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Novas agressJ~e·s e8t~º~reparada8 

Washington 24 (U. P.). - Em ·suaentrevisia à Impr~~~jOd!i~re.6rlo de EsJado" sr. 

Sumner WeUes, declarou que o govemo dos Estados Ulildos~t!flnlormad() de que a Alema

nha tenciona efetuar novas agressões, na Europa, uma vez términado o seu ataque 6 Rússia. 

~Óq~I~~ :r~~:~Hi~~a O E' ; - -s' ,'······üd· O °T~:.C:~O)~~~~ 
:iS:~~ij~~::a\'re~~II~n~c p..:~~~\= ", 	 ' . ' - ..' _.. '. . ~yi~~~:~:~~::I~i~E!:~~~!:F~r~:".' ~. __ 

~ 	 ~~:-~~Oq~;~~ "t\ !l;:~~lll~;'~;1 a\l~~~l~t::~~~ . lifax, de (11Ie a Inglaterra . nio 
ção de que "0 pacto tl"Íplit'~ alimclllava o menor dese jo dcl 
não obriga o Japiio a entrar 	 O MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARIN a II,ro~ocar IllUa d~sJlllta CO~I..0 
em gllCrl'H no ("aso da :\Ic-	 ,. a pao, Inas uno permltlrUl.t 

manha dl'<'Iarú-la aos Eslados Diretor-gerente: Altino Flores ::~:~I~~~~rS~I~!ci\~~~~~~~~s I\~st;~: 
vl~~~~~;la o jornal o artigo ;;0 dfieo. o jornal desta capital 
110 Tratado d~ Berlim ,no qual A O XX-I--\ FI' - r Q' f ' 24 J Ih 4 '1 N 8303 " Kokllmin Shimbun", escreve: 
se diz taxativam~ nt l' q 11" N V I _ onanopo IS- Ulnta- eIra, de u o de 19 ! . ~':~i~,:'= -B;~~~~:h~~a~~a~~lt:,?t~~ 
:;:~~!~:I~~ ~~I~,,~~~r a~i~:~~~"te~~ 	 (', Iendendo 1I1ll cêrco encoberto 

:~:~~;~~:;Ji:~;;;~~::~;'~ Láno!,e,~" ~) !~,~,~~!",,::.~~~"~~,~~:~\aprodução mundial de aviões ~~J2f;i-:;:,~:::~~:~;:~
t,,_urlH' sua l)rO llU~alHla . uu \"t'rHO~ jornais it'lih;lO~ inrt·)I' JI) ·tlH que n'l frplllE' ~' IH~ f:;(;-fillhll-l ' NoYa.~ orl\._ ~ 1 (Hcnters) --- ;\~ e lfl:ag c}<" 111'o(Il)~'ao nllll!- Ing:lalt' lTH p OH 1~~stadnR ellidos 

~::;~~!~,~~~II~~)l1 i:~:'1 q':~I;;~I~;~~ :::::a i'();,~.:;'~n~o~~';~:i':'~:~~" :~;, .';.~r~:~~~:: !~ \':,::,l:::~~~ra 1;," " t~: :;IIII\'::,n ~::~I~ . :~ il:~~ l:le~;:I\~\~~;~i~a,~' ::~:~"II":~~~':~~;1 ~:~:~ .~~:~:;~:~~:It;.,:::~~~a~~::e ~1:~lllll(:'~ :;::~:~: ~' ~1:~::II:"f:;'~h',::';;;:I~~'11 ~~:','~~,: 
.., . I I I . . II Alema uha, \'lut,· . 11\~l:l t(' l'l'a dl'Z01l0, 1""ta,I", t 1\1110" 1I lll llze. ll1al"l'l'hal Ch'lu"-\(ai-('h"k c (\j 

tropas para a ls lit lldia. ('0111 o ;'l~l~:~H·Il~:~j(~~~:' ll~.I: (7:'a;l~l~: t~~l:il ~'r~~ l~:\l(.P:~\ l~~:l( ·;:l~" \f~llJ'l~;(, ll ~l1 t(,l:~O~ J~pão t res, .Jtúlia. 'I.,r.;·o. (:0111 ex('e~'ão de: partp~ ~·ahriealhlH..:\H- fi('I!I "taram H~ r~'~~da ções eco. 
~~~ladrC af~~:i~~a~v;I~~l~;~~l: de~ dpal.l('olllll'a!) i1~itn·i}o. 1 <.: a ~ ) ( t, uqlH 1)1111 S1l1~. cabp1l1 a .-\1l1~'l'H·a l' ~l h~glatl'l'l'a 11"1I11,H P t1'PS 11 m' ('P1Ito da 1 1(HHi( 'a~ quI' o .l upão tputoll 
(.Jurar ~l11'rra. Todavia. fie slIr- () l'nornw UI1)(P~' "('al l'rnl'ú " I.('~a l~n t OlH'ladas (' I lP10s m~IR.alta IJl'o<hH:UO (' nlal ~ 1,) )101' ("('Ilto sobl'l' a .;\hllllnlll~a. p a I"('aliun ('om as (lJ(lias Oricn

gir efeito o jô~o nort c-ulllcri- Hel!.~ ('ara('l('ris~il '()~ 8('1:1a _3 ~~Hlin1" l}{'~'a I1w{'alli zn da ~~~) lnlll~(I?~ I g::~~;.~i(~l~llb~')i(;~::~(:(,(I:~e~(::()~UI);;~~:~all·i(~l'~~~~~~~~~~'H ~~la')~~)I\\~~;I')~~ t(:::'~ lai~ I lolandcHus, 

('~nn, " p:lf'tO tríplk~ lIão ):0 - T':Je !nll~IUCs telll a 1lI 1" 1I0 de lalll;ar-~I' (,olltra aK Ill~has !lll- lIa-s,' sem \,al .,I' , I'Ill (,.,ll1llamoiio ('OlU a, <'irras "IH'I 'sen lada", ----""7"" 

derá S<:>1" invocado pUl'a n ('11- Illlg-ns nll1H de podeI' dl' IXHl' na r etaguarda l1 e~s..l s IllIhn~ O~ diz o aludido lllaO"a Zill L', " TOSSE? BRONCHITEs? 

trada do ,Jnpão lia g-nerrn ao tanques pequenos. ' ~
...:~--_---.:::....._--------------

~~:d~~ 2:~i~I:~~,I~a contra os Os movimentos russos e a opinião 
Daqui a 30 dias LOTERIA FEDERAL dum observador militar japonês 

Moscou, 23 (Reulen) - OI Sábado 500 contos WII,hin!!,I"". ~1 (1II'lItl'I''') _ IIs f('lnl(,rio" di' I,rinll'irn 

meios ••Iorizadol .diantam que Inteiro 705000 Vigéssimo 45000 mH", súlJrl' li IIIIn nll lIílSsin, l'hl"ntl'l\tn n "'nsltillt!'1UII, I""' in- ELIMINA! FORTALECE! 

dtlllro de 30 diu • mobilização Rua Felipe Schmldt - EdU. Amélla Helo tt' rmtôdio do nllMo militnr j1lllUU"S. I'" )-;xlr"\111l Clri...lt(', li úui
lenll1UIII eltará terminad.. Não tem letefone! 1'11 militar l'~t""u~·I'ir.. 1\ 111",m foi IlI'\'mithlll "isitltr 11 ir('uh' Suicidam-se ou 


são substituidosO DIPLOMADO para exer- -------------------- :~~Í':;ft~:I~II~\;,~~I,J~::~~j,~·C~~,I:j~lr;·I:~I;'l~:~s;'1!;;:;:I:~;:~~',r~~II;,t:I,:~u,I:S~::: 
:\"'" Ynrk. ~:l (L "_) -111cer a PROFISSÃO é obrlga- A t "t d "" t d J t" mlmiruçiio 1",111 1II1I111'i .... 1,.,11\. 11 11111 I"tão SI'IHlo 11'11111" u, I'x('r in ..mll () 10rllal "'1I.~rnld 'l'l'ihu..

do a REGISTRAR seu dlplomll en revls a ominis ro a us Iça l'itllS SIl"i(.tit'us, I" I(lIl1is lI("rl'S\'l'lItlllll II UI' ..s rll"'" 1111111"'111 
IW'" t.'r ·u r.'diu tl(' JI()s(~tHl


Ifll~i~~~~: °Co:,~cr~~:~ àC~~~ Foi a educação ~rofundamente liberal dos ,homens de govêrno, ~~':;; ::,III~::SI'II:~I,;~:: ~:~I:::'::::I':::'~~';'II';I~,~;~!I" :II:II!U;;:;I~:II:I ~:;:~I~~;~~:I o:~ alluII,' indn ~JlIt' de n~"rtlu .'um 


rlnem",. Rua JoAo Pinto o. 18. de parlamento e de Imprensa maIs representahvos, durante o con- irl!',IH'lIteml'IIIl', 111I11hÍ'llI, 11 n " II;!:IUlrdll IhHllWlllS lt'ollllS. l'or 
d"SI'"I'III" rI'l'l'hill .. , ,lI! 'h'\' 
IIn, "'II'um Sllhstituitlos , 'aíriosFlorillnópolis. fuso decênio da Menoridade. que pennitiu. com a abdicação do pri- ílltilllll, obs"rnulll \'es jnllflllt'Sl's süo <"ilndlls ,'01110 hnH'ullo-sc' l,!'('lwrnis do cUlIlundo ulf·miiu,.RDEU A CAPITAL DA meiro Imperador. a obra gloriosa de se criar, aquí, uma nação illde- l'l'll'rillo I\. I'",I'S 1II1l,·iu...u1os l'OUtll "liudllml'utt' I'XI'I'ullldIlS-', i.Iwr s('r.'llJ ('untriíriu:-; itnu· 

ausa..alA pendente. Essa educação. no lonl'(o período de quáse meio século do l'mloll\'1I Sl'.illlll tI(, "I,iuhiu ItlH' L,'uitl~...n,lu I' lO",· ,,·rü.. "I'lI!'"- siio du. nlíssin ltol' if,r~n~ nle .. 
segundo reinado. fez do Brasil o grande e poderoso país, modêlo da ~~:~SI~;l\:I:I~:;n:::;~~:t~~I::~~~I::I;·I,~l:,.~llh~I:~~s'II;::.t'7."~':I';UII::' I:::II;::~~:;~ Illais• 

..\(·r~S(·p.lltull fi I'lítliu de lllusGenebra, 23 (R.) - A emis- ordem. disciplina. justiça, cultura. do Irabalho. enfim. e da produ- I',,(orl'illl rll"" SI' \'I'lIl'IIrlí. 1'01110 1'00't:" ti" 1'()llIhllte, IUlrll Il uri "fU' - st'!.!'lIluln () u.llf"rnlll fI' ri. sora de Roma, numa ue suas ~ãn. Respeitavam-no os demais povos sui-americanos. A única Mo- 1'1I1e dll CIII,III1! su"Ii,tiell. 
hUII(·1. - (11J(~ tumlwlIl se sui

irradiações de onte:n, .admitiu narquia subsistente no Hemisfério oferecia o exemplo honroso de 1'I,llIrlllll ",iri", lI\tns olll'inis do 
('xt-r(·lto t;'pl'rnÍllli.'u, ('mjllUllto~~~s:r~~?:,d:st~~e~l~;;~~~. d~~ possuir o soberano ?,ais popu~ar de .'e~ tempo, A situação póde hoie O«putsch» nazlasta na Bol'lvlaa 
inÍlmeros Hutrns ('ulIIllr.'1Il n 
S.'1I d(' \'t' r ltur IIlt'l'U dhs.... ltdinn. 

rante três dias consecutivos e ser resumIda alraves do eplsodlO hlstonco da paz com o ParaguaI: 
que as tropas rumenas n ào o Império ill a Assunção ditar essa paz, mas recompondo alí um sis- La Paz, ~~ (tT. P,)-Qllantlo a polônia alemã desta "apitaI mililllr_
conseguiram debelar as cha- tema repubhcano ! se preparava )JUl'rt HRsistir à partida do f'mhnixndol' ger~núnÍl'o, 

mas. Com a República de 1889. guardou-se a mesma educação libe- grul)('s de eidadàos e l'IILidades anLi-hiLleri~tas organizaram Bonitos, bons e barflto~, 


A emissora acrescenta que ral. Não importa a alegação dos êrros e vícios que compromeleram ullla eOlltra-manifl'stação, Primeiros entre os primeiros, 


~~r~~i~~~~:S~~~~~:~ ~o~~~~ o. r~gime. Sô~re êles, prevalecia. como prevalec~,.a índolte do ,bra- flito~of~:\t:~t~f~~;li:~~)!~::::'I '~~\~ ~~~;~i;:~'::;~;~:~r~\7IS~I'~~~~ç~0~OIl- t~?o ~~md(~I~rsm~~~g8~~~~~r08 

raram que os russos atearam sllelro• .cont~ana. ,(por. ~Otl\'OS que senam multlplos de expltcar, !'\"nhlllll mcmuro <lo ('orl'0 dipIOlllúli{'o ancditado nesta 

fogo a todas as casas, uma por mas que estao na mtellgencla e no saber de todos quantos estudam I'apital, assim eOlHO fnncionários ti a t'haut'elaria holil'iana, Os mais modernos tanques 

uma, desde que não lhes era e conhecem a vida política e a eslrutura jurídica do Brasil) às espé- colllpareceu à estaçào. norte-americanos nas forças 

mais possiveL resistir". cies de cezarismos. La Paz, 2·1 (H.) -- nt's<lp 1)111> foi ullnneiada, há Ilnutro britânicas 


l'aUa trIIlte. me••mll. T Disso deu agora pr~l:a eloquente o ~inistro da Justiça. falan- ~1~~~d'::I~:s~~~~''; ~~I~~ ~~~:r~~::~~::\'~h~~I:;t'~l\~~~:r~~~z~~:: 'r:~I~~~ ,L~ndres, 23 (U. P.) - O Mi-
Tenl bronqlllteT ElIfM co.. t.,.••, do ao redator de La NacloD, de Buenos Aues, que no RIO o entre- aos t1ocnnwnlos CIl l'O llll'atlos lIuranle as diligêndas, I1Isteno uo AbasteCimento re
• lei 4e N...... 8enbor: vistou. " Posso afirmar, acentuou o sr, Francisco Campos, que o po- O gabincte reali zou delllorada reunião, \lias não se torna- velou hoje que as forças britâ
B6 te ..I.. o CONTRAT0881C. \'0 brasileiro repudia com a mesma firmeza todas as fôrmas de pe- ralll pÍlblicas as d ~ci sões tonHlllas, nicas foram equipadas com 
'6brlca. qua.e parali- netraçãc totalitária e secunda. zelosamente, a vigilante ação do Jo'ot'am r"alizadas nnmerosas bns('as nas rcsidências dl' dois "dos mais .eficientes" 

,acla, por 'alta de govêrno. As leis de repressão a qualquer ten~ativa contra a segura.n- ~~~!~~s\l~~:~~ii~~~~~I:II~~~~:n~!~~af~:~~~o::~:~~~~~~Wjaria alcmã, ~~~q~e~~%;ed~rr::~~~:~~:' l~~~ 
mat6rla prima ça d~ Estad? aplacam-se, com. a m.~sma energIa, trate-se de comums- M-3 Chrysler, de 28 toneladas, 

tas. mlegrahstas ou naZI-faSCIStas . • ••••••••••••••••••••"'••• O primeiro, que já foi utilizado 
Rio, 23 (Meridional) - Em verdade - conclue o "Correio da Manhã", - para oS ex- • • na Africa suportou magnifica-

Um vespertino local infor:m'. tremismos da direila ou da esquerda. nunca houve. nem há clima. mente a prova. Lorde Beaver-IVI·I. :: r: :'lIa::::;r...;jl • 
~: ~e"~:~~~~e~ee a~~~~ni~ic~; neste país. cuja Iradicão liberal repelia, como repele, os violentos e • L.1 -. ........ ~li • 'wook, ministro do Abasteci-
reduzido de tal fôrma quI' n'\s os pos~esso~. Nas sua~ d~larações ao jornalista arge,ntino, o m~n~s-. • :e~;o,..~~:l~~ :1~o:ev!f~~a~ 
praças do Rio e São Paulo as tr,o ~~,denc\Ou C?.,-rt febcldade .a certeza do que esta,. por tradiçao • • mecanicamente o tanque mais 
principais fábricas que utili- hlstonca. no espmto e no sentimento de seus compatnotas.. de pessoas têm • seguro do mundo, Foi subme
zavam essas materias primas • • tido a dura prova de cobrir 
reduziram as suas atividades. D ARAUJO OLHOS OUVIDOS • usado com bom re- • sem fazer alto 4.800 quilôme-

Acrescenta o mesmo jornal r 	 -" • I di. tros, sobre toda espécie de ter-
q!le _estão sendo feitas nee~- • NARIZ, GARGANTA • lU ta o o popu ar • reno, Realizou a prova magni

~:~~~~fs~~~ a!~:~e~~: a~~l~ Especialista; assis~ente do Professor Sanson • depurltivo do • !~~~~tÁc:~en~~~ t~~~~~~ 
menos, na quantidade indis- do RIO de JaneIro.. • "Creio que é tão veloz como 
~~~~Ia:s mais prementes CC'Jn.ulta!l: Pell, ~:r~~~'d~~1I3\Oà8às612. ..ngue. qualquer tanque do mesmo 

, Consultório: Rua Vitor Meireles. 24_ Fone 1447 I MARCA RIIISTJIlDA I ~~a~~~ os alemães podem fa-

Asatide do Papa 	 • I~'III ':tI :&#1 ~;,J : AcIIt...... a Mlaio 
Nova Iorque. 23 (H, T.) - A SífW • arlllntea na RfI,slaGrandes VV lum-InososSegundo notícias divulgadas pela I «» •• O ~ ~8 al~ca todo ~ ora~smo: • Moscou, 23 (R.) - "Sir" 

imprens~ . oS círcul~s do Vatica- Londres, 24 (Reuters) _ Lllzes em forma de "V" foram I Pulmões ~a ;él:. p~~~úzo ~6::: :~ ~.:eQ~~'&'Ôr~: • ~~~~~~~la;~i~P~ut~s ge~~:~ \ 
no estanam apreenSIvos com o vis las IlOr pilotos da RAF quando de 11m vôo sóbre a Holanda • :~~O~!~:~I~~~mt!~~C:0~ ~::u:!r~~d?v~~1:8 ~:IO~~: • bros da missão blitânica en
estado de saude do Santo Pa- e a Bélgica durante a noIte, As declarações sôbre êsse assun- • I 	 • viada à Rússia foram alvo de 
dre, Já há uma semana. o Sobe- lo, feitas )leias I.I·i)J~t1a~~s das c.squadrilhas que regresaram da. DorÂn;;~~a:~ ~~~:n~.mN: ~~~.d~~~o Q::~II~~c~~ • aclamação, ao assistirem a 
rano ,Pontífice se enc?~tra so!, r~'~~?'~i'a~o~~:1 I~ll~~~~~~~~ r:~e~~~~;~~:., ,u~a":'~,~~~a~é~~~~.s:: • tralllmento da sUlIIs e Reumatismo da mesma orl- • um festival especial de dansas 
os CUIdados do se~ m~d,co partl- çõcs fizeram declarações idênticas sôbre os "VV" avIstados na • gemo • ~~=~'noO";!h~~~!~kO~~~ 
rul"r. em consequencla de forte Fran~(! c em outros I'(lísc~ sobrc,'oadon, l1:SSQS pllOlos dissel'lun _ O BLIXIR .gy.:~.~~.O.S.AoS. I0A~N.1Õ!~__...l1li.. • lei':, recen~emente construido, 
depressão nervosa, A saude de (Iue tais luzes não eram as de aeródromos. Assim foI visto 11m • b..... 6t1m1 .:uxift.r do Ir.- ft~-~ iii.llOH":9i'C'olllllldõ • cUJa platéIa estava totalmente 
Pio XII está seriamenle abalada \ "V" 111 ;;~ rito, ('om !u'-e,: brancas cm I1IH círCU.IO. de .Iuzes ver- • t•••lltl •• StlllllPI'\IICbIaIaII_- _ ........_,....... • ocupada. 

pelas suas preces constantes em ~~~~~:~:a~'i::~~~~~ dO~~~~ ~~~!~~g~,J~O~el~~~\l~~::~~~::~': " ~~I'T~:~t YIa H- • Ir....... lia - • no~~:ft~o~~J~: ~~~~: 
favor da paz e pelas preocu~a- .. V", localizado na Bélgica, parecia ter cem jardas' dé eomprl- Ii . _ o T..... (a) Dr_ IllflllluttIttIl • nça anglo-rus'I. ' Or. IIUMII tância da alia.
ções que lhe trouxe o confluo mento formado com luzes continuas como se fôsse' feito de •
~uropêu, "gás lIeoll " , segundo precisou um dOS pilotos loterrOI&doB. • ••••••••••••••••••••••• :n~d:t~tê;:rese~~lamou o~ 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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z , ....111-1.111, 24 .. ,... li ... 

I• ACII,I ~a ~I Ríssil eaa d InlatiYa •• i.vasã .a 
IanneRto .. _IIIU Grã-Bretal a 

A tática nazista nesta nova flito, como também a i DCk- rn I'('~nd da In I.. er- l manl.cT-R .Ihe ao cx>n!II'.o, 
'\ grande guerra q~e está asso- pend';llcia ~e que ficam g"- rn; g1'a~. por out!O lado, â até ao dIa em que, esgotados Londres, 22 (U. P.) _ Dura .(~se alemães) ~esde qué 
. lando o mundo. tem-se cara- zando, apos o estreitamento determmB:da resoluçao. ~os Es- ~s recursos de Lo.ndres e &. r- já mais de quatro semanas a se mlCla.rum .as h~stlhdad.es,_e 
cterizado pelo cuidado de eVi- expresso da sua amizade c· ~s Unidos da Amenca do lim, os sells exercitas pudes- ofensiva da Alemanha nas es- a êsse respeito nao se dlspoe 
tal' o combate simultaneo com o Reich, se tem tornado mera- Norte; graças, enfim, à direção Isem ~archar so~l'e-a-l!;cnopa tepes russas e, independente- de OUtl& informaçã" que não 
agrupamento de potências no nlente simbólica. tomada r~centemente, pelas destl'ulda e fam~!.lta, a.f~l!l:de mente dos impressionantes sejam as notícias dos coman.. ---- - - 
campo adverso. Hitler tem ·,·in- A própria Itália se encontra hastes naZistas, - se prepara proclamar a Uniao Sovle~lc~ êxitos que até agora possa ter dos respectivos, fato que, Io
do a triunfar sucessivamente nessas condições. para esmagar, oportunamente da Europa, ~a era, sem duvI- conseguido, está tão integral- gicamente, não dá margem 
porque até ha bem PO'ICO te:n- Temos a impressão de que a hidra hitleriana. . da. ,~ aspll'aç~ de Moscou. Ao mente 8mpenhada em sua cam- para apreciação mais ou me
po sempre lhe foi dado csma- nas célebl'es conferências do Surpreende-nos, poiS. como vcnltcar. porem, que os Esta- panha do léste, que muito em nos exata. 
gar sem dificuldade, um a um, Passo do Brellner, Hitler não há ainda govêrnos enropeus dos Unidos se preparavam pa.~ breve se poderá considerar Acredita-se que os alemães 
ou dois a dois. os Estados que discllte com Mussolini a ori- iludidos pela esperança de ra amparar eficazmente a Gra como definitivamente desvane- empreenderam a campanha da 
porventura se aventuraram a entação a tomar, Inf~rma-o, uma vitória da Alemanha, e Bretanha, entrou ~e preparat- cida a tentativa de invasão da Rússia com um total de 22 di
resistir-lhe. Assim foi com a apenas, das suas declsoes. mais nos surpreende que essa se para a eventuahdade de. ter Grã-Bretanha no próximo ou- visões couraçadas escolhidas, 
Polónia. com a Noruega, com a Ha. entretanto, paises que latitUde seja asumida por paí- de lutar, :€ss~s prep~~atJvos tono. mas, em realidade, somente 
Bélgica e a Holanda, .com a Iu- persistem na cegueira fataL ses cuja conveniência aconse- alarmaram, Hitler, adlclo~an- Tal é a opinião que se ma-\diSPUnham de 15 ou 16. É que 
goslávia e com a Dinamarca. A preocupação de prolon- Ihara, em todas hipóteses, a do-se a ~U1tOS ou~ros motivos nifesta nos círculos muitíssi- essas divisões foram reorgani
Assim tinha sido anteriormen- gar a sua inútil neutralidade orientução diametralmente 0- para leva-lo a llreclpltar o ~ta- mo bem informados desta ca- zadas e aumentadas mediante 
te, antes do deflagrar do con- e o deslumbramento provoca- posta. que .contra o gigante de I~ste, pital, os quais calculam - a redução de suas unidades de 
flito armado. com a Austria, e do pelos aspectos militares. O elixil' que o sr. Adolf Hi- Conclo da s~a força, Hltle.r com plena conciência da ca-\tanks, artilharia e infantaria 
com a Checoslováquia. Mesmo incontestavelmente espetacu- tler descobriu há dez dias, está arremeteu, pOiS, contra a h- pacidade que o exército ale- motorizada. Isto em alguns 
o caso da França, analizado losos. da campanha, induzem sem dúvida, produzindo os nha Stalm, convenCido de que mão evidenciou no passado casos; mas sabe-se que, em ou

criteriosamente não sái das êsses govêrnos a abstrair-se seus efeitos, E a atitude dêsses qUebraria. definitivamente es- para fazer ruir todos os CáICU-ltros, os alemães reduziram a 

normas adotadas pelo chance- dos "dessous" econômicos do paises europeus reflete, certa- sa ameaça destinada, se assim los e previsões _ que necessa- fôrça de tanks e aumentaram 

ler do Reich, Igualmente, nos problema, e bem assim do for- mente, a convicção de que co- o não fizesse, a perdurar con- riamente Hitler teria que estar a da artilharia e infantaria e 

casos da Rumânia, da Hungria midável potencial bélico em locando-se ao lado do "eixo", tra a Alemanha, no dia da sua em posição de mudar a frente' assim vice-versa, de acôrdo 

e da Bulgária, a integração na formação do outro lado da concorrerão mais eficazmente vitória sobre a Inglaterra, atual de luta para o oéste ate I com as missões que incumbi

órbita do Reich foi conseguida barricada. Esquecem-se de que para a destruição da Rússia, E agora é Londres e é Was- princípios de agosto, afim de Iram às diversas divisões rear
mediante um esforço parcela- a Europa tem fome, de lés a Mas, como não vêem os ho- hington que encorajam e auxi- preparar e tentar as invasão Iganizadas. 

do. :€sse procedimento terá sus- lés, Esquecem-se de que por mens públicos dêsses países liam a Rússia a resistir, certos das Ilhas Britânica antes que No que diz respeito às per
citado talvez, o fracasso das toda a parte, canhões, tanques aquilo que salta aos olhos de de que, dessa gigantesca .luta comece o máu tempo. das aéreas, também não se po
gestões diplomáticas em tem- bombas aéreas, estão devas- qualquer observador impar- que está travada, resultara fa- Até agora a ofensiva aérea de formar juizo exato, mas pa

po pela Inglaterra, para a tando as zonas produtoras cial? talmente o esgotamento dos britânica, que se tem intensi- rece estar comprovado que, se 

constituição de uma frente que podeliam abastecer o Im- Desejará, porventura, a In- dois colossos que, sobre a Eu- ficado bastante, não sómente existe inferioridade de qualida

balcânica destinada a opor- pério Germânico. Não pare- glaterra, a vitória da ideologia ropa convulsionada, alarga- conseguiu a transferência de de por parte da aviação russa, 

se ao avanço alemão em àire- cem compreender que a Ale- de Moscou? vam a envergadura das suas reduzido número de experimen- principalmente quanto aos ca

ção ao Mediterrâneo. manha está procurando vitó- E os Estados Unidos da asas ameaçadoras. tados pilotos de caça da frente ças, foi compensada pela quan-


O desenrolar dos aconteci- rias onde lhe é possivel obter, América? Será de admitir que Não é, pois difícil deduzir o oriental para a ocidental mas tidade. 
mentos que conduziram a Eu- e tentando abrir caminho pa· estejam fazendo o jogo de Sta- erro de certos govêrnos que, a transferência em massa e _________:-::-~==-

rapa ao cáos atual, e à sua si- ra fontes abastecedoras onde lin? alheios às proprias. conveniên- reorganização da Luftwaffe - Compla. na Cf SA MISCE 

tuação de vassala do Reich, é possa buscar, antes do próxi- Quem há ai que não com- cias dos paises que adminis- conforme se acredita - exigi- LÂNEA é saber economizar' 


:f~!:~~~~~;e ~!~~~te ~~~ :: ~~~el;~~, ~ali~~~ ~~q~:;;~ ~~'e:~::rie~~~áad!I~~:r~~~~~~ ~r::::~rit:r:e:s~~~t~\.~li~~~~~ râr:t: ~~~'a~~p~!~~~~ exérci- Aumento do preco 
de nada têm valido os pactos que todos os países subjuga- o polvo moscovita? E que tm1- to, o rearmamento e o desc:lI1- dOI jorn.11 no 

de não agressão assinados pe- dos pelo Reich Se vêm na con- to os Estados Unidos como a so das tropas exigiria pelo me- M.r.nhlo 

los govêrnos que julgam po- tingência forçada de despojar- Inglaterra nada mais estão fa- Todo PRODUTO CO- nos 2 meses ou muito mais se Rio, 22 (C, P.) - Inforlllam 

der acobertar-se sob seme- se do que lhes faz mingua, zendo do que esperar o re('i- MESTIVEL deve ser ANALI. as baixas sofridas no léste fês- de S. Luiz do Maranhão que o 

Ihantes pedaços de papel pa- om benefício do dominador. E proco enfraquecimento d03 ZADO antes de lançado ao sem, por ventura, aproxima- Sindicato Marallhense de [m· 

ra furtar-se aos horrores da esquecem, finalmente, que o dois totalitarismos europeus? CONSUMO. das às que os russo" anun- prensa, por solicitação dos 

guerra e evitar a invasão das blóco anglo-americano, apro- A Rússia, que foi uma das Procure ou escreva li Oro daram. jornais daquela capital, tratou 

hordas nazistas. veitando o tempo que o Reich principais instigadoras e pro- gsolzaçl!o Comercinl Cala. Mas, a grande interrogativa do aumento do preço dos matn

· Não .só todos ê~es paises se Iestá sendo forçado a conc~del:- pulsoras da guerra, contou rlnense. Rua João Pinto n. 18. do momento é o desg~te que tino~ para 400 réis c dos ves
tem ViSto envolVidos no con- lhe, graças, por uma lado, a teI- sempre com a possibilidade de Florianópolis. sofreram ambos beh~el'antes, pertmos para 300. 


··········.····~···....................I••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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DECRETO N. 1.003 'n t'I t d·t· Idi EDITALp~1~:GUNDA
:: l~;;:':;~::~;;::·::":·:~"::::;" ~::: '~.:;:::"::;"::':::;:~:::~:~:;: Unl ro 10 I OU r8~ ui I[U u I~ ~~!.#i'2~:~~ 

A,I. l U - I': obri~"">r"'. sem " m" 1""" o l:sl.IIlo." "",1"....... 1""" P &ata Calalh... .,. 16r•• da 
os I,rol.ssoros tio «ltwaç.io IISI(·.' w uh l glon, ~ (U. r .l IlllponJlIlda para a g~TT'&' l lllflnIO, qu Ilol' o "a, ~nlra lei ete. •-ld 

Parásrafo II",CO - ~:,le'Hh'-", ,'si" ob"'I(,'I";O "OS prolos,,:,."S ,I~ Os ('h'Clllos Illihlares 10ca~s as. alltorida<~..s mllilares g~r- os , Invasores e t~~lbém.• e . re- Faz ~abtr aOI qUt O prt 
O!hlc,lç,;u I'SIl'a do ,'s\',I",I"('''''''IIlo d,' .'IISIIIO 1IIlIIlII"pal 011 1,,"111111.11 , ""I'c(hlam qlle a falla de (letro- Illa lllcas serao obrIgadas a Ie- fOlça<!a I,elas cal actet,l~ltcas lente edital 4e I gullcla pra

Art. 2° - o UIlI(ollnl' !los pIOrl'S~W ll' S de.' l·tllJ(·.I~'.iu [lSIl',. Sl'la li se· leo ('0 I1 S11tllC para a Alemanha tll'ar tropas da _fre nte lJal'~ des- do ]l~ll S . .Hecol'dulll os ~I~lllarcs ça, com o prazo de 20 dl•• 
lIuinle ' 	 s~rio IH oblcma, 'IU(' se Ilóde Ili11á-las a funçoes Iloli('lat" nas IJart Idál'loS deRsa opitlla? «ne. virem, ou dêle conliecim.Dlo 

tornur muito g l'a\'l" no ('aso ctn zonas ocupadas, Certo~ obser- autelS d l~ ('U U1IJUldl cL lH'JeHt:tl. tiverem, quP, no, dia 11 d. 

• ;l. 
, -	 ' 

8'6b ~ " "<:;f}}J .~ 
'. ~ ' 

.' \../',:. , ~.''" : \ 
( 

I ( 
i / 
I j , 

; \
1
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I - uniforme para res tas c (orMaturas (lJIwh'lus 

blen:~ .: :~~~~ ~i:l ~~~~~:~s~;:~:~ ~a~~:: ~i~I\"l~:,I/::l1!~~ ~': ~~H;'I(:~
nu parlc.> superior l' clIT'h' dl' :ll·t"ll'do l'OIll o llIodi'ln; soqtll'h's l' 

brancos, tipo bas(luch'IHJI ; 	 , . 

com b~lI1~el~:r~oO~'t~:~,C )~I:~Slt:;~~:); ~;II~I:III~:;:: n~~:~\ll~~:~I::: l~t~;'P~I~::~·I;:~~~:::.~~: 
Iipo bnsqnclcbol; 

11 - uniforme diário, de uso interno: 

~:I~E':~:i2:~:~~:~'~~~~:~:::~:7;~I~~:i;::::I~;;~::;;:~::'::~~:;~::~~:::~I!.':":;:I~'::::~: 
tio idenlico ao du uniformc 1)f<'\'i ~l o no númeru anll'l'ior ; soquetcs l' sa
patos ,de lenis branclIs; 

b) - pa r .. tiS proÍl'ssor l"s - ('atnisa u lilllpit.'a l'U I1I 0 11 Sl'llI lllólllgao;;, 

cór ~r~!lc~ ~a~~~~l~'~:l J l~~s::::~f~:~I:ICc (~:I~:~~~~I:~ ~~~)Il:l' I~'~:I'(~:~:~1 n~::I~; ll'_amal'l' l o, 
caido do pescoço. _ 

bom~a;:la~r~t~lr::. :)~ ::~~~~S~:~;' l,~j I::~:,':~'~~~t)fi~~::';::a :~~l 1:1~0:~~;~ 1 '1~'~1~~ n c:~~S:lI' : 1 o 
."rl, 311 - O emblema obedecer:', uo Jlwtlt'lo :lI11'XO, encimado pl'lns 

cinco ar~olas olilllpicns com rt'spccli\'o colorido, tendo ob aixo :a Jc {I 

lenda - EDl:CA<,:ÃO FISICA - " as iniciais - S, C, - (Sanla Cula
rina), de cor azul CU'Ul'n súhre fUIHlo I>l':lIll.'O. 

Paràgraro tinic Cl - A Inspe toria Ih.' Etlncaç~iu FisiL-il r lH 'lIl'l'l:'I'Ú ;JuS 
professores 'J m odêlo ti l) l"l1lblemo ( ' In lallHlnho .1l;:t lun.ll . . 

Art. -Ia - F:sh' decl'l'to enlrar", l'm \'igor tI'lUt :1 diaS <.lpOS a SI1~ .IU

' blicRz.:t~· 50 _ ne\'ol(all1-sc us dispusiçtlt's (:unlrúrio.('111 

PIl)úcio do GII\'l'rno, em FlurianúpoJis, :!l de julho dl' UH I. 
AI.TA~ttllO GU~lAlIÃES 

1\-0 d'Aquino 

DECRETO N. 1.004 
o f)OUl(Jf .-\Hamirn CiuimiJl·;j ('s . Sl·l·l'cl ..... io de Estado d os Negócios 

da Fllzenda, no l'xl'rl'i(' i" d" l'urg...1" Inh'n'l'l1 lm' Fedcral no Eshlllo dl' 
Santa Calarina, 

DECtlET" : 
Arl. 1° - f; oLrigalúrio 1l0S l's tabell' ci llll'ntos ()(' l'nsinu estmluais , 

ruuniciIJais (, llurtil'ulan's li sl'Jwínll' uniforml' (lara t,,'ducaçi"io fisicu : 

I - S~cção masculin:a - enmisn fi e IIll'ia sem mrmE-(a, côr hranca; 
calção azul-mnrinho com e-Iúslicn na cin lllnl c ~aJlalos d e Il'nis, hruncos 
(mouelo I), 

11 - Secção feminina - IJlus:I hnllH.:n, lil'O l'SpOI·tl" , 1llnngn curto 
com Inlnho virado, holsinh n no Indo e~(IUerdo; hOlllhuchu l,rl!la com 
(:lúslico na cinlllru l' ~ulmlos de Ic nis h rllllCOS (modclo 2) , 

~ 1° - ~Ol ulabolcdmcntos u~ ensino primúrio, os alunÇJS podcl'uO 

'Iue continue a lula cm d11as 
freul('s, ,.\ destl'l1ição dos de-
p<Ísitos d,' li(" róleu "ale mães, 
1'01' l>art c das Heais Porças At' 
rcaR. e iguall11c ut e a liqulda
çào das r('sen-as d,'ss(' ('om
hus ti\'C'1 (101 ' oUlras açõ('s (10' 
derão i11l('nsificar as difi,'ulda
d,'s' gl'1'111ill1i('as, 1'.a mb(\m po
dpl':Í t(\1' e ff' itn pRÍ< 'olüg:ic'o de-
8"slroso " tlpstl'lIi,ão dI' d(' IH; 
silos de' 1111111i<;õI'8, l'('1"'"is e 
""lros ahastel'i1111'11tos, "O la
do dos aIOS ,1(' saboU1~c111 des
l inados a 1,,·m·O!!'.'" illlel'1'I1(1
ÇÕI'S f('1'l'0I"i,iria8 e lelcgr,ífi
eas, 8C1'(l1ndo a opilli:io dos t,\,'.
UÍ<'os 111ili tar('s, 110 ('aso e111 
IIU (' ('o lltillllC111 ('S8as ali",id,, 
eles l'unlra olJj(\ti\'Og a1clllfws 

.adorcs uorlc-amcricauos cal-, os alemacs rc!orçaral11 as for- agosto próximo vindouro, . .. 
clllal1l 'I"C já (' xislcm dc 40 a ço,; de o(" '\la~'ao dl'st,u'adas na Igunda.felra , às 14 IiMp, 1 
..O divi sões, -"njos "detÍ\-os de- i Norn <';l(:,' ",,\er ~(:r,cd;t:lIu ~"e rrl!ute 'do -1-'bléclo da J llIllça 
vem ir de 60tl ,OOO a 700,000 h o- ' as tropas ;;el'l~allH'as. cl11~o:a à Praça Pereira OliveIra. o 

h-...;;o.;;;;;;~~=;;;;;;;;~==;;;;;;;;==;;;;;;;;=======; I (Ic 111,111< 11.1 !;.HIsf.H011.1. 

mens , imobilizadas 110S países : ; cforç-:ulas. nao conscg11,lrao 
O" l1ll:ulos , ,.\ 111aior part e des- ·Im.l'~dl1' lima !'al1lpa11ha slste
sas forças sc C1~('o11lra eonccn- e mauea (k gra11de _el1l'erga
trada 110" P:nses BaIXOS, 11a ,.I11I:a pam :' (1<'str."I<;:1O dc ob-
Polônia e na I~ra~'<:a , on,lc, sc- j(,t lI" OS .d" "~lpOl'l :n.l<'ra 'para a 
gllndo inrol'mí1 ~oe~ dtcg:ada j; lIg:uPl'l:n alem,a: P l'l' \'nm tlln(~a.~~ 
ao" Estatlos 11I1i,do~. está al~- rl'ft'rlllos 11l11ltan's '~ IIOS"'~II.'-
l11 e ll laIHI? a rI'SI ~l e' I1("a, pass, - d,"h' ,k 1I111a telltat In1. bl'lla
\ 'a, ~11111os pl'rltoR 1111lltat'('s 111 1<-a ,10 tI ('s,,111barrpl0. lia No-
CO IIsidl'ra111 ti ;>;01'llega ('01110 o I:~"'p;a 011: .lll'lo 111e ll0S. «110 "s 
lugar OlHle existem as 111dhor('s 101'<::18 ml~lt :"·<,s da l11gl"!I~rl'aIl()ssihilitl :~d ('s para do.sl'l,,,·ol- l'('altzI'111 1I1I1.1111'ra8 111('lIr80C9, 
\ '(' 1' o 11111\'1111e111 o de r:s lsll'l1""1 1 l"01HO a~ t' 1 (' (lIa(ln~ ('Olll1'H a 
I'a"si",a da 1"' IIII1:1<;aO , 1';8sa Ilha Lot oll' l1, 110 ,'aso 1'111 '1 ne 
Opilli ,i.o, ao '111 " pare,'(', "St:l/". 1' :t 1ll1"~l1ha do " V" ,I" vil,;
lJaseo cla no cttOl'm~ rJ ~l {'(~ n tJ\ ~t~.'1' ,.<I(:~l'.JJ \'~ )~ ,~' (! lId O -sc 

IA' CHEGARAM 

I l ' :! I : RADIOS «KNICiHT» 
' (~I))l~~"~::;('~:);:~t~~~I~ 

sapullJs I AMERICANOS 
LINHA DE 1942 

Alcance - Sonoridade - Belez 

Da fábrica ao consumidor 


PRECOS SURPREENDENTES 


Visite ou escreva sem demora à 


«CASA ANTENAS)) 
GENTIL BOUSON & elA, LTDA. 


Distribuidores' exclusivos. 


RESERVE SEU APARELHO 
RUA TIRADENTES N. 10 


Caixa Postal 84 Telefone 1414 

End. Telegráfico "ANTENAS" 


Co ~~anhia • Aliança Da Baia Jt 

Fundada em 1870 Side: BAIA 
Seguros Terrestres e Maritimoo 

Dados relativos ao ano de 1940 

Capital Realizado ' Rs, 9.000:úolO$OOO 

Reservas, mais de 54.700:000$000 

Responsabilidades assumidas, 3,929,719:000$000 

Receita 28,:-158:7\7$970 
Ativo em 31 de dezembro ~!),964:965J032 
Slnlslros pagos • 7,323:826.800 
Bens de raiz, (prédios e terrenos) 22 354:00U$000 

Diretores: 
Pamphllo d'Utra Frei,e de Carvalho, Epiphanio Jnse 

dt Souza e Dr , Francisco de Sá. 

Agências e sub·agéncias em lodu o territôrio nacion,al. 
Sucursal no Uruguili . Reguladores de avaria,s nas prin

cipais cidades da Amoica, Europã e Alrica. 

Agente em f'lorianópoli. 

CAMPOS LOBO & O•. 
RUA FELIPE SCHMIDT N, 39 

Cal.. oostal 19- - TtUDhoMI083-l!nd. TeJ.•ALUANCA. 

Sub-Agente em Laguuc. Tubarão, Itaiai. 

Blumenau e LaQ'e8. 


'atll'O\'eilur 11 cnlçn UZlIl~IIa1 illho e ns nlllnas ti hlwiU brunc:J , adotadas 
pelo dccrelo n, 991 , de ~ de Innho de 1941. 

usu/a~)I~D~;:: \~I,~lil;o~::!~s:lit;III~/c111 ~~~O~~:~I,lisu de meio, pQ(.ter:iO os uhmos 

1\1'1. ~n - Ê racultmln n IU'uZU pal'U () CI1Il1IH'imclllo dcsle decrelo alé 
o din 	1° d e fe\'crciJ'o UC 19,12 , 

Arl. :io - HC\'oHuIlHiC as lli s p osiçücs cm contrl',rio. 
Pnlúcio UO GU\'l-l'llo: em Florinnó[lolis , 21 de julhu de 1941. 

ALTA.\IIHO GUlMAlUES 
Jvo d'Aquino 

Acácio Moreira 


ADVOGADO 

Cnnsult/lR e par" ... ~res 

Ações civle e comHci,.is 

I
VISCONDE DE OURO 

PRETO, 70 

ITo;;~;77 

nocturnas 

Atalham-se promptanlentc friccio
nando o pescoço e o peilo com este 

üg~~~~vp~~~~foud~\7ap';;~bi~al~~:~ 
de deitar evita, quasi sempre, um 

acccsso noctunto. 

portplro doa audltórioa d ,Ie 
.Juizo traré a leilão p6blico 
de venda e arrematllçAo. 110 
quem mais dér e maior lanço 
oferecer os bens abaixo dla
crltos: N0, t _ uma ca8a COD8
trulda de tijolos, cobert!l de 
telbas, forrOiti!\, asaoalh!lda, 
com !lS janl'las tie frente en, 
vldrüç!id"R. com diversos 
compartimentos e os divisões 
de esluque, cdl!icuda no ter
reno do engenho, avaliada 
por doi s contos de réi~, . , 
(2:000$000), N

0 
2-Uml'nll;enho 

de ftlbricür farinha, com seU8 
pertenceI! e re~pectivo terreno 

com a mctrogem de ceDto 
e dezesete mil duzentos e 
noventa e oove metros qua· 
dr!idos (J 17.2~9 m2) , com Iren · 
te nos arealp , fundos com as 
vertent~s do morrCl, confroo · 
tando pelo norle . com pro
prIedade de Grt'gório Luiz 
Flôres e pelo sul, com dita 
de herdeiros de Pedro Edu· 
!irdo Marques, aVllllados por 
treis contos de réis (:-1:000$000), 
Estes imóveia rôram pflnhora
dos ~ Artur Luciano da Silva 
e sua mulher, na ação exp
cutlva Que lh e móve Jollo 
Vasques dOi Silva, E, para Que 
cbegue ao conhecimento de 
todo~, mandou expedir o pr,,· 
8 ~ 01t' t'dilal que será !llixado 
no log!lr do costume e pu· 
blicado na fórma da lei. Da
do e passallo nesla c idado 
de Florianópolis, 80S 17 dias 

11 ~~~:2~~~~~~_I~~1 ~:~e~~jt~~Oe ~ou:r~~t8d: 
Quer ser feliz ? 

Em negoclos, amores, ter soro 
te, saúde e realizar tudo que 
deesla? Mande 1$100 em sellos 
e escreva ao prol. Ornar Khiva, 
Caixa Postal, 407, Rio de Ja. 
nelro, Que lhe indicará o mele 
de obter tr1umpho, prosperida 
>le, lortlln~ t ~aút1e . N~o h.Ri" . 

Or. Remigio 
CLlNICA -MEDICA 


Molestiaa internas, d~ 


Senhoras e Crianças em 

Geral 


CONSULTOUIO ; 

Rua Felipe Schmidl-Edili 

cio Amélia Neto-- Fone 159íl 

9 ás 12 e 14 ás \1 noras. 


RESIDENCIA ' 
Av, Herclllo Luz, 186 

- Phone: 1392 -
Attende a chamados 

111...;.14____....___.. 1._______.___ va·15 

um. Eu, Hygino Luiz Gonzu
!(O, Escrivão o subscrevi 

(a~) Alciblodes Valério Sil . 
veira ce SOUS8 _ 

Esté conforme 
O Escrivllo 

HYGINO LUIZ OONZAGA 
----_ . ~ 

AUA BOCAIUVA. 203 
Vende-se, por 12 contos de 

réis, à viStll, o prédio acima. 
Tratar com o dr. Leoberto 
LII&:, : ::::: Trajano, 33. 

",' ~I&i~~~_ __
A falta d. vivacidade, a Irlsleza ou .0

bretudo a mdolencie que tonta o Ueoolhedo! , 

~~,:e~I~~ J';o;!~~: ;.:deedS:r ~r:~~ ~~I~!; I 
vulca-Vic\o ; é peor: li a Praqu!c:a-Doence, e caracl~s' 
tica de "OpiJac:ào", de qual é um do. symptome. mais : 
e%p!essivoa. 

Pere comooler essa prequlça cI...ntla. bc3la lome! ; 
a "Neo - Necalorina", que restitue ao .atenDO a lCluda e 
a disposicào pcua o trabalho, 

A Neo - Ne.::::atorlc.. .::;: G um ver=ih.:.;o pedere::o. cear: 
dicionado em capsulas roseaa contando tetIachlorelo d. 

carbono em saiu lo .alido e oplilDamenlll toleredo pelo 


. OI<1anlSUlO bwnano. .;.~~ ..w.. ' ... .. .. . ""...~....'~_. ~ 


NEO·l\TECA.TORINA.---_._--_.. __...._- .. ~ 
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4 
~_.~.-

Be~pu~ora~a 
• 

la~[i~ta lontra o ralil' 

A Agência Italiana Stefani deturpou a entrevista concedida pelo presidente , Getúlio Vargas à ' LA 
NACION, de Buenos Aires.-Protesto enérgico do jornalista argentino Ortiz Echague.-'Queriam 
lançar o Brasil contra os Estados Unidos.---Fechamento imediato do Centro de Propaganda Tota
litária e condução dos agentes fascistas perante os tribunais! --Mentira, base dos regimes totalitários. 
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• UTIIO- QlÍlI. rlln, 24 te .ItJM ..... I.'d~.t: 

Sde o Estado Multo ... br6w. .......... ESTOMllnl
DO 1
opprcssão no peito e difficuldndc no 
respirar são signncs de excesso de aci

Redac,:So e omOIDU li 
dez nu estomJ.~o . E' tf"mpo de tomar o 
Leite de Magnesia de Phillips. que neu· 

r.. JoSo Pinto o. IS traliza os nciuos. üllivia o cstOInago. es

Til IC ;: ~ - Cx, poelal tSO 
timula a digestão C auxilia a descarga 
do organismo. O Leite de f\..1agncsia de 
Phillips é a('on~clhado por medicos em 
lodo o mundo. ha mais de 5U annos. 1! :, ii : ~·~"",,~:::'::'11 

Produtos da 
WAI:DIIIR 

:.:;:~ ,c , · · · I·EU:E 
AUl[) 
Seme8!!" 1" 
'f1rtnltlll l r .. 
H~. 

'U$t!OU 
! ~$()()Il 
!~j;()O{) 
.$000 

SCHOENAU 
:CHEMNITZ 

Allmllnhll 
Num .. t t' I!CO 

.....110 LLOYD BRASILEIRO CIIII Ilclldo KUaIVlI1lII- de ~ car
relrl. de 16c11• 

Cita cirro di 31. 21. M. 
65 • 115 c. 61... 

SI. 

8emellr~ 
Trlmellrr 

ADlluuelol mediante oODtra.r:tn 

"PATRIMONIO NACIONAL" 
LINHAS: ARACAJDiPORTO I\LEGRE. RIO/LAGUNA E 

TI JTOIAiFLORlANÚPOLlS 
PRuXIMAS SAlDAS 

PARA O SUL: 

Representantes exclusivos elll Santa Catarina: 

CARLOS DOEPCIE S/A. COMERCIO E INDIJSTRIA 

, ~lrE>cçao 010 le relponeabm.. 
,.100 CODoetlo. emIUld,," aOI 

artIIO. a'lICDadol 

COMTE.',' ALCIDIO: dizl 2:1 d.e julho pllra 
Pelotas I' Porto AleJ.(re.
COM rE CAPELA: dia 6 de agosto parti Kio 
tas e Porto Alegrt-'. 
PARA O NORTE: 

Rio Orande, 

GrandE:, Pelo· 

MATRIZ EM FLORIANOPOLIS 
Filiais 11m Blumlnau, Cruzliro. JolnvUlI. Lagunll, Lal.s. SiolFraDcilC8 

MOSTRUARIO PERMAMENTE EM TUBARÃO 

'==========~IANII3AL BENEVOLO: di" ~:1 u" julho piara par8naguá,I~~=====:;;~~:;:;::=:;:=====~~~=====;::==~
SlIntos. Hio de Janeiro, Vitúl'ia. Caruvellls, llhéus, Slllvador I' 

e Araclljú. Doenças dOI ollvidol. 

Corl'ITE. ALCIDIO: ,!in 2 de I}gosto par,l P/lranaguá. Santos, nllriz I garganla 

" Rio de Janeiro, Vitória, Cl1ravelüs, Ilhéus, Sulvador e Dr. NILO VENTURINIAracajú , . 

ABATIMENTOS: Súmente terão rlireito II~ passagens reqUl Auistente do Prel. J. K6s 


sitürlns por conta do Governo Ferleral. do Rio de JaDeiro. 
PASSAGENS: ~ó Ferão aterl<lilhlS mpuillnte F .• peciaIi8Ia do Departa

ute6tlldo de vacina. mento de SaUde Pública 
DEFENDA OS SEUS INTERESSES. DANDO PREFEREN de Florianópoll8. 

CIA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO, Consultas da8 13 às 15 
horas. - Diariamente. 

Consult. R. TrajaDO 33Ag~ncia-R\!a loao Pin!o'l IArma,e", - Cáis Ba.Jaró, 1 Sobrado, 
9 - Fone 1007 I~ Fone 133H I Re8idência R. E@teve8 

Junior 135 - Tel. 742. 
t-Tc.õACOSTA _. A!l.ente 

Edital de segu:wda• o $lU filho quando eot6 com 
Mude. Entrelanto a diarrhea 
pode põr-the em perigo a vida. pra~a 
Recorra immedia1amente aos o Doutor Alclblades Va
famosos comprimidos de lerio Silveira de SOUS8, Juiz 
Eldoformio. produclo da de Direito da 1° Vara da cft
casa .8~ •. marca de Florianopol!p, Es
Contra os dia,.. tado dt' SlInta Catarina, na 
,hea, em gera' lórmn da lei, etc. 
nade ....Iho< que FAZ 8aber a08 que o pre

sente edital de segunda pra
comprimidos de ca, com o prazo de 20 dias, 

virem, ou dele conhecimento 

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades ~~~~im~o :!I:dO~~O~e B~~~~~ 
....... r. o •••uJ,. ' Limitada feira, às 14130 horas, à2fren
c.",....ra .a Cf •• lte'" Banco de Crédito Popular e Agrícola ~ra~~ ~~I~e~~~ dÔltv~~~~~' : 

porteiro d08 auditórl08 dê8te de Santa Catarina Juizo trará a lellllo públiCO
de venda e arrematação, a 

Rua TraJano n.O 16 - Sêde PlOprla quem mai8 der e maior lan. 
Rel[istrado no Mini8tério da Agricultura pelo Cl'rtilleall.:J ço oferecer o imovel abaixo 

n. I em 20 de Setembro de 19~8. descrito: N0 1- Uma ca8a à 
Endereço telegráfiCO: BANCREPOLA rua Frei Caneca, no 70, des

C6digos Iludos: MASCOrn 11l. I 21l. "Iça. ta cidade, con8trulda de t1jo
~'LOltIANOPOLlS los, coberta de telba8, for-

E~PRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES rada, a880albada, envldraça-
Empreslimos - Descontos - Cobranças da, com divers08 comparli

e ordens de paeamento. ::;:::~~, era~e~~~ r~~~:~t1v~ 
Tem corre8pondente em tod08. o. MunlclploB do Estado. me8ma rua a fundos com 
Repre8entante da Caixa Economlca Federal para a vende quem de direito, extremando 

da~ Apólice8 do E8tado de Pernambuco, com 8ortelo por um I.do c"m o prédiO
8eme8tral, em MaIo e Novembro. peDhorado nO 68 pelo outro 

Palia lodos os cOllpans dlll aD6l1c'l Fld.rllÜl • d.. Islad.. com o prédiO pe'rtenceDte ao 
d. sa~ Paulo. Minai '.rall ' . PlI'1IIIÜIlCl. sr. Willy Gruner, ou comArlSO AO POVO CATARINENSE MaDtem carlelra e~pecl~l para admlDist~çllO de prédio., quem de direito, avaliado 

Recebe dinheuo em depósito pelas por Dove contoI de réll (R8.OH. HICAR'OD Linhl diretl Porto Alegre-Florilnõpoli. melhores taxas: 9:000$000). Esle Imovel foi 
C/C à dlspo@lçllo (retirada IIvr.) ~ penborado a AgolUnbo An-

Empresa Jaeger & Irmão g~g ~~~!:,a~~éVIO ~: ~O:I:ç:: ~:~~:v~u~i:o~~ce,~GOTISMAN Saídas de Florianópolis às terças e sábados C/C Prazo Fixo 7D/ 8 ria que Ihel move odeiem-

E.x-chefe de cll- Saldas de Porto Alegre para FJorianopolis Acella procurac&.o para receber vencimento I em to- bargador Silvio de Si. Gon· 


n/c. do saldasà~eqU::!~:n:u~á~~d~~artas, da8 aa Repartlçõe8 Federala, Eltadual8 e MUDlol.-I... ~~ee c~~:uem:!h~~nb!;,I.::~ 


Hospital de sábados e domingos A Iscola Jeu Ira...... na wa JU c.rrlQtàhdl ~o P~:S~OD~:S, !':t~1~la~:e~! 
Nuernberg ..... I um....... ~..... a' lU _.1.1 ler publicado e afixado na 

Aq.nt· Im P1orlanopalil: I'IAIIIO MOURA DA lI\'õea, alelema moderno, para ae fórma da lei. Dado e passa
(Prors. L. Burkbardt PRAÇA Ir, DE NOVEMBRO "D'~" babllltar, meamo sem preparo, , proflllao do nesta cidade de Floria" 

e B. Kr9uter) Ir....--.--------....~~~~~~~~ ":"~ .' ~el1~~:~d:~~V~~~~:~~m~~~ ~o::x::~f!~ d~~~~ ::.JUf~:t~oU:nodl:: 
Especialista em ..... ' ~. sor particular. E cómodo habllltar-ae ao pé mil novecentol e uarenta e q" 

, Vi do fOSo, pel'Q meemo desatender oa .rue· UIII. Eu, HYRlno Luiz Gon:ra

('il'"rgia Gemi t .. 61.'. ~::6 em ~U~~8::'!P~~0 ~rPI~~~I~~:~1 ~~ r:iS.~I~~~~deao t~b~~reJ!' 
Alta cirurgia, gyne peclallsta em contabilidade, custam apenaa Sousa, Juiz de Dirimo da Ia 
cologla (doenças de 900J em 6 pre8taçõe8. Peça pr08peto boje meamo, ao au- Vara. 

senhoras) e parlos.~o:~~~o~o::e;!~fn:oco:!:~I~I:P~~~ft~~u~:I~:;ete~er~~: g8~ccr1:~~rme. 
CIrurgia do aystem. de alunoa: l'rc.f. Jean Brando, Rua Coeta Jr. n.O 11M. Caiu HYGlNO LUiZ GONZAGA 
nervoso e operaçõea 1376 Silo Paulo. 

CODII~I~or~~U:. TraIa- -.....:...:...-==:.....:....:RE=.:.;..-P-RE-=~S~E~N""""=T~AN~~T~E=S-
DO, 18 (daa lO 61 U, • Venclem'le dual ,ótlmaa:oa" 
das Ib ás .6,lIO) Tele importante emprêsa ullcioDlll, operando no ramo ban· au dI!' moradia, ou ,' p(ra". ne_ 

pbone - 1.286, cArlo, cODatruçõea 80rtelo., etc. neceaalta de egentel e re· gócio, A rua Neréu ... Ramol, 
Realdencl. 6 rua Ba preeentantea em todas aslocalldade8 do pall. Dllo'le ótlmaa em frente ao qaartel do ,14°. 

comlS8õel e ordenado. Poder' candldatar-Ie qualquer B. C., no E8trelto. OportuDo tevee Juntor, 20.  peaaOa, mesmo que tenba outral ocupaçõea. Cartal para - emprêgo de oapltal.Informa
Telepbone - 1.1Jl Gourwlile - Rua VI.conde do Rio Branoo, 280 - C·. andar ç6el aa Hdaçlo do ESTADO. 

ap. 18 -SÃO PAtl1.0, .... 
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AOICO.... _· 
IlOIOIMais 	 alumínio para aviões O · Rauprito ta Catarm., , 

~n"la YClrk, :>1 (n.) o ]H'im.eira dia da canlpanha orgn- instituição de·.··.,aÍ"idade;<lóliclf ... 
ni7.ada PI11 lodo os E~tado~ enitlos. \'i~alldo a entrega de caça por nosso intermédio. dOlÍcôra. 
rofas t' 0I1l rOR lltl'H~ílim; de ahll11illio flS autor'idades, alcançou çõe. bem formado., donativO. 
lHagn ifi("o l'psultado. para a distribuição ao. pobre. 

.'\~ alltOI'Hi:Hles (1(' \\·a~ilill?-.:.l~'li pr(~\'l"~C'1l1 que o total de a]u i<; .. I 	 da Ilha, a realizar-se dia 26 do 

~................. ··fill~-COKFOITÁI/E).
. ..~!C!j-lIPAGOSO!
luíllio olpl'pcido llela população l'x("('del'á a :!O luilhões de li  corrente. Os donativo. poderão 
hras, ~1t~t'rilHlo-::;l', Illl'SlllO. que l~s.se total aknnee 30011 4.0 mil ser dirigidos a D. Argentina Cal. 
lhõf'~ dl' lihra.s. " deira, à rua Visconde de Ouro 

Preto. 
no "TilllPS Esquare" (' 110 "CilY l1a1l Pal'l\.", nas quais se vêelll O _Roupeiro Santa Catarina.. 
~h·~~~:~· Pt'li'Il'Ili.lS fônlla:; para gt·it.:ia Hi,," l:ald,--'il'õe~ (le grande agradece, desde já, as dádivas 
tamanho. 

nuas ('llOrI1WS pi1ha~ dl' 1I1(;Il:.-ílios de ahlluinio Cl'gucul-se 

que lhe forem enviadãS;---·· 

PUDIM MEDEIROS, a lobre· 
me~a inegulllável, gOllola, 
lácll de preparar e que lodollH()J'E apreciam. 

A grande liquidação de inverno Viagem a Igoape
A limu~in!l n.501 ellá pru.diA MODELAR curando cGmplelar a lotaçAo 

. i ~~: g:~s:!:n:mà: ~~~:S:~ 
festividades do Senhor Bom 
.Jesus. Partirta no dia 2 de " .!!OS JORNAIS AINDA I' Agosto. Inrormaçõ~s com o 
proprietário do mesmo carro .(

• Chevrolet de 1941 llprcscnta duas sérics dc caminhões,IVida 	SOClall:P~!t!~~~gre!~~~!)'~ com os motores 	 - Jollo Claudtno da Rosa. 
• mbas com os mnis possantc!> motorcs da d:1SS(': 

~-- --- Diante das alegações ~lpresenta.11 de 90HP com ]74 pés~libras de torç:io e um super-molor Camisas, Gravatas, Pijames.
das {l Comis~ão do Tabelamen· mais possantes 

de 93 HP com 192 pés~libras de torção, Com maior dis Meias das melhores. Delos me
,- lo, ('st~ permitiu o aumento no I tância entre as rodas, novo tipo de direçito e mais nores preços. só na CASA MIS

preço do caft' do tipo de pri-I na sua classe de 
espaço no compartimento do motorísta. os Cmninhões CELÂNEA. ~. Rua Traiano. 12 

meira, que será vendido empa- Chevrolet de 1941 são os mais fitceis de operar, SflO os 
I cotado. o quilo. a 4$600 no co· I preço••• 

mais confortáveis e eficientes de tôdos. Si o Senhor exige

f",",~\,,~;:~1 ;;;;:' I mücio at2cadista e 5$100 no I umdeaempenho eficâ% e econ6mico, adquira um Chcvrolct. 


ULTIMA HORA 
.. II 	 IIf:~~~~::~~e ~~!~~':~: e~l~t;~o 

(RESUMO DE NOTiCIAS 
",. Os lorn3is movem forte cam~ 


~")anha contra o alto custo da 
 MUNDIAIS) 
o governo boliviano deu à~'ida, cita..du que em 1929, o 

publicidade o documento com~lüi1" d': c:o;-~e CJ\'1::aVI!. 800 n";is 
probatório da participação claraChiiülef ~®~~.' hoj~ o <l:'tigo, sendo muito 
e insofismável do ministro ale

.., quiio, mão em La Paz no fracassado
nais inferior. é cobrado a 2$400 

Concessionários: Sociedade Anônima Comercial Mmllmann ~~~~ento caráterde totali· 

DESPEDIDA O principal documento é umaC 
Dr. Ruy Portinho de Moraes. ' r: 	 carta. escrita pelo major Bela r t e s d o d · 

por não poder tazê·lo pessoal- a Z 1a monte, adido militar da Bolívia 
:nente, vem. por intermédio des- c.......t em Berlim. ao ministro alemão 
ta. apresentar as suas despedi- ~__~__~__~_~__~~~~___~~~~___~ em La Paz. na qual discutia 

jas a todas as pessôas que o HOJE Quinta-feira HOJE os planos da revolução, que, 
honraram com sua amizade, ofe- ---- uma vez vitoriosa, lhe daria a 
recendo seus préstimos na Capi· O N --o- E êle a cheria do novo governo de 
tal Federal. onde estará ao intei· O CI E R X caráter fascista, sob a proteção 

~~t~~d~:ci~e ~~do~x~~c;~~OI~~: CINE ODEON - FONE 1587 - IMPERIAL 1e~ê~~~:a~~:. ~st:";:: ~":i~o;e; 
São Francisco Xavier. Tijuca. - FONE 1602 - A's 5. 7 e 9 horas - FONE 1587 - acusava a recepção de mapas 

2 v. - 2 A's 7.30 horas -Seu único pecado- A's 7.30 horas: indicativos dos campos de avia· ~ 

I	Resolvendo oPrOble- P I N O C C H I O A tortur:':ta carne «Romance no ~!~e~~a ~~;v~r.s:.aior Belmonte 

mae~:a~:=s::r::iSem Complemento nacionHI D.F.B. circo» nosa~~:~p~~;, es~~o ~~i~f~~:d~! 
• Complemento Dücional D.F.B. Um Guri Travesso com Adolph Menjou da guarnição sediada em Cocha. 

Porto A!cgre. 23 (C.M.) PreçOF: 1~500 e 1$000 (Desenho c(llo(rJidO) Complemento nacional D_F.B. bamba, que seria o ponto inicial 
;-<a presença do comandante da A voz do mundo orDal Preços: 1$500 e 1$100 do movimento. 

i\NNIVERHARIII~ Terceira Região Militar e ou. Livre de Censura atualidüdes da guerra) Livrl' de Censura Muitos dêsses oliciais foram 
Muitas foram as felicitações tras autoridades. fez o tenente Prpços: 2$500 e 1$500 presos; outros Cugiram e foram 


,-!ue ante·ontem recebt:u. pUl 
 Evaldo Santos uma demonstra- Lhre de C':-DsUr8. esperar o ministro alemão Wen
motivo do seu natalício, o ilus


;ão do seu invento que traz 	 I om o cidadão Luiz Bertolini a' -Vila- também serà- deler em Antofagasta (Chile),
etre pintor professor de dese· ~randcs vantager.s para a sOlu-1 E ,. I ~ . A' I . onde êste deve embarcar par~ a

nho, do Instituto de Educação. ,ão do problema de transporte COS e NobClas Iarea de te~reno d~ d~a Rede, -espaco Yltal- , Alemanha, por ter sido expulso
Estanisláu Traple. :m estradas difíceis. Trata·se i C?~ .12.54 m2, sItua a no mu- La Paz, 24 (Reuters) - De pelo governo boliviano. 

Discipulo dileto de AHredo "e novo carro militar, que vem ___ _ __ mClp10 do C:açador. Estado de fonles dignas de todo o crédi- • 

Andersen, o grande pintor no· ~ando grandes resultados. .. I Santa Catarma. e represe~ta. Ito. sabe-se que as autoridades Apesar de o sr. Anthony Eden 

rueguês que por longos anos foi - _ Tito Schlpa. o consagrado da na planta que com este alemãs ocuparam a ,'1111 que o haver declarado que a Grã·Bre. 

o glorioso animador dt!' um pu A infiltracão germâni•. ,astro" da óp~ra e da música baixa: . r_ubri.cada pela Diretor Illulti-milionário boliviano. sr. tanha não tem intenção nenhuma 

gilo de moços artistas de Curi~ ca no Continente ?e ca,?era, Vai ser apresentado da DIvIsa0 de Orçame~to ~o Simon Patino, possue em Dia,,· de atacar a Indo-China. o go· 

tiba e sobíc o qual o sr. Carlos "-ushil1!,rtun~ 2.. (lh'u1erN) a ,platela flofla~opolLtana, atra- Dcpar,t~m~~.to de A~m1.?lstraçao ritz: na Ji'rança. Todavia, o sr. verno de Vichy !irmou u~ acôr~ 

Rubens escreveu simpática mono _ O 11I">'illl'"I1'..n.."".....lt 11,•• ves de. um sarau elegante, no I do Mm.st~"1C1 da Vlaç~o e, O· Pat1l10 encontra-se atualmente ~o com o japao, conClan~o. a 

grafia, Estanislúu Traple soube, dal'oll 'I"'" 1""'I .... IIIII.II!f •• li'" Lira Ten~s Clube: Pala essa nOl' bras Pubhcas, por ouLa are.a no Panamá. este a defesa daquela suacoloma. 

melhor que qualquer outro, apro· \ os IUI!'oÕ~O!'oÕ :-; ..r~in tUlIludflS 1W- tada rOl escolhido 1nterle~sante de ~ropneda~e do relendo C1
veitar as lições do notável mes los E!'oi.tutlo!'oO l~l1idus 1U1rn im. prog~ama. ~e trecIlOs IIncos.e d.adao. tambem conl 12.540 ~2, 

tre; e hoje. póde~se dizer, é um 1"'llir Illutllllll·r illmtru~ii .. ule. ~.ançoes h~~lras . .';ntre o~, quaIs SI.tuada no mesmo local_ em· Dr. MADEIRA NEVES médico especi.li.t. em 

dos mais completos pintores do lIui na .\III{'rit,u Ln1illu. ~u t'll- ? .Sonho , de M.anon, sem d1cada na aludida planta. 

Brasil, porque reune refinada sen
 trt'\ista .'111 ('lU" f"z a allldidn dUVIda um dos maIs belos tre~ • DOENÇAS DOS OLHOS 
sibilidade a uma profunda e 11 ('("lul';l':»". ti ),r('sitl;'I11f" uu S(~r C?OS líricos•. :. "Viver~": n~- co~su~:sp'u~e~b~ndf~~~o fei~aun:,~

honesta concitncia da arte. il1l1'rl",l"tI" 'Ílhr~: '" 11 "li,tll ta~el composlçao de muslca h· motivo de diver ência de ~o. Curso de Aperfeiçoamento e LoD~a Pr6U~ no Rio de Janeiro
sua 


Em sua homenagem, O ES l
11~'~'1'11" li,· I.~!,O. IIrI11U' "Iudi. gelr~. " me em um decret~ de remo ão Consultas diariamente Pell mrdll!lltl ' daIS \~ UI.I!_......
TADO publicará, amanhã, apre \lelu,,!'\. lia .\ulPrl(·u JJntillu, Itr('. TIto Sch1pa tera a co1abora-. . ç .... • • . a'l I... .. ,,_U 
ciável artigo de um dos nossos lII1I'"lIu 1 1'1 .. , t:,lu,I", (·nlll .. " ção da famosa "estrêla" do cio assl~ se mamfestou quanto a Consu.It~rlo: ~ua João PlOto n. 7, 80brado - lono: 1467 

mais distintos colaboradores. h'i" illllll'lIir 11 1111111"''' "...... ,. nema e da ópera, Caterina Bo· grarl~ dOd me~mo: ;Elm. face 2~~ ResldenclIl. Praça Getúlio Vargas, n. 10 - Fone 1504
'
 

' .....ul"ul I",.I~·" tle IImu in!il. ratto. art. .0 o ecre o· el n. _ , 

ciaO~~r~~;s~n~~~i'n~od;!~rí~~~a;:: Il'Ul'ii .. 1l·,·rmi1l1i,·u nu r,.~·hl.. Alcêu Bocchino atuará como ~e 23/2/38, q~e tornaI obnga~- J'UOClUAMAS lIE ONlIAS CUIITAS AMERICANAS PARA A 

prof. Aloír Queiroz de Araujo. tlt.(.ia"".1I til .... uiio ~(~ u\'('nturn: pianista. • ~~ôr~oor:og~~~ase r~~~e~:nt: de~ n:~)~~]~~~C~11.~:! P~~U1~1l 

digno Inspetor de Educação ~~:~H\I..~::~;"~~~: lu1 ,·.. I,j~ "II,"U' Ficou transferido para 10 de creto n. 20.109, de 15/6/31, é :IIW.~\,"·::~·"~·1I0,\lH·,'STIXG R,'STtm _ x~~~'~~~~ 111'·... MF:TROS 

Fisica em nosso Estado e que ., !, z r u1U'IlU!oi. '1 uI. novembro O Congresso de Ciên- inadmissível outra forma no ex- 1~':~::) ~~ :: W(:.BX 11.8:1 95.S 


48.6'.17goza de muita estima em todos ~~". • das Jurídicas, que em Pôrto Ale- pediente das repartições públi- ('U()SI.~\· ('OIWOIt/\T10X _ n'S('tXN~\TI. ORlO 
1•••os círculos sociais desta capital. Sómpnfe a M .\RCA DE gre ~e reunirá, patrocinado pelo cas, nas publicações oficiais de II~~ ~. ~g \VI!~'?O ~t~~ U ••

• . VIDAMENTE REGISTRADA InstItuto da .Ordem ~os Advo· todo o pais, bem como nos .. 2 M ..,. .. uo 31.3 

Faz. anos hOJe a pr,endada 1i88l'gura ao JndustriRl ou co. gados e a Socledade RlOgrandense estabelecimentos de ensino man. ('B11~~!;i:1. "~I.":l.·T~!U~ ('O~II.:\fg~~g- !oWIIEN~~~I.lf\" X. ". 1::g: 11.5 

.onhor!t~ Rute Costa. fIlha doImercisnte O direito excÍu de Criminologia. tido. oU fiscalizados pelos po· ". .. 1 Mu.. \VG}:O ".'" 
 31.:1 

:111.4 

sr. Mano Costa.. RtVO 80 fWU uso em todo deres públicos. GE~t1:~,\I. F.1.E(,TÁt1(~ CO~IP·1.~\I~.s"x FR~~:i:sco, c:\1'~"~:1I3 


FAZEM ANOS HOJE: '!'errllório Nuclonlll. O diretor de Intendência do O preceito, limitado aos ca· X.\TIO",U. n1lO,\I>cASTIXG COM.,,,X\" - N. \". ClT\" 
31.~Sritas. Maria·Dalva, filha do Procurl' (lU escreva li Oro Exército designou o coronel Cf sos que especifica, não afeta o \~'.~~ '.: ~ M.... \~·~~1 ,;:;~ 18.8 


sr. A'lvaro Godinho: e Claudéte, ~lInizaçno ~omerciJiI C"ta· cero Costard. o tenente-coronel direito individual de adotar o ,u.lt B11O,\IK.,,~'il/m "oMPiN~'~ I'HILAn~I.I'HI.~ li ••• :5.s 


fil~~s.doJ:;.i ~~c';,'I~~ D~~~~, fun. ~J~)~.~:~ÓI~~~~.JOI\O Pinto n.18. ~~~~~~:~ R~~~~ei~ao ~~ ~~~~:~ ~i~r::~::. ~o v:~~~~ee~u:~~t:~: ,\.•,~~f~GHOU"t' :~.E"TnlC i=MFG. co. _ :~:T:N 1!:rJ 
!5.! 

cionárío est~.dual e José R. Fon- m.en:o. da venera~d.a senhor? d. i::: c;~rst:~~~~~ê~c~~n;:sS!~t~~~ der.. 	 \\'o~~.n WIDF: BR~AbCASTIN~ ~~tNDATIJ~~ BOBTON 11.81 
41.ft 

__ Vtrgmta O. ~atlvldade, v!uva de um tipo de borzeguins a ser ---------- ~l~~ :: :!:l~ WI::UJ~ ~i:~ .... 
1••A 

VIAJAN'l.'ES do nosso saudoso conterraneo adotado no Exército em sub !I.IS H " 1l.T3 .... 

ACHAM-SE NESTA CAPITAl: sr. Joaquim Rodrigues Nativi· tituição ao atual.' •. ROUBOU (OMIDA 1 FOGO I 

JI 


o sr. dr. Tosé Acácio Soares dade. • -

Moreir:: Filho: I A c~t:nt? .c.~ gcnitôra do sr. Na pasta da Viação foi as Genebra, 23 (R.) - Segun· 


o sr. Eilas Páulo, comerciante; Dante ~attvI~ade e deixa. ainda, sinado, pelo presidente da Repú. do O tex~? do decre~o_p~bl1?a- LOTERIA FEDERAl. 
o consagrado pintor catarinen. os. ~egumtes fIlhos: d. Olga Ca· ca. decreto retificando, pela que do I?el~ Gszet9; ?flClal , fIca 

se 	 3r. Martinho de H.ro. I m:'~Q. e.po.a do sr. Oscar Ca· sc seguc, a redação do decre· instltUlda na Itaha a pena de Sábado SOO contos 

_ mlsao e Odete Costa, viuva do to n" 3.350, de 16 de Junho morte para todos aqueles que 
 In\.i.~o 70$000 - Vig6ssimo 4$000FALECI)!E:>TOS sr. Cori(t;uasí A. Costa. do corrente ano: se tornarem culpados de des-


A' Praça Pereira Oliveira, O sepultamento de seu cadá. -Artigo único - Fica a Rê. vio ou roubo de gêneros ali- "Iiía '11!(tI! SCb.....I-IIIU. a.,ua Hlla 

em sua própria residência, ver teve loa;ar ontem, às 8 ho· de de Viaçio Paraná·Santa C.. mentícios e outros artigos de 
 Não tem telefoneI 
pcorreu ante·ontem, o pallll· raRo 	 tllrinll lIutarindll 11 permutar, primeira necessidade. 
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