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E({cluido ~(! e({ercfO por traição a Pafria 


LA PAZ, 26 (u. P.) --- OESTc~ºO.MAlOR COMUNICA: "POR ORDEM DO PRESIDENTE DA REPOBUCA E DE 
ACôRDO COM OMINISTRODA D~~§A,.O ESTADO-MAIOR DISPõE, EM VISTA DE SE TER COMPROVA
DO, MEDIANTE DOCUMENTOS, ODEºITO DE TRAIÇÃO À PÁTRIA PERPETRADO PELO MAJOR ELIAS BEL· 
MONTE, QUE o MESMO SEJAEXCLUIDODOEX~RÇITOE . PRIVADO DAS PRERROGATIVAS MILITA~". 

( 

Construcão l·aslrIC6eSMOn6mICU 
da cargueiros ao JaplD 

~I.,":I ,"ork.:!Ii (H.i o 11I'illll'i~ 

1'0 dos :W l'arglh'iros dt' 10 Hlil 10- l.olHh'es. :w (U. P.) "O~ r .... -

nd,ul.ls e:ula 11111 qlll' t'sl:io Sl'llIlo ,los niptHlitlos serão bh:qUl'l Ih; 

l"lIlSII'ui.I." !lO" ('.,Iah-il'[ls rqdd. l1a (11ll Inda a "('(JlIl1IHmWl'iIHh" bri

Califurnia. dl'n'l'ú st'r IalH'adn ;,1. hini('a, logo que n ,lapão inil'ic 

Illar t'lIl 1.., dtO aglisttl, l':\:tI.lIIil'nll' ·1 (IU:1I<1I1l'I' mn"illll'nlo cX]lrlm;ionis
1:1", nri,'rn,Hw nos ('irculns diplo

uuillw. l1l.ilü'(IS alllOl'izatlos, AilHla IlCSSl'S 
lIH'St'S dt'puis dt' h'I' .... ido hal.id.l Stl:l I 

o MAIS ANTIGO olARia DE SANTA CATARINA lIH'ills SI' :uli:llll~l qUl' idêntIca meTl't,S oull',.,; l':I"iI'IIS M' (>lh'II:1

Iram j:'1 11:1"i (':I1Tl'il'a~ t' :'!U \'Illhar- dida 1):U'til'ú do ~()\"l"'rno de \YasDiretor-qerente: Altino Flores hinglon.

:;::;!:~::'::G~;:i:;:;~ 5::;' I - na Cf. SA MISCE Comprai
ANO XXVII Florianópolis - Sábado, 26 de Julho de 194\ I . . N. 8305 LÁNEA é sab_er_ec~~~izar~_ . 

UM JORNAL ATREVIDO! 

RIO, 26 (C. M.) •. O eONSELHO NAtIONAL DE IMPRENSA, ONTEM REUNIDO SOB A PRESlDÊNelA no J)JRETOR GERAL no DEPARTAMENTO DE 
IMPRENSA E PROPAGA~DA, RESOLVEU APLlC<\R AO JORNU utORRlElm DEGU ITALlANI", DE SÃO PAUtO, A PENA OE INTERm(:ÃO DEFINI· 
TIVA DE FUNUONA1\IEl\TO, POR TER PUBLICADO ARTIGOS E tARlCHURAS OFENSIVAS E INSULTUOSAS A UM UIEI<E I)E ESTAl)O ESTRANGEIRO. 

~~~~Á,:J!"~~\~~~:~;~;~~,!~~:~,~~~.~:~,:~~ i,,~~::;~~:~;;,~:~~~~:~~:, IBelo::v~O~O~ad:Pi~:s_~hk:esesI~;~~~:~~::~~;~~~f 
que venha a adotar, ('um o d{,~"Il\'ol\"imp;lIo da ~itlla{'ão ill{~'r- tPrnlt'dio dI' SPlI ach'ogado, lW- ~nif!'on. ~H (.\. I'.) _ Em ('Í!'''llunius.II'".!'::U(\I'I'n '" jrnnslwl'h's ('II!Jn' ,.tall'("J(lo ,l't'('E'lItpm{,~1f~', 
nacional" __ dedarou o RI'. \\'('nll ... lI \\'illlde. plll 1111'1 l"onli{'io l'antl' a ]a \'ara ('in') <!PRta (':1- ('ulus h('1II illr'HI'IIlIHlus. i1u'ur. Ih' 1ru l'us 1.nPUIlPSf'S. tI.- u('úrtlo I' 'In!' tlllha. dl'dH'~~do ~)~ ..Ultl 
prolllovido prJa l'nidadp Nadonal. .-\l'I.·l'~I"l'lltOl1 o ('x-candidato pital {' al"gou quP, no dia ~:) mn.... (· flUt' \"IlSIIS 11 .. ~'Ut'I'I'U in", ('um U ('o';H'niu nssillutlu (' .... mo~.allo~ dl~ ~lIa \'Idt~ a 1:11~ln-
republicano ú presidi'>nda dos ESlados-l'lli<1o~ quI' "o qne inl- d(~ maio do ano pas.Hado. ha- IlUUt'S"S snru:irum nu IUl'e:u '!IH ..' .. rh-h,. t. Tt'UIUiu. Il'opm (> H lpltllra df' lH()g-ra,fIa~, 
porta. agora. é saber sp o~ anwl'Íl":IIlOS tl'rtto tlp \'in.'r l'omo ho- via dado à luz uma ('l'iança do ('uh.. tlf' St••f~H'.IIJ('S fI 11~1 hníu. .. .. _ 1t'~()tI l()~lof.; ()f.; S(lllf.; hens ,l1n~)-
luens li\Tf's 011 ~P () HlU<jlll' <lo~ totulitúl'ios "irá c]pstl'uir as ~PX() mag('l~lino, no Ilospital 4h' ~'nlllrnh••·m ~.'~'lIilln il 'U'(\i-ID,v,s6es .alemaasoo.. "::I~'ú;'~!,:~~la~IO~ ~'llll(~(~,:~l ;:~tlnl:l~ 
perspec!iyas de Iiherdade e forcar os Estados l'lIidos a adotaI Ilalllll'lJIallJallo l', 110 IJI('SIJIO (,.':110. I",r plll'I<' <111 Frnll<;n. <In' deixam a Llbla II I , . " ,J ..' '_' st,!. 
outra forlua de ~oyêl'n{]". Dis~(' aillda o SI', \\~(,lHh'll \\~illldl~ dia, outra pal'll1l'ipnte, (}e 110- t'xig'('II('ins JupuJI(\sns purn lw- I Cairo,:!G (It.) _____ 1)(' a('()l'(}o di' IIHl ('In'O dI' <llH'I'SOeS desUt 
que os "Estados l!nido~ não psta"alll procllrando illl1'OlllPtP.r- lHP Ll'OllOr ::\laria. igualmente ~f'S llIi1itnr(.,s no sul IIn Indu· 1 ('011\ illfol'nul<-:õ(,~ rPl'''.hi<ltlS cidade. 

se na guerra. quando estahelpt:ia ba~('s 1'111 d('l(\rluinados 11011- <lI'1'a oi luz lima <'l'iall~a ~alll- ('hinn. llpsta ('apitaI, t'ol'lw('i<laK 11t.'las O milionário dc'ixou tilIll 

tos: porém, psta\"alll Ohl(,lHlo postos H"aIH:ados, de onde a li- IWlll do ll]PHJllO sexo,.-\o St~]'- Snic:~iu. ll1du.('hinn. :?fi (l·. mais fidpdig-nas fontPs, cIuaR di- hl'lll g-l'andp fortulIu para sua 

herdade poderia ser defendida. ('om o dps('J)"ol\'imellto da Ri- lhe Plnn'g-ut' a l'I'ian<:n, not.oll 1).. ) - t'fwc:urulII onh'1II il Tloi. ViSÕ<-'H alplllãH acabam (]p dpi- 1ll1l1ht'1' e seu filho. 


~~I~~!~ 1~:~t~il~~~~~o~a~:O~I~.;I~li::í~·i~:~ \~':i\;'I;I:~~ ohrigados a adotar :~~1'~0:1 ;;:~I~ f!~I~~ ~~~Í>~o~i~~~lt~;;l~ Illll'"'' ,In III<lO-t'hillll xar a Líhia. O diamantete 1\'" 

U1J11b('m \lela olltra mãe. Como -Getúlio Vargas» 
os diJ'igl'lIles do Hospital con- "oya \"01'1;, ~5 (H. T. ?l.) 
lillllassPlll a afirlnar qne não O diamante "Cetúlio Varg-as". 

houvera tróca, foi ela te\' em famosa gema deLOTERIA FEDERAL 7~!i quilates,
Juizo. para que o juiz esclare- d~~scohel'ta eIll 1!}3S, nas p1'oxi
ça essa situação, maudando ell- midade" de Coromandel, pelo 

:l~:g~;~~'.adll filho à sua legiti- Hoje 500 contos ~~~I~;~~Í~~I!~~I~r~g~ ~~·I~I:.~~a~~ 
Inteiro 70$000 - Vigéssimo 4$000 negoeiante noyaiorqllillo lIa\' 

re~oP~':E~~~~t~~p~ra : ~~~ Rua Felipe Scbmidl- Edit. Amélia Nelo ry \\'instoll, a ..aha de ser rli

eINfeVtiEvNoT'O!\.EXPLORAÇÃO DO Não tem leteJone! \'i'~~d~e~~~~ d~)ii\ortada com a 
maior pel'feição, no decurso d<:: 

Procure ou escreva li Oro delicada operação, que, se 

ganização Comercial Cata· Em ce'"na aguerra qUI'ml·ca ! hou\'"sse fallHlllo. teria l"nsta!lorinense_ Rua Jofio Pinto n. 18. ao I'ropl'Íetário do diamante " 
Florianópolis. per,la (\" um milhão de dóla-

Passuia arma da Moscou, 26 (U. P.) _ lnformações obtidas Das alias esféras r('~) "Getúlio Vargas" era tão 
guarra e foi con· desta capital adiantam que muito breve terá início a guerra quimi- ~randp, qnl' no spn estado ori-

IUo, ~" ~~~~)d~ O ..oman- ca. A êsse, respeito, aliás, a imprensa russa estampa "fac-similes" â:::,~1 ,~~t~1 en;:~ntI;~~;~~I\~zn~.~~~~. 
dallte ~liJ'Unda Hodrignes, juiz de documentos apreendidos aos alemães e que encuecem a ne~essi- mercantil o sen ('omprador, a-
do TriLlllóal de Segnrall~"', pre- dade de dar cuáter repentino à campanha com gáses, ('ouselhado por especiaiistas, 
sidiu o julgamento do processo resolveu dh'idi-Io em 23 lle
1529, de Santa Catarina, em dras. 
que era aCllsado Sebastião Jacó •••••••••• I __ A primeira operação era a 
"eiss ,dennnciado por ler si- • • ••••__••• mais difícil e foi iniciada de
do encontrada em seu poder • IlOis de quatro meses de cál

~~l~a f~:'I~~s~~nf~J~I';~I~ ~~~~~: I T E N H A J UI Z O I culos e estudos. 
I'a(\or Eduardo Jara.. ,Temll- • • :::.d:;-.::,IIr.,!. l_! 
nados os debates, o JUIZ exa-I •. • lei /le N_ 8eÜOl'l 
n~" sell~ença eonde.Il~Jldo. o 86 te ..... o COlfTRA,T088a. li I'1'''0 a dOIS ali os de 11I'lsao, grau 1iIl!. GRANDE CRIME 

quitb~ ...: um.! i)('j;~~im,l Cl1lll  lJI.i~lillJo d? a,rl. 3, inciso 18, do' CASAR DOENTE Novos ataques contra ° 
d.l tlcxivd 

decreto-lei 431. FAÇA EXAME MÉDICO .Scharnhorst. e ° .Cinelsenau. 
O prazer da petlzada • Londres, 26 (A. P.) - O Serviço 
E orgulbo dos confeiteIros • _ ANTES DE CASAR-SE E de Informa~ões do Minislério doRiot. RU1lipm. Op.llilll: :'\:," r, 
São os doces trllbalhados I - I Ar declara que as operações de;";.":!,:--,,;.oJc:-";."4. Admire: Co'o bom Fermento Medeiros' TOME O POPULAR grande en,'.rgadura, levadas a efei

tJ.mh~1l1 CS1."S (lutrJ.s já cclc

brl'~: Trc\'o.TulipJ., K.uhi,Rosi1 Pracauc6es nas Indlas • DEPURATIVO ~:e:12~1 ~a ~~~I~i::I~~,~: :::~:;Ie'~)~ 
Anti;;o, BurgunJy, BlackrcJ, Holandasas • I visando os coraçados alemães Gnoi

LUIHh'l'S, :W (11..1 - As llulias 110-1 ELlX [R 914 scnuu, SduH'nhol'st e Pl'illZ El1gl'U, 
JHIIIIl'sas, l'lljll JU'IJ'(',lcu )ltHlc Sl'1' custaram à aviat;ão inglesa quinze 
I) In'l'f,,'!) ela l'XlJanstlO japonl'sa ]liu'a B\'iões de bombardeio e sete deCUTI:X o sul, u"'o Cluol'c'nl co!'rer pe!'igo. A SIFILIS ATACA TODO O ORGANISMO comb.lc, lendo sido .balidos "inlo 
Todos os IJOntos ele impol'lii.neia O FIlZado, O Baço. o CoraçAo. o Estômago. 08 e quatro aviões de bombardeio ale.. 
llIilil,u' cio 'CC'ClccÍpclagu, iueluiclos us Pulmões, a Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôres miles. ~ puços IlOt ....lifl'I·OS e po!'tos, IClI'IIIIl I nOR Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca- Pela priMeira "e> o comunicado 

I.,.~;11•..:,., I''''. -é Moso/ 
inlc...,!il,,,!os aos c·sh·lIul"'jc'os.. C'C)- belo, Anemia, AbôrtocJ e IBZ OB IndivlduOB IdlotaB. • oficial brilânico faz men~üo da par

~:',~.:::::OSu~:'hll:;~~:'~c(:~~: ":f~licc;~::~c:I\~;;': 
-- - c!i!'igic!o 110 jC"'UII! hollllltlós Ii\'ro 

Md d I - "\' ,. X I . .. hr I 
Uança no coman Oaemao LO:;:~":'Sl:( 1'::~(:I\I'~':;S«l(IJII~' ;}~,II:~linl~~:~o~~~~ 

go'" ,IS IU""I.ls cle 1lC'lroJco.., ~"Ih"-I 
Estocolmo, 26 (Reuters) - Informa-se de Berlim que, tanto r..s C.ll' IlIlIlIIOr..s ÍIlsel:"H"UI1I;SC n~l 

O reneral Br~utisch, comandante-chef~ do exército ale~ão, COm? o ~::;::.~'~:I:;I~:"·~:'::i,:ct~~II:':II::;:I,I:~n ":I"! 
marech.1 Keltel, chefe do Estado Maior, foram remOVidos da dlle-I nd'l'c!o com .. plllllO cio COIISCI'lel;O 
ção. ~as opera5ões na frente Oriental, ~evido ao .curso pou~o satis. Ms! .. 11110, 

fatono, que vao tomando essas operaçoes. De acordo com mforma- CASA MISCELANEA I 
ções recebidas aquí, o general Rommel, comandante do exército bUldora dos Rádios R C' Ad stVrll: I - d Af' f' h d B I' f d • • I . , . 
a emao ~ rica, OI c ~ma o a er Im,. a Im e partICipar, cOln o ctor! Válvulas e Dlscol. - RUI 
_eneral Lqzt, da. operaçoes na frente Or.ental. Trajano, 12. • 

Inofensivo 80c~~~a~~ml~~ô/ agradavel • ~,i~~O~~I~~', d~eco!~:~~~~:":~~~:~a:~~ 
Aprovado pelo D. N, S. P. como auxiliar no tra-I ricana, nesses alaques. 


tamento, da SlIllIs Il Reumatlemo da o v' I I I f 

mesma origem . aegun~::n :e:v~Ç'!.uede ·;nio·rr!:çõ:; 

FI\L~M CELEBRlDADES MEDICAS do Minislério do Ar - de uma se
~~4r: d~VOp~r!.~~~~: :!~~~ Ig!d:'':f'!!~~tIXI~ ::~t~r r:: ri•. de oulros a serem levados a 

~~ec:!~n~: ~~~~~::oap:o~ r::tt::::;:'-j~O p~:oo a~-::bll~: ;~~!o p:~:!r:I:.:::.:.a francesa, oca-
prl.da '011,11. pm ..arl•• dei no combate' .11111., qllllUda- O Gnciscnsu recebeu sele impa
::::.u::~r:i~~Çõ:l,:r~t~;:!: :~..e,::.e ~:~::'':::::~:I~ da.; cI?s, .e o Schnrnhorst voltou a oer 
pol••ao rapldo. e duravel •. Maternidade de SaDia Maria, Itmg'd? 

Dr. Wullla9laa F.mlra PInL Dr. SIInItn PIA,. .' O Prm. Eug~n, que Coi o guar~a-

uc-corpo do Blsmarck e ...aa ra ••
final, ••Iá docado .m Brest. ml~' 

__••_ ••..- nio par.e. ttr .ido llinlidq, 
I 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:IU""I.ls
http:nd,ul.ls
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I ~eGe!anaO~U~ , _ .' niD,eDID~e [alíli[1 ~rilili[a

~ tquasao tqâ:lesa c,=,,;.".!:==lda~~S:-c~~~t~t~ eo::~!!.:
" ,~ , , cial da Reuters sôbre assuntos dos por lideres recorthecldos da' pela posse da~uventude eu· 
I Numa cidade da costa sUles'IForce, Admlte·se que vár!as [que mglês, E Citou o J~rnal católiCOS.). _ A Igreja Católica dos Clubes Juvenis já exlsten- tre os Estados tOtalitários e a1 te da Inglaterra, 25 (Ed~in bom,?as in,gles~s tenham" caldo longos sinais ~rancos, eVlde,n. da Gl'ã,Bretanha publicou tes, Igreja, 
' Mc Cavcndish) - Os alemae,s Iem fOlyflCaçoes, falsa~ , mas Itemente c<,lJnplOvando os tla- uma carta pastoral, com o ob-I É interessante notar que, Deixando de parte o exem
, I estão fazendo novos preparatl- a opmtao gen~r~hzada e que a Ibalhos. VIStOS r~centemente jetivo de orientar as ativida- em quase toda parte, os páro- pio da Alemanha. e da Rússia,' 

VGS ao longo da costa franceSl!- ,massa da atl~l~ade bombar- perto do cabo Gl'ls-N~z e que des da juventude inglesa, cos católicos são membros do nos seus esforços para descris
contra a possibilidade que Ja idcadora dos aVlOes da R. A, F, representam excavaçoes e ou- Nos últimos meses foram comité e mesmo do executivo, tianizar a juventudêec~tt'lI encaram, de uma invasão por Ite~, .sido dirigida, ,C<?~ p~,ena tras ?emon~tr~çôes de que os realizados grandes esforços em Em virtude do papel que o profunda satisfação que os ca
parte ~c ~orças i~glesas" , !e~IClenCta, co~~ra ed~ÍlClOs ,au- alemae~ e~,tao mstaland~ defe- tI'das as cidades e aldeias br!- govêrno britâ~lco espera que a católicos ingle,ses vêem que os 

, Smals II1dlscutlvelS e mega- itel~tlcos e fOI t:fIca~oes velda- sas aplopllad~, nas estiadas e tJ.nicas afim de serem orgam- Igreja Catóhca desempenne protestos de PIO XI em sua en
,eis de atividadc defenSiva Sé' idell'as", ,que ,t~m Sido _destrUl- pontos estrateglcos "entre Ca- zados 'Grupos da Juventude no desenvolvimento d?s SC::vi- cíclina "Non abbiamo bisogllO", 
observam, atraves do Cpnal ,:1a. [das, a plopOlçao que sao cons- lals e Boulogne, :'lls-Nez. to- Britânica, ços da Juventude, os biSpo:; m- ,contra o tratamento dos Esta-
Mancha, e observadores venÍl- trUl?as, , davla, pare:e sei o ponto de _ gleses acharam necessário tor-ldOS totalitários para com a ju
caram que dia a dia os cOlltor- / Amda, agora, um Jor~al de c?ncentraçao dc tudo, E eSI?e- Em todas es~s rcgloes. as ções aos pais, professores, pá- ventude, não se encontram na 

;l~~l:asd~r~~~~~ir~~ ~I~~'~~~ ~~ ,~~~~~'IO~g:~Da~:;me~~I~;~ ~~: i~~~~~~!~:~!~~~~d~~'~~tt~~~ ~~~%~~:~~e ~~:~~t:~~~~aram ~:~~i~b~~:ité:sdas~~;~~~~~: ~~r~~sP~:~~~ie~sos ~~~~e~~:
m:)~,liricaram, A construcão de , Talvez ,se pcnse que a Ill!!la- Procuram frisar os biS,pos rênc'ia ao movi~ento da Ju.'bl'~ "a prova <:vidente ?e que o lo mO"hl?ento e dariam, ::dequa
dcf~<,< < e as n"c,turas de valas excrclto alemao, especialmente de reqUlsl~os que facIIItanam terra esta, muit<;> ,atrasada, c católicos que, embora exista Iventude Britânica, 
e trincheiras são mais notaveis o comando de co~ta, na Fr31':~a da l)rot~çao aos s,eus pesa~os que dev~na .ter 1l11Cla~0 a cr- em todo c território do país Quase não há necessidade 
('specialmente nas vizinhanças locupada: se esta preparando Icammhoes de suprimento blm- ganizacao ,de,sses movimentos vasta rêde de organizações na de frisar que a atitude cordial 
do cabo Gns-Nez e ao oeste de para reslstll' a um desembar- dados como tanques ant~s elo mlclo da guerra, _A Juventude Católlca, não é ne- dos biSpos britânicos, pala 
Boulogne-sur·Mer, ondc as dU- \ lazao e quc, os mgleses nao cessáno que os jóvens católi- com o mo_vlmento o plano d~ 
nas de mCla faelhtal'lam o.des- CONTRA OS aderem facIlmente a movl- cos se mscrevam exclusiva- orgamzaçao da Juventude Bri
embarque de forças invasoras I mentos coletiVOS , mente nessas Orgamzações, Ao tânica, não é motivada pelo 

Nota·se igualmente que os I Dr. Antônio Moniz NAMORADOS A necessldad~ da ol'~amza- contrario, os católicos deverão desejo de ,sacrificar os seu., 
alemâes estao erigindo ccrt,G , de Aregão ' , _- " ção de tal movimento sc.mente fazer parte também dos gru- principios ao patriotismo, mas 
númcros de edificios, provavel· II ) ~' P:":I,o, , 1~. ,~b , :,;, 1',) ~ apneceu, em Virtude de. eles~- pos locais nâo sectários, pois, ~I'que o govêrno britânico 
mente de concreto, enquanto MÉDICO II,~I d'Y:l lI~~lI:I,:a . )., ,~o d,oll~~)1 !1O de outros grupos do contl- assim procedendo, o movimen- nao pensa que os( jovens se 
abrem fundas trincheiras e I Elnal1l r:'e',lcl,I:' ~3,a/-:a , <1,;1('/-:.1- nente, to da Juventude será por si tornem mais virís quando me
constróem "armadilhas" (' 0~1- 1 1 Cirurgia e Ortopedia, do ,le "',15' ,a l ~,::~ç~o de .< 05111- E engano, entretanto, pen- mesmo protegido dos sentl- nos religiosos, e não tenciona 
tros trabalhos dc natureza nao Clinlca e Cirurgia do m,"s, de\ e 111lu.11-se, hOJc, se- sal' ql'c O movimento d" Ju- mentos anti.religiosos que do- por isso mesmo, suprimir a li-
muito clara li' lorax, \:" ~'a ('an~"anha ,'ont:'a, ,;s ,jla- ventude Britânica tenha qual- minam certos movime~tos con- berdade religiosa,

Ha também plovas de que I CONSULTORIO' l es [111101050' , <]ue, e~,o hendo quer coisa em comum com a ti t ' 
batellas de costa estão sendo liu.. Tr!lj/l.DO, 33, Il,am os, sellS ('11('Olltros "IUOS Juventude Hitleriana, O mo- nen aiS, As ESPECIALIDA DES FAR-
instaladas em adend" aos ca- DI"m,mente d!ls 15 às 1'011"05 Ihll11l11,,:dos de ,,~rtas vimento britânico não tem n2- "Se o movimento da Juven- MACf:UTICAS para se~em 
nhões de longo alcance flue Já 17 hnr,,~, l'\la~ 'h: " ,'ull1tul" jll'~te/-:ldos , nllUma ideologia polit.ica, Não tude:' - afin~a a pastoral - PO~t88 a venda, Fão ~brlga' 
eXistem no cabo Gns Ne~ deS- 1 ItESIDÊNCI I 11I,l1.It~ ~ ' ~ ~"~ '. 1'0,1, fl,Ol1<lo.sa: somente não é necessário s~r deseja consegUir t_udo o que al- das a ~erem , submehdas a 
de a ocupação alemà :l<Ique!a v H!'r~Ili(1' LU~~ 189, AI '_OI !.s, s~ esep,elem de (jU! filiado a nenhum partido po- meja, devemos nao deixaI' em ANÁLISE PR,F,VIA .e ~Jlrova-
leO;?.o, A Telefone o, 751. estao Slt \'ia )ll1bllca, lítico, como todas as disclls- mãos de estranhos ~ Igreja ês- OIl'otO da Ss.ude PUbhc:- O 

Durante celca de um mês, ,\ alllol'i,lade dsa, ('0111 pssa sões puramente, polític~s ; 'u se, esfôrço, nem fIcar apenas a~~o~u~~ ou o~~~~~f C!lt~~ 
os trabalhos estiveram relatl- .- medida evitar os 1'011 ti llUOS atividades dêsse genero sao m- cntlcando o seu esfOlço, A ~, IZ; RUaCJOão Pinto n 18 
vamente parados, Agora, por- Greta Garbo \'exal1l~s a q1\e tais cênas ex- teiramente excluidas, Igreja deve !ançar a essa tare- ~lne~DÓp 118 • • 
rem, notou-se uma reativação fazendeira põem as famílias qlle têm "0- A idéia, de um modo geral , fa tD<!0 o peso ?e seu esforço, __ '_O_rI O______ 
e, centenas de operarios foram Holl)',,"ood, 2:; (R,l - Greta [mo poutos de passagem ollri- ~ promover entre a ju~e_ntl1de e os par?c~~, ~~IS e professore~ V·.agem aIguape
VIstoS entregando-se a tarefas r: ..al'hO adl]l1irill 11111a fazenda [gatôria ]Jara S11as I'esidêueias mglesa melho,res condlçoe~ ,f1- e ~s propllos Jovens ~evem fa 
"apressados", Segundo os ob- de ,'riação de gado. em Las Ve- os l'el'antos em I]ue se re1\1I0m sicas e mentaiS, Os ~xerclcl.OS zel tudo? que estiver a seu ~I- A IImusioa 0,501 eSII\ pro. 
sen'adores, os referidos traba- ~l\S, ~\ " d~usa do silê11do" es- êsses namorados, fí~icos nos Clubes SOCiaiS ~ nos cance, afim <,Ie resolver os PI~~ curaodo cGmplt'taf a lnlação 
lhos de defesa estendem-se a lá entusiasmada com sua nova I Os faltosos serão conduzidos Clrculos de Estudos sao os blemas da _ juv,entude, que pllra uma vi81!'~m a Igufll'e, 
considerável distância do lito- profissão de fazendeira, Asse- I 'I 111'"sença da antoridade, que ' principais aspectos d? ,pl:ngra- manenrll t~o..vital mteressa a Kfim de assistir à~ !(randes 
ral., gura-se que Erl<:h ~lal'ia Re-: a seu critério lhes dará o <Iesti- ' ma da Juventude Bl'lt,ãmca, toda a naçao " ' , _ festividades do Senhor Bom 

Enquanto ISSO, a costa fl'an- marqne, () antor de "Nada de no con\'enicnte, I Em cada uma das areas, ~ Essa ,volunt!lna cooperaçao Jesus, Partida 00_ dia 2 de 
cesa continúa a ser intensa e nO\'o 11 0 [ront ", vai passar 1111 S1 N, H, - Não seria oportnna ,atividades da juvent~~e serao da Igreja Ca~l!c~ co~ o Esta- Agost!" IDrormaço~8 com o 
infatigavelmente bombal'dea- <lias em ,'isita ao rancho de semelhante providência, em ' dirigidas pelo Comlte da Ju- do, para a ~r~at.llzaç~o da Ju- proprietário do mesmo carro 
da pelos aviões da Royai Air 1Greta Garbo, I Florianópolis? , ' !ventude Britânica local. ventude Bntamca e um es- - Jollo Claudlno da Rosa, 

··············~·······~.·••••••••••••I•••••••••••••••••••••••••••••••••••-:•••••••
••• 


••••••••••••••• 
: Com um sucesso jamais : 
: verificado em nosso : 
: comércio, foi iniciada a : 

I gran~e liqui~açao anual I 
: diA MODELAR ! 
! Tudo pelo custo real I !

• 

' 


~ 

~ 

••••••••••• 
:..........................................................................
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"i:MAIZENA DURYEA _lr...... _ ..... 

Yt~iclt. O 

MAIZEIIA 
DU"VIA 

___ ....•. ...... a ·".' :0' - .,' I t _ o·"~··><:" ·:·t··o" " "::),,"I,aDana0 ~,~~;, ~~~@ :a l.n~··; iillJ,~"ca, ~~~~I::~=i~~ ~1:~~=:i;~ 
.'se rOS",Estados UIUO'S·pUderemeVitâ-lo :t:~:i~~~~~v~r::::~~ 

. ...- __....-._ nações temem um ataque dos 
Wasblngton, 25 (Renters)- defesa própria e quP. o farão Ique se está aproximando, se- nazistas, caso a Rússia seja 

A opinião geralmente predomi- sem hesitar. O rádio alemão, 
nante. nos círculos dlplomáti- nos últimos dias. vcm-se mos
cos é. que a recente advertên- tralldo ativo com a "ma diatri
cla feita pelo sr. Snmner Wel- be hahlt~1a! contra as pret.en
ls; durante ' a. entrevista· con- saS amblçocs. ~o.rte-ameTJca
Oi!Illda ,aos -jornalls~s, a res: nas~ que cons.ls~I~Jam na ocn
'PeIitBc de uma Invasao alema paçao de terrltorJos portnguc 
dos palses II'Tes aindn existen- sps..-\ Inda há poucos r1ia8. 1'011

tes na Europa, foi sobretudo tinna o artil'nlista, informon
dirigida ao sr, Salazar e aO ge-! se qne Hitler teria indicado 
neral Franco, COIllO é natnral, que essa guerra c.ontl'a nós, 
o govêrno de Vichy, "em sen- \ 

~maat~~~~~:r\~~::~~v~~o+ur~ 
quia e, em seguida, um ataqne 
desfechado do seu território \ 
contra as ilhas que, no Oriente 

!!~~~~~~, C~;OSti~~t~o:OStt~~t~~ 
passos posslveis : .mas, no con

~:~~e:t:u:s;s~~~~!Oi:p~~~~= 
yel durante certo tempo, 

Certos funcionários do go
.emo, aqui, são de parecer que 

~~~! ':U!~;:~~r;;a~~a I:::}:'~ = 
dia com uma ação contra Por
tupi, o que nos cortaria o úl
timo' ·ponto de contacto com o 

eon.:e:=~u~o:~~nha., como 
Portugal, fomm oficialmente 
advertidos pelo presidente Ro
()Bevelt e 'pelos srs. CordelI HulI 
e ·8umner Wcllcs da poss ibili
dade de uma ação contra GiI
braltar. Na eventualidade de 
.um movimento alemão coutra 
Bqll4lles dois países, a sobera
nladasilhas portuguesas esta
ria em .perlgo, o que seria mo
tivo de grande preocupação pa
ra nós, 

Pela maneira como foi feita 
a declaração do sr. Sumncr 
Welles, abre-se, diante de nós, 
amplo campo de coujeturas sô
bre as pOSSibilidades de lima 
aTl'ancada contra a península
'ibérica, visando Gibraltar, ou 
em direção à África do norte e 

~~~~:~t~~:~:~~~~t~~:~u~ " Um aparêlho de bombar

opinião que a arrancada seria A DIFICIL POSIÇÃO DA TURQUIA ~~~o .?~I~~~~~~~'lr~~~~~I~~:t\~ 
~~;~d~maso~~~tu~~i~~~~r~ S.\s SUAS ~L\HCH.\S }; (~ OS'l' IU-)L\RC(L\S, SERA (~ÚT(L do, pela ação combinada das 
campanha russa. 

O "NewYorkTimes" asse\'e
ra que " Informações rec,ente-
IIUInte reeebidas levam os fun
ckmário8 do govêrno a acr"di
lar que a Alemanha já entrou 
em acôrdo com o almirante 
Darlan, talvez sem conheci
mento do marechal Pétaln, pa
1'8 usar uma base naval na Tu
nlala". t.o explicaria o moti
vo das conversações que o sr. 
Benol.st Méchin (há muito tem
po conhecido pelas suas Idas e 
vtudu entre os círculos ofi 
dais alemães e o partido fas
clata francês) manteve em Pa
ris.e das quais segundo foi ofi 
clalmente ad~ltldo nada se 

Apetite 
I.".mbul, .D ,(U . P.) - 6oe

g\1nd6 <notícias' 'não conCtrma· 
dási; proceâentes ·. da ,~~pl~~ ,,~ " 
Turquia, .'.quatro ·naçoe.s ée~:. I' 
I 
rlam ··concentrando, no ' or. le.n. 
te Próximo, grandes exércitos, 
em preparação para o que' o 
futuro lhe pudesse reservar. 

:tsses informes dizem que 
os britânicos estão reforçan
do suas guamições na fron
teira oriental do Iraque; que o 
Irão está- ·mobllizando tropas 
de reserva e estabelecendo 
guamiçàes nas zonas norte e 

.. . ' oeste do país; que os russos 
,,'" °d'".' .' . .7 A··'''·..·, ' ,i .- dispõem, no Cáucaso, de 4 mi-

ria ('ombatida em territórIo vencida. 

sul-americano. lIlas, desta vez , Em círculos militares locais 

parec" qne o F!Jehrel' se enga- vaticinou-se, há tempos, que, 

nono a. l.llta nao s(\rá travad~ se os alemães 10gI'assem con

na Amenca se o~ Estado~ Uni: quistar a Rússia, voltarillm, 
do~ puderem eVItá-I?, Nao fOI então, suas vistas para o gol
IllIll'amente por motIvos de or- fo da Pérsill ou para as lndias. 
dem social que o 8\'. SUllJner -----=~--___::=__= 
Welles confe rencielll ontem O REGISTRO do TITULO 
COllJ o almirante Starl, e com de EST.'\HELECIMENTO PRO 
O general Marshall " . 

~...... . 

~~. a~ 

17" 

para sua 

LANTERNA 

obtendo a luz clara e brilhante co. 

mo a do sol, para qual as Camisas 
"Colemcn"sãofamosasesemiguall 

Mais Fortesl * Mais Luzentesl 

As Camisas Coleman servem 
para qualquer typo de lan
terna ou lampada á pressão 

~::::::: ~~:=:::m~ ~:~: ::::: 
Dislribuidol'cs em I'LORIANOPOLlS: 

MEYER & elA. 

Rua Conselhciro Marra, " 

ti' RIPrnealanlas Gerais 11
li L. w. MOaGAN .. CIA. LTDA. 
".:' Rua BtDllmla CODIllal. 61-1'-8,-9112LL

Caixa Postal, 3431- São 'Paulo : 
.. .i 

saberá antes do f1~ da campa- raram a í. Por outro lado, Internaram a sério os navios fran
nha TUIIIIIl. ceses que saindo de Beirute, se haviam refugiado em Alia, na 

O ar. Ansel Mower, corres- v.espera do armisticlo. Além disso, s~u embaixador, aqui, fala 

1IIZt:U·SE 11 .'Dl CIUE A AC~LTARDA 
Nova York, 25 (De Pcrtinax, da A, F. 1. , para a Reuters) 

- Há 15 dias, havia motivos para admitir que os turcos apro
"eitariam o avanço dos ingleses e dos franceses-livres, na Si-
ria, afim de ocupar a região de Alepo, para a qual tem os olhos 
voltados desde que Alcxaudreta, em 1938, f icou sob seu do
mínio, Era de crer que o govêrno britân ico não recusasse as
sentimento a essa ocupação, I,or mais embaraçosas que pudes
sem ser ali snas rellercussões no mundo ârabe. Mas os turcos 
não se mexeram, deixando fugir a oportunidade. E' de presu
mil' que não tivessem obtido a aprovação dos alemães e receas
sem agir sem ela. 

Será uma comllleta inércia a última palavra da Repúbll 
ca turca no meio da agitação que a circunda? 

No momento, os gestos de sua diplomacia causam perple
xidade crescente. De UIU lado, os ministros de Angora resisti 
ra~ às propostas de Vlchy , :,po!adas por Berlim, r~lativame~
te a passagem, pelo seu terrItórIO, de reforços destmados à SI-
ria. Toleraram, é verdade, os transportes de essência, mas lla-

TEGE o Industrial ou comer· 
alante, quanto ao uso excluo 

81';r2~u~I!U~~. escreva á Oro 
ganlzaçao ~omercial Cata· 
rlnense , Rua Joao Pinto n. 18. 
F_I_o_rl_aD_Ó..:,p_o_liS_._,....-__--:-_ 

Duplica o nÍlm.ro de 
pilotos civis 

o ':~~~~fg;'Pi1~~O!~'ivT~)n~ 
Estados Unidos duplicou nos 
últimos doze meses, conforme 
relatório do general Donnoly, 

~~~Nnistrador da Aeronáutica 

A 1 de julho corrente êsse 
número elevava-se a 82.277, e 
na mesma data do ano passa

do havia 41.006. 

Londres, 25 (R.) - O Almi 
rantado Britânico distribuiu O 
seguinte conllmieado : 

pondente, sempre bem infor- livremente na necessidade de conclUIr a paz, Indo, m~sm.o, a I=~~~~~~~~~ 
mado. do "Cblcago Daily Ne- pontO_de asseverar q~e ~ão se deve ex~gerar a Importancla, a D"VIOI'OliIIDllTOS 
ws" em Waahlngton escreve duraçao e as consequenClas da revoluçao hltlerlana do oclden- DO ... 
a ê~e respeito · ' , te", porque estão ligadas à vIda de um só homem. 25 . (U P) As 

haterias anti-aéreas e dos na
vios que escolt.~vam um com-
boio, ~sse aparelho de bom
bardelo t~lItou atacar o .c~~
bolo, porem, logo ap,ós o 1~ICIO 
do fogo ,da D:rtll.harla ~ntl-aé
rea, fOI atlllgldo ,cal,ndo ao 
mar, Nenhum dos n,!vlOs da 
escolta sofreu danos . 

GaNlanta 
•....Irrlta·da 

~~~~ç,:r: ~:!~mllJltf:~l: 
quente. Actúa como wna cataplas

ma, emquanto llS vapores que .., 

_plram deslnflammun ·logo as 

~Irritadas.
..

"'~. '~." ' ~."' ,. '''...., .. 
.' . ,. 
'...., ,• • ~' : 

Dá ânimo para qualquer 
trabalho de e8crUa." Quan
do alguem manifestar avel· 
sãoporqualquertrabalhode 

~~~\t~ivc;zl~:ha~I~~a;;~e~ 
ta infeIioI. Éa hOIa entã o pa
ra experimentar o equili· ....."., 1'-• .---.. ' 

briopedeitoGaincrivelfa
cUidada p a raesc reve r d a 
nova Parker Vacumatic. 

ver sempre 
o reabastecimen
to mais iceU em virtude do en MO!ltlCJ 


chedor "a uma sÓ mão" da Parker, 
 sempre o 
n&Y.l. que deixa e spaco para tinta qucsi 


duas vezes maior do que nas ca

netas antiq UadaS


Peaa 
Ultra-Sua.,. 
Todas a. cane

1 
laa Park_r tlm 
~.Ila. d_ ouro1'arker d. lolk com pon
ta d. OtmUtdlo. 

Morca ••gistrada 

__VAICTllMLfl'R'lllC-8 . 

o "Diamant. Azul" no uaurador I.pr..nta nono contrato por
Vida com o pOHuidor, garantindo o reparo de qualquer avaria. 
(e:lceto em ca.o de perda ou daDO Inlencional), cobrando ape

• Pela ..iI! ~ ~~ef:~~~i::ap~~ ~o=~o. dMde que 

A..............................•• 

(An.la. Die",enle Azul, 210$ para cimo; OUlra. ,.nete. 'ort.r. d.sde 50$. 


Onice. tll.trlbuitlo.... por. tedo a Iro_i! e Po.te Centrol ti. Conslrtos. 

COSTA. .oRláA & CIA. 


lua 1.0 de M.rl0, , - 1.0 - lia ti. Jen.iro - Cal... ' ...el, SOl 


lA' CHEGARAM 

RADIOS .KNICiHT» 

AMERICANOS 


UNHA DE 1942 

Alcance - Sonoridade-Beleza 
Da fábrica ao consmDidor 

PRECOS SURPREElfDENTES 


Visite ou escreva ae.demora cI 


«CASA AN1'EN;AS,. 
GENTIL BOUSON & ClA.LTDA. 


Distribuidores exclualY08. 


RESERVE SEU APARELR0 
RUA nBADENTESN. 10 


Caixa Poeta! 81 Telefon• •141" 

EDd. Telegráfico -ANTENAS

"Se IM alemães estivessem se:: !:~~~~~~a:::e:~e~~t:~e~~t~~d~ni~~!d~~~aIndoon~e~ 7 ,3~u~~;:::; da ma~bi, e;; Ga
procurando provocar uma ocu- guinte fato ' Tendo concluido com a. Alemanha o Tratado de paltenberg, próxImo a Gonze-I =--------------------
paçio Imediata, por tr-.".... 18 de junh~, previram. os governantes turcos que o embalxa- berg, desmoronou_ enOl'me blo
n~rte-amerlc&na8, das llh~ dor britânico, sr. Hagessen, pediria explicações. Apl'ellsaram- co de melo mllbao de metros 
Pr rtugU8US no Atlântico, nao se, por IS80, a dizer, a Londres que toda a Iniciativa dêllse gê- cúblcoa de rochas, 88 quais to
P ocederlam diferentemente do nero seria considerada por êles como Inamlstosa. Se a Rússia 
que o fazem, e póde-se decla- resistir ao u88lto alemão, a Turquia deverá contar com a amea
J'ar QUE> OA paraquedlstaR ger- ça da Alemanba desejolla de que auas trollas alcancem o Câu

~~~~r:~~~7:an~:::v~~ C880. No CQliO c~ntrárlo, élnutlldl~er ;O ; !I~.,que ~Ilj!lguarda. ,. 
!'I!l<:a:-!am que O~ =rlnhelros 
doa Eatados Unidos lá tinham 
chepdo antes, fllBO não slgnl
fica que os Estados Unidos 
tencionem estabelecer-se em 
pOBBeB8ÕeS estrangeiras, mas 
slgnlllca que serão compelidos 
" ocupar postos avançado. em 

ram arremessadas até o caml
nho federal de Sarfans a Wal
lenstadt. DeJlOls dês8e houve 

~~:s. ade:::~~t~~;J:I~! 
grande bréchll em Gapalten
berg e parecia que toda a mon
tanha 'se fundia lenta e oontl 
nuamente. Advertldoa a tempo, 
os habitantes da aldeia vlalaJaa 
RangenBt.ach, sltuadOB entre 
Ragatae .Wallenatadt, fuBindD 
d.OI ·~ J~ ameaçadº". 
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A explicação da frase do sr. Anthony Eelen 


Produtos CATEDRAL iDIVULGIDOS EM LI PIZ OS DOCUMENTOS REFERENTES 
ávendanaFARMACIA ESPERANÇA 10 «PUTSCH) TOTALITARIO

Rua Conselheuo Molra. 4 e 5 - FONE 1.&1t2 

(Defronte à c_~_s_a_H_oe_p_c_k_e_)---- I;!i~~;;'i~~,~:;;:J)~~;t~f:if~: ;;~:i::l~!j,:~tt;i\;~~!~{;~~~~~ Ij'i;;~":';j";~~j::;;tJ::\~(~I 1~;\j~:"~~~ff~It~;i~
Ressonâncias ~a ",","",'" "0"'''' '0 ."'"" T,O"',,, "" '''''''' '0'" ",,,,,,,''''''''''0 j.; """""'0'" ""''''''''0' '0 ",,,,, '0"""0 " ''''''''_''''"'' 

I) IlraZl'r dl' :1ll1l1H'i:11" o \'c.'('('hi- ('si li lcwalidac!(' -:(' 111'c.'sla Ill·l'f('il'l- nit'nlt's IlIg:II'('S 41 (, ;lh'rri.'i;I~!(,I11 . J)('Sfh ' li Iulnh.. ('ur'a estada I'U 

I1H' l1lo clt' sua inll'I'{'ssanh' (';lI"la I1H'nh' p;I]'" ("s I<' fi 111 . SnulU'. por 1.o;.ln IIH' ril1. " (' r qlH' v. S. l' S('U IH'S- l11inis ti·l'io. v('nhn ('ol11bal('lu!o esla 
,I t'lll (ltI(. lIlt' ('OIlJlll1il':l as gl'sl{lPS :dglll1s :l111igCls. <Jlh' as r(' llllii.l's soai I'l':ilizanllll 11111 trabalho ~; . alwH::io (IUl' pretende t'I.treg:lI' n 

'lU<' \', s" () pl'ssoal tia ]{':'::It:ÚIl " , 'on liltll i\ 1ll S,' III inh'l'r('ri'l1C'in :llgll' :'::llIlt'S('O para a dt'tU:UJlO ti l.' nos· pais aos Esl:ulos Uniflo~, sob o 

1l0SSIIS :lIl1iglls ('i\'is {' llIilil:lI'('S lIIa .I:\s :lIlIOl'itl :ItI('s (' (11)(' nll sstls sn 1)1:1110 Ilill'a n 1H'1lI .h. B1 .lid:l . IH'CIt.'xlu d,' 11111 auxilio rimlnl'cir') 
lIolid<lIlCls levalll a ,'aho ,'IH IlU'II sil1lpalizilntt's t's t'-,n l·e:IIi '~.H)(lo Tonm nula l'spc(.' ial elC' ((li" v. s <lI\(' nunl'a viril. lslo me íl'rila!campan~ana SIria 

ra1u-se ('Otn 1 r t'S sohlmlos turcos, de baionetas ('alada, l'une :lS in(IH'll1lH,'t)C'S l'll\'iadas por v. s. ':ô('s d"\'('lll S,', ' dadas lH'SSIIHlllwn· I dos d('\'(,1ll ~('I' anlll:ltlo'i ou, "\li llal·sCI(' i;lIi!luo. f:stc tratado de 
dois IJOstos da fronteira, O!l.tria l' ~'.l1 11111 pai~ \'izàalw c 11m 

O elH'onl 1'0 ('Jlll'(' 05 soltladns amj~os 1'palizoll·se (~Ol1l o es- \'(,l'cI'HIC'iro (' rime. {;m3 \'rz cer.~ 
l reitalnenlo cla~ luãos. cIHJllan(O uus 'C' OlH ros iaul ofcre<:e ndo trolada :t sittl:H,'àn, ('sle ~rit um dos 
cigarros. OS 1111'<:OS lUOSlraranl-se uluilO inleressados à vista J)ril)1('iros assuntos que nmdal'c

dos carros blindados. subi11do para os l11eS1110S e examinando· O SONHO JAPONES NO ORI ENTE I mos, Com () ruturo govêrno o com 
os. Antes désse encol1lro, nós havíamos já palmiihatio os ter- • o ouxilio do meu bom omig" Fo
renos arenosos e theios de montanhas batidas de sol, que i:ie iunini. isto sera possível porque o 
!1ir~gem à fronteira ltll'ea, enl'Olltrallclo Selnpl'e luai0r número Ir31atJo cm questão n:io f,,t forma. 
de bandeiras IIm·as quc eS\'oa(;a\'am à hrisa, flutuando 110S es- lizoelo. E.tá claro que o famoso 

:1~;lt~~:0~f~~t:i~d:ff~;:~!~(1~. i:~~I':;:I(:~~(~II~~:;I~::~S ca~:~:~T~SU~1 ~:= ("hanccler Ostri" cstil completil

fé, hgua gelada, na lnais ('ol'dial atmosfera, ~")al'a alcançal' fi ::~~~:):, i~!h~~::!a~r ~:iOse~:a~t: 
~~~~s 2~;~n~~;i;~~~ (!~I~::~~~s<1:0 ~:::~.<;~~a~~l1l~:í~C :1~1~~::~~'~~I~l~lg~; col"nia umel'icana, Espero :I (lIti~ 
pstl'adas ('oalhadas de \1'2 1151)0)'[($ aliados. Passúmos 1J0r Il.11i - :;~a ,,~~~~~r;.I~ )~~:1~n~p3:e~n~;~; ad:~~~ 
~l~~;:,n;II~~~u~~::~\~:'~~ ~a~:I'~(I:I'~~)gi~sV:,~ll~;:~g~!:~~ (~l~t~~is~~)1111(!7~ (lllC salnln". a Bolivia primeira. 
des dcp{)s itos de munições (lU(' se diluiranl sob explosões v10- Illc:nte C posteriormente lodo o 
I'OS brittlllÍ<'uS. (11W cf.;t ão sendo libertados, eram salUlado!-', ale- ,'ontincntt' sul·americ!tDo da in
gl'enl('nte. Pilhas de Il'allSpOl'tl'S de ('anhões c grande llúllwro fluência norle~alUericana. De pt'fln.. 
de llulllições elaR tropa~ de Yi(-hy cnc:ontrunl-se atiradas à bei. to os dcmuis países seguirão nos.. 
1'a das estradas, ellC]llanto os soldados preparam-se para abano. so exemplo. c poderemos.. então 
<1onar a ci<Jacle e m <1il'C'('ão à área de Trípoli, que é (~on~idcra- P I=" 11 ('um U11I ünico ideal e com um 
ela a zona neutra. rese rvada ilS forças de Vichy. Os ael'ÓdrOlliOs único chefe supremo, s~,lvur o lu.. 
de Rayak alu'C'scntnnl ~inais t.'\'ielcntes dos hOluhardeios da turo sut~americano e começar 
IL\F, com os seus hau~ares complctamentc esmagados e grau- 111110 éra de depuração. d~ ordem 
lentas. 110m apresenta a inda mais eYidentes sinais da perfol- e tmb.lho. Até muito breve. se
<;:ão dos ataques da ItAF, ha"endo a Estação da Estrada-de- nh"r ministro. (a> E!ia. Be/moo
li'erro ~ido atin~icla. dil'etaluente, trausformando·a (~m c~inzas. te, 
O acroporto de ,\Iel'o, já oCllpado pela IL\F, está vivendo gran
de ath·i<ladc. emhora a inda se Il08sa apreciar os restos calci
nados de a \' iÕ0H \'kllystas, aI{'1ll de muitos outros danificados. La Paz, 25 (A. P.) - Â. sccreta-

Em AleIJO ainda fiC e n{'ontranl lunitOt-l lnilhares de solda- ria particular du presidência da 
dOR de \"i(·h )". c pilotos . O mais cxtranho é constatar que os Rcpliblica divulgou o seguinte C(l

l'I.)s tn lll'nJl1(~~ ~slão son<1o dil'il..!';idos .)clt' ofidais das fOl'ças aé- Illunic:.ulo: "A secretaria parlicu.. 
reas vidl)·istas. (IIIC aiJl(la há pouco dias Ilel·tendam ao estado lar. por ordem do presidente da 
maior tel'l'~~tl'C, Entl'etanto. nào exiSlem sinais exteriores de RcpübJica e em nome do govêrno, 
animo!{idade, e mbora o~ soldados de Vic'hy al)al'entenl achar- cOlnunica o seguinte, t~l\do eln 
se lIlUi10 (h~ IJl' ilni<1os-; depois da (·ullIlmllha. Aqui entl'ei eUl (;on- vista a similaridade de nomcs pu... 
taeto. pela prime ira \ 'CZ, <:om as misteriosas colunas britãni- EIImI blicadus na imprensa: II - Que 
('as e indianaR, qu e pnuCll'al'Ulll milhare5 cle lnilhas através do segundo documentos a !lerem 1m.. 
dc!.-;el'lo infindáve l (lo 11'aqlh~ . \' ia lJezol'ad, para Alepo. Apa.. bUcndo!;, o ministro alemão na 
l'enf.ando il1vejávnl sa(l<1c, eSsag tropas, ql1eiluadas de sol, são Bolivia estava implicado no movi
cxplêndidas e dizcm '1I1 C os pcio!"es tempos que 'passaram fo- mento revolucionârlo, de caràter 
ram <1evidos aOH aviões hlilnigo'3, ...·!<.;to c'onlo 1wnca proteção nazista, que devia ser encu.beçndo 
anti-aé~e~ ,lhcR e~·n ~lisp:-nRa(la . ~~e.~'I~ ?('a~i~o, mai~ d: trln.ta O Japão. igualm.nt. com o adquirido na prim.ira fá.. Hainan•• a 96 ilha pe_ pelo m.lo~ ~I!as Be/monte; 2) 
homhaJ(I,el."I.~, PS( .0It•.I~I()S I,e l~.s. (,~(,~S, ...tacal am-nos na esU a- ••u aliado na.;'ta. t.m aa d••d. 1934. A .egunda fá.. qll.na. d. Spratley aitua- Que u. of,c,.,s atualmente dpti. 
da .. l:e('I"I~ldlll, . !.I1I)(. I~n~()., (s~<..s. solda(I(,~s (I~Ie estavam ~e- sual ambiç2l•• no que di. inclu. a dominação da ra- da 2SOO milhQII do Japão. dos e ,entregues J\ justiça militar 
'1'1I0S0S pO! 11111 .I~anh() (. n:lda 1~~:lIS: pOIS ha dOIS meses que nao resp.ito a uma -Nova Or- ça. mong6licaa na 1'art. da ma;' alIm.nt. 800 milnQII partiCIparam de outros "comp/ot." 
Ihcs era propol(J(l1ln<lo tal IJI.dZ.CI. Us detalhc.s do papel por Id Oh· • d i d d t d pod b . . de natnreza puroment~ 11llitar. 
~~~~Gd~~c;~~e~~a;'I(;)m\I~~)(:J~ i 1~1~H:~:~s:::v~!c',~~~~. n~~ra o~l~:~!~~~iC)~~ E~~~~to o objetivo al.m~o O j::~idat~~ .=~ :ad:~ i:'!l..a ::Sin~:;:ra.nQ~ 3) - Que o exercilo tJll- 8o~h'ia s~ 
la (na1 as mesma~, partindo d" BaRsora: aniiliaram a limI)C_ é A de estender o ..eu dom[~ln ....... mandat6noe mu.taa pe- Ag.ndo ~mo .nt.rm~iário manté?I lelllll aos seu. Ide"l' ~~. 

za Ae Hahanya-Ba~dad , 'lue era levada a efeito lia campa~ha I.~br. a ~uropa e o H.m.~. qUerias ilhCl! no .ul do O- no conn~to .nu. Sdio • c10nallstns ~ respelto .8 ordem Ie
da Síria..Jamais êRses soldados se queixaram. tcndo demons- f.rio OCld.ntal. o do !ap~o c.a~o Paclf.co,. lua po- Indo.C'una, rec.nt.m.llt!. g~1 COhstitUld•. ~n. ) - .JorRe HeI 
trado o mais alto grAn de disciplina, provando, assim, serem i de ••~.nder:.. na direçao d.nam ••r uaadlll! como ba- o Japão p~curou aprove.- Castilo, :ecret~rlO parhcula~. 
troras Idea is \larn nma gncrra fatigante como aquela. Não há da India e Tibete e. no sul. _ aireaa. naVal., •• nou· ter o .""]0 pQl'a ~bt.r c.r- LA PAZ••3 de Julho de 1941. 

dúvida qnc. a campanha síri~ fIcou terminada principalmente ;::a. aaaAu!~~C::. Holand.· ~i;u~~~I!t=".iur;:asf!~~: !~m==~!~~':q~:i:.tOri~~..~ PUDIM MEDEIROS, 11 sobre
~." I~ t~l~nel~~ ~e~e~::n~~a~~~l~o qt~s~~~~~~::::a8tiol~~~S l O nONO mapa mostr?- o t .... · adquirida..m 1939. inclu.m d. ac6z0do com a .U:-v'POIl. ~e~lad InegualAvel, gOltO~II.
oa~~~~1a~a9 tropas l~imlg8B. o o o I';!!6rio que o Jap50 lê t.m tica d. _pando ao .ul. :P~'OI:ID~rep.r.r • quI!' todo. 
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I U!III- ..... 2i .. '-IM .. lICl I 

o Estadoll 	 Mullo .. ""6". 
-I 

D/arlo V,sJ]tJrJlao 

Red~ccAo e 0It1010•• A 
ruo Jol!.o Plnlo u. IS 

Í"r..' C CfC":~I1::
""no IOSUOO 
SeUl~{\'''t'' :!2SOOO 
rrlmf".·t r.. 12$000 
II~. I$OOC 
Nuo":,,,.· ."ul." 1200 

Anoo 
8eroe.ue
fitme,trt' 

, dlrpcçlo 010 se relpoolJablllal'!. LLOYD BRASILEIRO 
pelo. COOoeltOI emlttld,," aOI 

mlaol a..llDado. "PATRIMONIO NACIONAL" 
LINHAS: ARACA.JOjPOl{TO ALEGRE, mO/LAGUNA E 

TIITOIAIfLORIANÚPOLlS 
PRuXIMAS SAlDAS 

PARA O SUL: 
COMrE. CAPEL!\ : dia 6 de agosto para Rio GraDil ." Pelo· 
las e Pllrto Alrgr .. . 
PARA O NORTE: 

COMTE. ALCllJlO : dia 2 d" n~ ()"o plHil P,lrllll<~ll:l. ;'<"nt08, 

Rio ri ...Jlln ei ro. Vilórill, Cnrll.vplll ';. Ilh é us. ~"h'lI,jur l ' 


Aracajú , 

ABATIMENTOS: Sómente terã" lllr pit.o "' 1""SH~('n, reqlli 


SitUI1R~ por eUllla. do GovlJrnn Fe ol' rul. 
PASSAGENS: :Oó 8erão Iltenol id,,, m " .liailh' 

atestado d.' vucinu. 

DEFENDA OS SEUS INTEI<t:SSES. DANDO f'I\EFEI?t:N · 


CIA AOS VAPORES 00 LLOYD BRAStLE1!W. 


Dr. Remigio 
CLlNICA -MEDICA 


Moleslias inlernas, de 

Senhoras e Crianças em 


Geral 
CONSULTOWIO : 


Rua Felipe Schmidt- Edifi

cio Amelia Neto--Fune 159~ 

9 ás 12 e 14 ás 17 nuras , 


RESlDENCIA' 

Av, Hercilio Luz. 186 


- Phone: 1392 

t AtteÍ'lde a chamados 

14 


Dôr de dente? 

_................... "'1.............. 

.U (AtAIHU OI: 'lIfO (UJU, ""AI' ou AM4S ' 

VINiiãlil'iiiGENI O,
SOFREIS. IRMAOS? 

rt'AM 8HlAS l UB\lH,,~ C 
t..1:'~c!~::~d~~~!2 :~o~a~ef~~. ,f rilnCisco GifloJlJ & C. - Rua I .' de M-.a. 17 - RIo 

O Cealro E.plrlta I.uz. Carlrlad. 

mantém consultório médico gratul -- 
to. Elcrevendo,declare claramente: 1-:.,...,':... IM RR~"'*·''''~, __~". ,nome, Idade e reoldêoda. l ' OlBado i 

~~;~~~~~ i Cré~ito Mútuo Pre~ial
1&1 dt' mor8õl8, ou para ne· 
góclo, à rU8 Nerêu Ramos. 
em rrente ao quartel do 14" 
B. C., no Estreito. Oportuno Proprietários: J. Moreira & (i••emprêgo de caplt81. Inrorm8
ções Da rl'dl\çllo do ESTADO. JULHO 18 v ·37 Foi entrpgue ao ;Jrest8mlsla C8rlos Ramos, 

resIdente em João PessOa, possuidor da cadernet8 
D. 	 ó3f>6, o prêmio que lhe coube 

em merc8dorlas no valor de rs.JUVENTUDE 
ALEXANDRE 	 6:250$000 

contemplado DO sorteio de IB de Julho de 1941.Qv.AII meto .éc:ulo do..ezl•• 

c&ac.l•• o melhor reclame 

da p"''''''Dela • IUYEMõUüE 

~ p"r. limpar. for· 

UlIcar e reju.r.nelcer OI 
 AGOSTO 4
aabeloe. Eliminai. c ••pa, 

lu celsar do qul!da do .... 
 SEGUNDA· FEIRA 

M8is um founldé.velsortlllo a Crédito Mútuo Predial 
prttllltlva os cabeloa 
C.... lo!l o voltnr • elar 

realizará no dia 4 dE' Agosto com um prêmio 
em mercadori8s no valor de rs. 6:250$000. 

d~ ..lhe, vfJ;or ., mocidade. 
Nao cont~rn IHJ, ele ,rata. 

• reDcos, &cm o. tingir; 

'-~~".-'-:=::-::':-"""'~~...;~~.~~.'«'!r'-~~'i1'-~~~ã:,Y.;:ijhí""",~~ .....10 como loç&o. 

ollATai 
P.~~o. tc;pr::1~O;)' .~ ... eM- REPRESENTANTES--
dHo. dOI c.tI,l.... JMJIIor ..o........,... ~.....•... 
 Importante emprêd" Dllclonlll, oper8ndo no r8mo bano 

cârlo, construções sortelo~. etc. necessita de ngenteR e re· _.. _- ...... - 8100!0 ..I, presentllntes em todas 8S localidades do p8ls. Dllo.se ótimas 
UI...,uma IUIU.U "li. comissões e ordenado. Poderâ candld8tar·se qualquer 
............. t...~.=alE!!lt pessôa. mesmo que tenha outras ocupações. Cartas pllra 

Gourwllle::- Rua VIGconde do RIo Branco. 280 - 40. andar 
ap. 16 -SAO PAULO. 

NOVANENTE À VENDA............. 

MAQUINAS DE ESCREVER "CONTINENTAL" .............. 
~ 

Pr~~~I.. da 

WINn.BRER 
IERIE 

.:seH~_. 

:CHEMNITZ 
Alemaoha 

~ com carros de 31. 21. ~I. 51. 
65 e 95 cm *1I1a 

Representantes exclusivos em Santa Calar ina: 

CARLOS DOEPCIE SIA. COMERCIO E INDUSTRIA 
MATRIZ EM FLORIANOPOLlS 

Filiais em Blumenáu. Cruzeiro. Joinville. Laguna. Lales e SãoiFrancisco 
MOSTRUARIO PERMAMENTE EM TUBARÃO 

Antes de comprar um Rádio-Receptor, 

faça uma visita à firma 


GERKEN & elA.• 
à rua Felipe Schmidt, 34 

Agentes Autorizados dos afamados Rádios Terrenos no Baln.ano 
I ' Escolha i' o seu loteíh! 'tê'7 
reno no Balndrlo da Ponta do 
do Leal. As construçOes aumen~PHIL.IPS 
I 

Iam. A planta dos terreMa aCha-.·. 
se com o sr. Arl Santos PereiraVendas à vista e a longo prazo que se acba encarregado dll 
venda dos loteI. 

I\t~~~i~ Y 
Se v. S. precisa comprar artigos para presentes ou necessita de umat:, 
boa instalaçAo de luz OU obter materiais elétricos. em seu próptic)';;: 

interesse, visite sem compromisso a ....... .... . . 

INSTALADORA DE FLOR;IAN(IPOLIS 

pois, seus artlios para presentes e materiais elétricos; ,.'~~u. preço.
nAo têm rival; por exemplo: lâmpadas a partir de 1$900. no. par. 
InstalaçAo desde $300 o metro, suportes para lâmpadas a .partlr de 
$700, e assim todos os materiais estAo a preços ao alcance de todos' .... 

Inslaladora de Florianópolis . 
RUA TRAJANO ll~FEUPE SCHMIDT. ll-Fone 1674 . 
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o ESTADO 26 di Julho di IMI 

Os ~nlos o re,oltl.-,le , çeDtra Occelll" 

tflfI(($ll!S/III9! 

o nos pistões e cylindros com este 

~_8Gi~ novo cleo MAl$~.Jli$ISTENTE!o 

Agora, o Sr. pôde obter, em seu carro, 
result ados sem~lh3ntes aos que foram 
constatados na prova de Florida , pelos 
technicos chamados a comprovar a excep
C'ion:ll resistencia do 110VO e robusto 
Atlantic Motor Oi]. Nessa difficil prova. 
d~ mais de \.600.000 kms., todos os carros 
chegaram ú meta d a prova sem accidentes 
de motor, e com um desgaste nas partes 
vitaes muito inrerior ao normal. Aproveite 
os ensinamentos desta grande experienci2. 
N a pro).' inl õJ \'ez , e.... perinlente tambem 

o not'o Ar/antic Motor Oi/, 

oI/(#) EHJOIISi1J/ 

AQUI ESTÃO OS FACTOS 
apresentados pela Prova de Florida 
1 - 'lI:',O~ ..E~C; \~TI-: "I..~ 1·1~·q'(H':S! 
\11('111"" 111 "; .Iu llurnwl. (I' ,1.· .... J.! ftSh· rui dt"o 

tI,lIImh ,Ic' pllll.·;..: :I(... . "'Hl1ptlrUllu ('uni CI d~:,
/-!:t !-< It· UUI' lIutl d., o.unh .h' llnllq.!luln .) 

2 _'lE'O~ IlE~l~ \~TE '0:-; t:YLl'iJ)n()~! 
:\JlI'lIa .... 7"; .It. nurnwl . ( t . tlt'S~;I!'>lt ' fui dto 
U,mUl!! li=- pllll! ';"::~ \lIa, "lIlUpar..tlu i'u ln n clm~~ 
/-!"a!'>lt' nnrmnl .It, n .11I1 11" pH'h·~iUIIl .) 

3 _ \11-:'011 \IIE1CTl 1C \ o'O~ o\ " El~! 
\ al ll'rlllrll (••i ,te· H,II17 (It, ,lIllIc,2"udu _ 

1.IP"U:I !-< 11 f'; - ('llInp:lnuld ('UIII li ah"rluru 
1I00'mal t i" tI .l :! ele' IJUI h ';..:::ul:t . 

4 _ ~1 .-\ lOIt nl'H.-\(,:\n. n,' pui ~ de 160,000 
hlll ~. " ('UIlSUIIIU dt' ul.,u. ))ur (·urru. fui de 
lU'IUU' Utc I litro Imrn cada 1.:lOlI "-rnM. 

Atlaatlc MOTOR 
OIL 

ANNI\'EB8AR108 

Fez anos, ontem, o nosso dis 
tinto conterrâneo Sr, dr. Osca l 
Schmidt . filho do saudoso ca ta 
rinense Felipe S.chmidl. 

Foi ontem mu.to felicitado . " 
passagem do sell natalício, o sr 
Euclides Pereira. Ate ncioso c 
amável, o sr. Euclides Pereir~ 
sabe ser bastante gentil para 
com a nUmerosa fregu esia do 
excelente " Carf Rio Branco", o 
mais bem montado estabele
cimento do Estado. 

CI,URKII 

Hoje, será realizado na s( de 
do «Cantista Recreativo Futebô! 
Clube·'. no distri to de João 
Pessõa (Estreito), um animadG 
baile. com início às 22 horas. 

LUl1drt1:oi. :,!Ij (A. P .) .:....- () gl'Ili.'l'al It's na'lllcln :;T:·i~:~~. ).
nll~al1 ~iIllOddl. 1'111"(" tio :,!o",'rl1C1 Londrt·s. :lli I t:. P.l -~ tr ,::::"dicf 
<1:1 Illj:tosl:hi:1 1111 l~XíliO. dl'claroll iI cio gO\'l' fUf'I ilT~osJ:'n'o, sr. " Sinú,· 
illlJlrL·nsu IllH' SNIS l'ompillrinl:ls \'il'h. anunl'illtl Clm' fi,OHU sérvios 81:" 

l'~l:io l'onlinu:mtlu:1 oposÍI.; .in :IS n~\"oll:lI'alll ( '0111":1 o Eixu, vcrifi
rill'~';I~ tio Eixo Inlaliti'u' jO. qlH~ r a- candCl-sl' 11'('IIJClHh, lula. Al'rC5Cl'n.. 
II"lI\"t·s Ih ' illi,·id.uh·s llt' g:1H.'I'I'ilhus. Inll (llIt' a I'(·nlll:. ('s laloll no .Iia 
qlll'f l)U1' l1U'in ,h, Tl' \'nll.. fnll1(,:) , ~K de junho I' que HS sérvins s 
Tl'l'llIillllll li gl'l1l'l'al ()us:tn Si11ltl- I'(' lil'anllu P"!":' as IIwntunlms de
\'ich ('0111 as ~wRujll1t's p:lllI\'T:lS : "-A pois Ih, 11'1"'111 ('olllhatido .Iuranl 
11I~()slll\'ia foi (·t)lulllislmla lIlas 11:10 algulllils rlias. inrJin f,.l: indn lll's:ula ~ 

,D!ll.it.l1l'llt", haix'ls :'IS 1'·'J.ll;I~L.H:J I (.t:,g!,r.n!;1!Ü~·.~p~ . 
-- _..- --An~i'i~'-:rrr-ml;i"lh' I'S) - Cl'nll'- Bis ..,' I1ll1is 'Im', iI ' itlOSl'l'itô 'mls -si'. 

nas dI' s\;r\'ios 1IIlifol'mi1.:ulos jll's- \'l' l'aS 1'l'11l'csúlias lulnlallas. os SéT
('('ram l'('I' C'1II 1'lIll'nl(' lias monl.l - "il's "IJillinll:lIl1 SIl~1 l'alll)),lIlhu .Iro 

:~:;;:~':.;:,:~::~~~:,:::, "::'~,'~:.i~::~I';~.;~,::::~;~!:~ I::::::~::.::~~'I'::lii'::I::; " " :';i c .I;,~a::::::~.~:c~n~oli: 
II'ôI\'i's 11:1 ;lllh' i:I, ('ujlls h:lhjlalll(·... 1h', CJ s,', SilllorÍl"h :Il'('utUOll (IlIe 
IIH'S rurnt'('(' ralll alil1H'ntll~ I' lJI"l'- a lu,líti ('a iugosl"',,:!, IIj l ('onflilo 
sl·nh's. O .. ah'lIl:il'S nún " 'ntaram I'lIssll-:th'll1:io. 1.' i.tl"·ntil":1 ;', cI:, (;I'ã .. 

::~:~::::~ I'11:,I"'lfl
irJ(•.I';:';~~(: n(;::~: I';111~:: 'i' ;~: ;I ;~~'I~~ !~~:(': ~~~:: :~::II ~';;:l ~1 1 I ' III(' 11(,(" hlTaç;jj I ~ .1., 

LOTERIA FEDERAL 

Hoje 500 contos 

Inteiro 70$000 - Vigéssimo 4$000 
Rua Felipe Schmldl - Edll. Amélia HelD 

Não tem telefone! 

IO ESTADO eSl?0rtivo 

,\po..; a I'f' i. lli '~\l :; i l) Ih, ('otê jo ri 
nal 1111 di:! ;: f! (l ;!g,'~~ ln, pt1hlir'lll'(" 
mo" ~ l ."; "I'L':--.onha:-: flor miudo", frl. 
";l l izallclcl 1)(lI'IllC' nl)!'p.,,; t1o!-: ll!l('on . 
11'11:-: \'('l' ifi ('ill!U:, lW \'igl'ntc ("('l'la
llll' citadino, 

TOSSE? BRONCHITES?,', . 
\4'11


ELIMINA! FORTALECE! 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:opos�I.;.in



