano de H)40 
rlóllluilrativo. Ótiml\8 con· Capital Reallzaao Ks. 9.000:&00$000 

.;'ç'Õe8: Clírt88 à FABRICA DE Reservas, mais de 54.700:000$000 IAuxUiadora Predial S.4.Responsabilidades assumidas, ;;.92'1.719:UOO$000 


,~ - _';P8u lo . 

FOUIISIiAS Rei. 601, Caixa 

Receita 28.358:717~970 


Ativo em 31 d~ dezembro b5 ,964:965~032 

SAt~__________ Economize para seu Lar

Sinistros pagos 7.323:8~6~!lOO 

Bens de raiz. (préaios e lerrenos) • 22 354:000$000 
 Circunscrição de Santa Catarina 

Distribuição de 30 de Junho de t 94 tDiretores: 
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalh " Epiph3nlo J.' se APROVADO PELO FISCAL FEDERAL EM PORTO ALEGRE 

de Souza e Dr. Francisco (1e Sá. 

PLANO "A" - 34 Di~tribuição: Pontos 
Contr. N' 51-Roberto Baier Blumenau, (parte), 7:500$ Antiguidade

Alências e s"b-ap,ências em tod l.> o território nacional. • 53- José C. de Borba Flotianópolis, (saldo) 12:000$ Sem juros prefcia.
~ucur~al no Urugu~i. Reguladores de avarias nas prln. • 408-Walter SeifertÀlrica.cipais cidades da América, Europa e ,. • 70S-Norberto D. da Silva :li~:~7p~Ii~:ats~{dO), 4~ ~~~~: Co~ l:;~~r~~J~. 

,. ft 198-Contr. de emprestimo Blumenau, 5:000$ 10.909 
• 709-Frederico Brehsan Rio do Sul. 5:000$ 10.829 

Agente em florian6polir;; .1101-Aloys Moratz Brusque, 15:000$ 10.836 
• 	 135-Carlos Richter Joinville, 10:000$ 10.602 

695-Guilherme Guether Joinville, 10:000$ 10.592C A M P O S LO BO & (;lI, • 
H 575-Reinhold Oster Blumenau, 15:000$ 10.540 

194-Carlcs Leyendecker Florianópolis, 5:000$ 10.445
RUA FELIPE SCHMtD1 N. 3\l H 

,. • 649-José Peters Jaraguá, (pllrte) 1:500$ 10.301 
Cau. DOJEal IP . TtltuooruIOB3-End. 1tl. • ALLIAN,,·A. Rescisões e Translerencias: Ctr. N°s. 

150/4151 (saldo), 868/4188, Z40;4168 (parte) 8:311$8oo 

Sub-, .,Agent.e em.... gUULa... , .o. Tubarão, Itajai, I
81umenau e Laqea. PLANO "B" - 27 Distribuição: 
__ Y • . -,__ -,_,- - ,_"",',' c ', ' ." .,,:'''. "'''''''''''''' ' '' ~ Contr. N' 4084-Victor Holetz Nova-Bremen, (saldo) 8:000$ AntiRuid.d. 

• 4120-Erwin Siewert Brusque, (parte), 2:500$ 
5759-Erich Krueger Blumenau, (saldo), 6:000$ Sorteioft 

• 4258- Leopoldo Koehler Encano 10:000$ 
ft 4132-Raymundo Stahnke Concordia 10:000$ 
• 4213- Leopoldo Firminio Tubarão, (parte), 5:500$ 
• 4278-Reinaldo Rosenbrock Brusque, (saldo) 9:500$ Serie I Prelci•. 
» 4385-Contr. de emprestimo Blumenau, 20:000$ 8,067,4 
,. 4326-Contr. de emprestimo Blumenau, 5:000$ 7.725,5 
» 4382-Soc. de Atiradores Blumenau, (parte), 17 005$ ,. 7.715 
» 5035-Gustavo Ruminshk Blumenau, (saldo) 3:000$ Serie 11 Prefci•. 
• 5073-Hercilio Gracher Blumenau, 7:500$" 5.762,2 
,. 5695-Vva. Claricio Ribeiro Lages, (saldo) 14:500$ Serie In Prefci._

Acácio Moreir. • 5705-Fredy Wachholz Blumenllu, (p.rte) 6:500$ 5.520,7 
Rescisões: 5702, 4355, 4531, 4525 •


ADVOGADO 4416 (parte) 11 .702$600

Consultes e pllreceres 


Ações clvle e com.. rclllls 

VISCONDE DE OURO pre8taml8tal.

PRETO, 70 

Fone 1.277 Sociedade 	Comercial Livonius Ltda., Correspondentes 

Multo ....6..l NOVA ME N T E À VENDA.............
Cré~ito MOmo Pfiomll MAQUINAS DE ESCREVER ((CONTINENTAL» 

Proprietária.: J. 	 Moreira & Ci•. 

JULHO 5 
Foi entrl'p:ue ao ;lfeatamlata Aloisio P6relr8, 


residente em Florianópolis, pflssuldor da cadernlota 

D. 197~, o prêmio que lhe coube 

em mercadorias no valor de rB.CÃO 
6:250$000~,. contempladO no oortelo de 4 de Julho de 1941. ..... 	 - .,....~-:.V li. 

~~..,~~..duIIwoa ......... C81ar1Aa: 
~!:~WICIl 
HHctOüIITI ItIEaGlCO 

AflCt&IS D~ VIAS UlPlltAlOlIlA$ JULHO 18 	 CAIJlS!/IOP ' SI1 colUm I IDBSTIIA 
Mais um lormldlivel8,orlo;Io a Crédito Mútuo Predial M"rRIZ EM FLORlANOPOLISr.e. realizarA no dia 18 dI' Julho, com um lIrêmlo 'UIaII ........... .CnIeIn. JIInIIt, LaIDI. La,., ............
em mercadorIa. no ..Ior ti. ri. 8:250aooo. 

tIofJSTRUARIO PERMAM'ENliE<EM ' fOB'ARKO '<I~'N6 
'\ 
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o ESTADO 14 de Julho de IM1 

;.~~~o ~~!:~I~::~ Vida Social IO CAM'IN' ' Q ' ' ' "M~ ' ' " T" « '· B''A '~",_,o~, ii~ / .BA-o ' E "<"AI's " R,:~oA'.,:BA"Y''''::'L .'u
Eft'ltlllll-Sl'. 1111 h 'lI1 , no E~I:'ldio 	 .; ' ." 

•. ;\.1.\11\1 hlll1dl'r ". ('m Ihspllla Ito 
t ';tIHIH'nlwlo Uril'ial di' fllh'húl. I) 

1'!H'ulllrtl ('1111'" oS qu:ull'tls tlu " Tu- ANNll'BB8ABI08 

1II;;~:~:l;:r~:l'!~~I:'i;;~1 l'ft :~'\~':I:lf~~;l'~;~:;~1 de' A data de sábado marcou o 
l'spt'('latlon's úqm' la IU':I\' ;\ th- ('s- transcurso do aniversário do sr. 
ptwIL-. M'1lI dú" i,ta 1!t1I'~ IUI' ti llIakh Major Pedro A. Carneiro da • No Interior. como nas Capi ciai. que se pode exigir de ·_ 

tais ... no Norte, como no SuL .. caminhão: potência, velocidade, 
na agricultura, na indústria, no ·resistência, economia.!i!~~if:j';~~\}g~::\~:~:?;~;~,;~~~:,:,~:~;':,,~~~~',:~~!:::1 ~:~~~!:::~~~~!i~e~::;::~i~~ comércio ... eis o caminhão que Qualquer, pois, que seja o ramo 

:I\':lianns. manter com segura elevação . de 	 mais trabalha: o FORD V-s, de sua. &tividades, qualquer que 
Porque nele se encontram, reuni seja sua zona de operação - ex
das. todas as qualidades essen- perimente um caminhão FORD.1::~!~~:~~::~:~~;\,~;:\;~g\S~::;:;i;(;[~:~~:,,::~:~~~~ ::~:A~\~;;~:~iO~~~te:ráa~~Ó.~rO ~, . Ele lhe proporcionará serviço 

tllll~da l'lIl t'Ulltlit;tll'S IU'IH lallwnl:i - F élix Marques Brandão. dedi· constante e seguro - anos a-fóral 

;:;L:;~:;:·~;:{:~~':~:::::';;~'.';;,::i;::~:~;~,~:,~;::'p,:~ ~ad~i~c~:r:[~~d?~t:~:ri~::::~ 
o 

Jinllil :11.111 1111111 assl·.lin l'onst:lI1h' Ú lido do sr. Mario Couto, run
__ 

J1H~~;tg:~::~ ~::~;I::::. os apbllsos ,Iis- cioniirio estadual. 
Iwnsa.ln... :lU t.t' l ' IH'I' Ill'lin. Illh' tk
St'l1\'oln'u limh. IH'r(IIIlWl1n', ('vi· FAZEM ANOS HOJE: 
h.lllu ~lIfn'r l· ... ll1agadol' "l'n:·s. 

S"1Il Inl\':11' l'ollll'nt:'lrios indivi - a exma, sra. Guílhermina 
.il1ôl b. afinll:lI l1os núo h 'r havido Tavares. esposa do sr, capo Jacó 
jt,;..!1O :lgl':ulún·1. amhos II~ qu:uh'us Tavares; 
ch·ixóI" ;1I1l IlIlIito a tll'st'jm', o comerciante- conceituado 

A l)l-lo:'., t'm virludl' dt" inlJllU'I':\S 

C:ll"!.!lIS a\"ai:lIws . 1)\"nli.. -sl' . IU,I :I l i· sr. Luiz Beirão: 
nha Ih' fllllllos .1" Tall1alHlal'l' . .... (.II! - o SL A'lvaro Soares de 
que l'sll' "OTlsl'gui ss,' n.':-; ullatlo... Q1l(' Oliveira . do alto comércio local: 
lIll' M'I'\"isSI'II1, - o m enino Gustavo. filho do 

.,\ll'l1I Ilis.... ; , IIS n'lH'l'llon's ('"lI, 

Clui ... lnl'alll tiS :\ ;..:oals 110 prillll'il'o nosso confrade jornalista Gustavo 
h'1lIJ111. t ' 11 :111 .. I'roldulil':11Il 110' 1;-, Neves, diretor de Departamento 
minutos lia S("1':.lIIHIa faM'. CIII1I;1It". Estadual de Imprensa e Propa, 
l'~> p(-f·ill1l'l1lar:lIl1. ti" Illd., killl. 11111 ganda:
ult·i" Ik 11 I'od 111;'-'11, r('n'sallllu jng , 
don's nas difen·nlt·s posiçtu·s "!'-l':I 

~ a srita. Daura da Costa Vaz, 
1:Ida.... 11' ) inil"in li:! pl'Jc>ja. filha da exma, viuva Alice da 

.\illd" 11;11':1 m:liol' inft·1iri.I:H!t Costa Vazo 
cf", ruhl'lls, .\Iandi,'u l'Ilhl':l IIIH IH'. 
nally ...nvi .. nll" 41 1'0111'0 Ú:-. 111;'11,.., li.. NASCI)IENTOS 

~!I;:~;~:~Jf:j~~;~::~;:,:~'I:~~~~~~:~: ' 	 Fõãã 
ao~ )lIlU(,IIS. foram ('I·I·n. ln ila I't>""- anhgos graflcos de nossa capl-	 MAIS CARGA, MAIS FORÇA, MAlOR ECONOMIA 

~!~\t;:~~:~:~:~i~1;~:i+,::;:~::f' ;;; ·t~~~;~;;~~·~~ - ,, OI 01'_1 Unidos DEFEST A BOM 
di .. di'sll' Iolii",o, d."" 	 Representaçao II Ecos e Nobclas ilcon.lscaram 18 n.vios JESUS DE""lo-n,loosl' IGUAPE 
[",h' ",1"'\"0 ""',' " ""'," " I do Eixo ~~'lf!~'S :llhllS,1 11 1 1l~1'-=1I.lnflll (1:1" Grande Laboratóno do Rio deseja nomear representante ___ ___ .... A Iimusine 1-515, desta 

0'1;'" "li"" ai "I"" ,lo, ,"nh" ,IS para o estado de Santa Catarina, Cartas a "LABORATORIO", O' r t I Washingt~": 14 (U',P) - praça, precisa de mais 2 
hnh:ls, IIS .1\.U.lI1os \(IH.IIH :, of, 11- ~nte 1gen e Jovem osmar Os Estados (;111(108 ('onfls('al'aln passageiros para completar 

' '' ''0 .1"rO\,o,I.""I" SI' n", k III'l caIxa postal , 2102 - RIO DE JANEIROo Luz SIlva, m:mbro ~a AoC 1. e 18 navIOS pertencentes às na- a lotação para ir à feBta do 

:tlr~:r\:;o~::::~l·::ll:~I'~':II:;I.:'S(II(·:\~o~I~I:t'- :at!~c;' ~~~l~~;~~;:" ldePa:~a ções do E!xo e que até a,?o.ra Bom Je8~B, em Iguape, tiS lo-

Os 'I,,-,,Iros "1,,,<1,," ,'."" a SI'gOl "'o DE RA o, p _ - estavam somente sob custÓ<ha. do do Florianópolis 8 1.0 d.. 
I , (O'~nslil"i"oi:,' , Dr. MA I NEVES - médico especialista em xlhares da redaç:o do ESTADO, . Agostoo Iolormações com o 

,\, ,\I - .1",.1. I ",I,,:,ro " Ih ,I"'.m-	 Di!lnos sofrIdos pelos portos chauUeur da me..ml! NIC016u 

~;I;ijl'1~:'~'~~: 1<~:::i.'~'7~:;:,a":; '1I':' r\~': DOENÇAS DOS OLHOS pr~:i~: e:z~e~ ~~~;:~~a~:~:~: o rumenos , Gllrm8no. n8 Praça iá,
Z('!I'\)11~'J\OA ltf: _ lIi'lin, Cosi;pha Curso de Aperfeiçoamento e Longa Pritlca no RIo de JaneIro Cachoeira das . Séte Quédas, na u,,~~:~~~eN~!l~~:) i~O?I~~rn:~ O prazer da petlzllda 

': Orlan,lo: "",lI1plo,,,,, .1.11"'0 " Póor o I _. P J lIIhi: d 10 i 12 h foz do Iguassu. o fontes tur<:as que os alemães E orgulho dos confei,elros 

",""IH"''': ~I a ,ao l'"dll'l°,', ~I",:<i,('" Consu tas dlarli!lmente .",:0: du U il 1\ hor::u ,o autor o ~e.sa façanha fOI o foram obrigados a transferir Silo os doces trbbalhlldos 

• 1~1II~~ , s'\(0o, nos I.Dli,ES ConsuU6rio: ~ua João Pi';'to n o 7, tiobrado - Fono: 1467 ~~'::,too b::i~~e',~oR~e~s~t;.=~~;~~: seu com~rcio marítimo I?a~'a os Co'o bom Fermento Medelrol 

an~:;~::h:~' 1~.~~Ii','I''''~'':'l r ~~'ho;;:::;,I;~~~ ~ ResHJeDclHo Praça Getulio Vargas, Do 10 - Fone 1504 Tomaram ~uga: no aparelho, ~~r~~!rb~~:l~~s e~l~ ~~~~~o d~ Aceitou. proleclo 
~;:'~'I~'~:p;~,~;,;~;II;o 'l:.t.::r::~o S:;;o,:o~';:;~ ~Oa~t~op~~~:e~,:'s: :I~:'mí~~:; fato de o~ I)Ortos orumenos te- mllil.r dos ElllIdos 

10i",i,I'So 1:011111'.'111, SI' :','aIiZOIl 1,;'111 Pederneiras, além do comte. Re- rem SOf~'ld~ serIamente e';l1 Unidos 

!:..r~~Jf;~·I!~~i;~~!~~;~~'SJ~~o( :. ~!~'~I~S,~h:~~~ nato Pedroso. ~~~:eS~~~~~il:OS~Os ataques ae- ni!e~~:~~~s~: ~~ir~~rdi.I~:i~: 

e~,t:l~n:\ '~:; ::~!;~::'t:~~'!~l :~.ti~(·(~ ,(.i.\I;~t'11IYI: EU SEI "'OD,QUE 20.173 A conhecida organização de O ]lorto. I'un~eno de. Galatz, o parlaUlellto islandês aprovou
ri : 1 :l> t, ., qlladrH "{'nl'('llor ('r=1 ('''I1S ' r N seguros ti Aliança da Baía" acaba no Danublo, fOI destrUIu'), e o ]lor 39 votos contra 3 a aceita-
1i,llIido lu~r Clúudill, \Vilso:1 õ' ~:Il- de doar um avião à Aeronáutica porto de Constança, no mal' ção 1)01' parte do govêrno da 
;\lt~(:litlrfi~:,~li~I;~,t:n~:r~;z~·~~(:~~~i;'J;(":~lar;. ESPECIAlISTAS Civíl Brasileira. N~roJ foi seriamente danifi- proteção militar nort~-ame' 
OSlIi, DE lIE/.lEZA O grupo esp~rita "Jesus de C o. I';cana. 

Em S. Jos6 R"ECO"'MENOAIf Nazaré", desta capital, viu paso 
JOGOS DE OaTEM sar, sábado, o seu segundo ani

versário,
Estudantes O x Ipiranga 3 Festejando essa data. foi dada 


No Rio posse à nova diretoria, em ses

Fluminense 2 x Vasco da Gama 1 são solene, com a presença de 


Flamengo 5 x Bonsucesso 2 delegações dos centro. espíritas 

Botofogo 4 x Madureira 2 desta capital e dos municipios 

Conto do Rio 4 x Bangú O vizinhoso 

S , Cristóvão 3 x America 3 Usaram da palavra vário. ora-


Em S. 'aulo 	 ~~~e;id~nc~:;~~ : nosso confrade CARTAZES DO ;:QlA
Espanha 7 x Comercial I 


Corinthians 3 x Juventus I O sr. prol. Ivo de Freitas 

Noronha foi contratado para o HOJE 2....lr.
Em Minai Ulrall Departamento Estadual de Im-	 • •Atlético 4 x 7 de Setembro O 

Rlgala ~~~:sa.:r~~~P~~~::g~~~o:~:~: CINEREX CINE oODEON 

O Co R. Vasco da Gama leo lor; . _ FOn 1111 - - lIIII 1102

vantou, ontem, a competição 

náutica patrocinada pelo Co R . 
 'E.tá .endo -abundantemente A's 5, 7 e 9 horas A·e 7.30 horas 


Fluminense. distribuido nesta capital um in- A • 20TH ClaTO.' FOX • A ·UIIITID unira
\'1\1). 	 tere!isante folheto, propaganda ~pre.enta· 

POR CARIDADE 	 Ao sul ae Pa.' O-p••dos afamados produto••P!lulas apresente: 

O jovem José ~itt~~t~~m:d:ó.:ai:~;~~~. p~~ IsJOsa, e Complemento naolonal D?:.Oliveira, recO lIarldo 
nhecidamente pobre e que já foi ra o tratamento da. hemorroi- l1li11 Preços: 2$600 ,1'lioo 1$000 
operado :I vezes, nesta capital. 
desejando .eguir para o Rio de 	 :~~i:!~fa:!'~:~~cao~~~;~ÇiO Complemento nlactonal OoF.B. Impr_ p/meno~1 até 14 anol 
Janeiro, atim de ser alí subme	 tae folheto contém interes' c........ __I (Natural) Stalt. ItJICIIII .. ,.,. 

tido a outra melindrosa operação lantes curio.~dades, entre as Preço (mico: __ • 1$500 , ......a: 

na cabeça j necessita de obter quais uma hlta das estllções Livre de Censura A e 9,15 e 10,30 , horal 

dinheiro para a passagem; e, por trllnsmissoras de rAdio do Bra- Aprelentlçlo do melhor 

isso. dirige seu apelo aos bono 

dOIaS sentimento. dos leilores do 
 sil, modal, bord:dol, tricot, etc, I~FOPIIIER1IIIIA~ Os .frlllD!lIIe ã:Slldênae~:~.... 
.. Estado". O paquete" Carlos Hmpcke", '"' .... .atJ 

O ESTADO 5$000 da E . N o H., não zlIrpará IIma- A'e 7.30 horas: ,ATENÇÃO 
Diversos 25$000 nhi para O Rio, segundo nos E8te Ulme é RIOOROSAMEN· 
_BóIo_ 55~000 avi~u a aludida ' Companhia. o A .WAIUIIIlIlOS. apresenta te PROIBIDO para SENHO· 
Mi.ter M , 10$000 que isàmente forá 110 fim dO m~., DesaBo ao destID RAS, SENHORITAS e para 
Auónin.....u . O MENORES de 21 ANOS. 
Di,,-erS09 R........... 
Sr, A, PUDIM MEDEIROS, a lobre- Complemento nacional D.F.B.Complemento nactonal (DFB)3~;~~~10$000 I 
Café Rio Branco 10$000 meia Inegual6vel, gOltola. ...L C..HI, d. lItchaa (,Natural) 

Anonimo 5$000 16cll de preparar e qUl' t,odOI ""001: .11&00 e 1$100 Fe.-Mevl.ID.' a.W' (Jornal)
, 	 ..préclam. ' UnI' de Cenlura ' Preçol: 3'000 e 1$500Diverlo. 10$000 . 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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