
Espiões e . à:r;aqlledss 

Londres, 19 (De Manuel Ch~- i Guardn Territorial, poucas horàs Ida noite para a prática dn sa-I Na última g~~rra for_am exe-I rar fazer .ua.p~~etraçio·'!l!n-1 eíiiCfciu o Ikdoe. c,m " 11M ~ 

ves Nogales, da A. F. I . p~ ra a t a p ós sua descida arrojada . botagem e outros enmes. cutados 19 e:;Vlo~s. FazIa então çando mio dos aVlOes" dOI para- çam O pc..ICOCO
l' Reuters), - Na manhã de 15, ! Recentemente, foram igual-, Tais execuções da Torre dei 150 a~os que na Torre de Lon-,quedas ~a~a atirar êsses_ ~ri!"i-I _O curiooo;t ~ . quc, ~qunn 

foi executado .na Torre ~e Lon . ] ~~~~~~ll:~~S~~~~d;:i~~t~~s taS~li~Z:;'1 ;~~~~~. P::du:~~u~eemp~~ ~~~~~ I~~~~on~~p:;a ld~t:r~~: di::'~:u;:e~ I~~:s~~~~~~. :~~~I~ bp~~~'::~o~ i~I~~ona ~~~e~~et~::'Il;ei1~w.: 
~res u~ esplào germâmco q~e! pela Luftwa ffc e aprisionados II tigia t ene~roso que cerca o ve- cifra.' ,mas deve-,se acentu~: que ter~i~ório das Ilh~s é vigiado, Ivi~ilância . Isso po~ue . .él.• ,-", f: 
tmha s.do lançado ao solo brl- I pela Guarda Territorial. Nilo se lho edifíCIO . ,_ I a ~_hvldade d~ um e~~I~o na \ pol~clado e defendld,?, Qualquer fetta por tod,?" os cldadió8, e~ 
tânico por meio de um pàra- : trata de sold3dos paràquedistas ! O número tetal dos es;>toes- IGra-Bretanha C cOisa dlftctl de deltnquente que consIga colocar leal cooperaçao com a. autorl
quedas, Vestia traje civíl e foi I unirormi lados, mais de simples ipàraquedistas não foi decla- ser realizada, !=>?í, ,a necessidade, os pés em um recanto _das,I1h~~ dades, na _ob~a_ de def~"!, ~mUIII 
descoberto por elementos da Iespiões, jogados em horas ermas rado . que sente o Jmmlgo, de procu· sobe que a mão d~ Justiça la contra a InSIdie do ln1m1lo. 

- t Os australianos tm ROYO tipo

OS~::::::~::~:ren· 1 O·~-'Esltad'.o Sidll~~, :7r_~fL~~~~O mi
l lIist ro de munições da Austrá

llà~m;~II~~ (H~:II- ,:I;~Il: :i':~~:~~ i ::~\u~~a~~S~:~I~a~:~~c~~~ã~u~r~~ 
~~le;s~; i : :\'~'oP;;~ ';;~:.::'(;; ~~'i~;::;: i ~li';:~I::~O an'~~I~~:~~~~~~ ~';: ~~~:~ 
)"('s 8UC<:OS. c tH dcs padlOS (lt' I {lt~ pode r ofc nsivo c que foi 

ESlocolmo para n agéncia . nO- I O MAIS ANT:GO olARIO OE SANTA CATARINA denominado "Universal Car
tieiosa de \ Pieh i. I' ier" , 

::'egnlldo essas i llrllr llla ~' Õl' s, Diretor-gerente : Altino Flores OS IIO\'OS engenhos, cuja ra
os russos ))(> rlllau C'("c ràn naqu f"- I hl'i('ação t" cssc ncia ltnen te aus
la " idade . aillda qn" ~eja eS la - I ---'~ ,-- l raliana, são armados de ca-I 
beledtlo ",;rell \lor 1<'ITa .. n 'a- ANO XXVII ,=:orianópolis Quarta-feira 20 de Agosto de 1941 N. 8325 nhõ<,s .. melralhadOl'as auto
lizados violentos bOllI));! rd t'ius, - mÚl il"m~ uh l'a-nípida ~ (' são l'e

- H 'H l id{)~ de ( 'PIta m a t é r ia Illá.~ -
;j.Dar.an faz eon~u!ren. Inuementando o turismo entre :' Prloso-es em VI°"hl' .il'a 'li'" '" ..oloea ao ahrigo do 

. ela a ,Mussohnl 0:" , as nações americanas 1''';\0 a,h"rs"rio,__ 1 - ---- ._,_ . , '" 

IIl'rllll, \)< (11.) - ,\ "IUIII.\II \\' I ' .. I n R t . ) I " pro<i",;ão .lêss.. novo tipo 
dumlnnnt4' em "i.,ohí••!('I~O~S O <';' l~ S ;J~~~~)\~n , À. ( ~~('~lr~ Il~; Yi<- h i. I~. ( l ·. l I, ) ,\~ :11110- dI' \'pÍt' lIln 11(' ~uel'ra __ aeres
'tl_,lllll'"n"IIIIIII'~lrr'·I··"lltl.',III,l'I'~r· . "I"""-_ t'oC'!'(.lrna d0}' (1:.1'" .R f'hH,'ÕPS (;111- l'ill ac l l\H Jlo li (· iai ~ c! C' t i\'('l'anI ~~ l'P ll tOlt mi l1 i~ ll'O das tnuui1t"IIIIIIIII.II~ t) 

, I l )l' !-'~úa ~ t' II\' o l \' i d a ~ 110 atc'nta- c;Cu-s dtlJ )Iic'o ll uos últill10S 

~I'~~~~\I:!~I:; ••III~~II ~::::7.~;::,I,:"d ;'; ::: ~~~;'~ '~ t~~1 ~('~:11:~('~~~~~~~1~":~~:~~ :::: ~~ ;:~:)'t ~: , ~Ii:,' ' \~:'~;:a~";:~;~ :~)'~ : ::~:~II::, I~,, '; :~!::;~~l'~:'~~r~11I!~~:~~n~: 
dor, 4~ n de fltU' (' !ti.1.' I'ru('ul'urú clOIS, \"f!lu )n e s . p a,ra as delnal~ d.'u 1I1l1? IJmnha, Tod os o~ ~l~\ - 0 1l t1"O.s t i Jl o~ (le <.:arl'OS hlinda

inzl'r nllt'r juntu UH sr. 11 ill(~l' repulJ hcas ~n1e rH.::nas , :s t~ (J : ' I I , s· : : ~I) O, I',.•IH"I.'I)III ,\r,':,s'1",',1 ,1, J" " ".' ,~ ~ i ()~, P I,)lI Jl ' (-'g':){l o~ a t l' agora ,,) (' ' 'l s, , . ' I ,',~
41"'; :oõeU:OÕ s(-l, ,.I~o!ti.!' IIU q un lithut.> s~nclll r la bolado, ..,ob patl oc l- " 1 I 
de l.urtl'iro illd"I"'I\lI .'nl., dll 11110 do Deparlamento de Coor- '·I'sa . O duque de Kent falou 
l'Sfllht'Il','lulI'utn dn futnra "uo- del1adores de Negoclos In ter- \"ú ;~,!~oil~~',\',\):;~';:",:~ .';::: ~ ~ I ~):'::;:"~I~ aos jornalistas 
;:II;jn!:ll~I:·sil:l~ ~~:ll~::t::;4tn~!:~:~ a.n~~~l~a~,~~~ que s e r ve pa ra ~s - 1111111 lllUlTO ~iI\ladtl a I ;. qll i l ó. 'Yillllil)(l~, I!) (lle llt(~I 'S ) _ 

d('St'IIII'l'nll/\llo 1,,'10 'I'. ,\ln....- 111nu la r o mCl'cn:ento c1 Cl tUrlS- Illl.' lrns d" , ' i.-l'; . 1"1','r('i lIlllil o '11\1' 1'011ta r '1ua ll
IIl1i, 41'1(1 U ··iuf>hrt'r·· ('ullsitlt'fôl 010 ~'n,t.r~ a s :Ian as naço:-s do ..\ 0 ll ll'~ 1lI 0 t (, l1I )lo. a IHdíl'ia do d lf: gar it Inglaterra" - d p
ehfra'tltcdtln I' in(,uIHl ~ .\t' Ih.. hemls ll' r10 oc.denta l. es ta sen- di' :-\ il-" d""'ohl'i ll "" I'la 'IIIall.i- l'1 " rou " dll' PI(' d" Kcut , falau
Ilre~tnr Ji!õfi'r,' it;os .1(> mUlltu. elo ed itado pelo escri tor Earl datl p d I' !tomhas 110 Ilot('} (1<' do a l)~ j(l l'll a li ~t a s. s(i bl'e o pro
~--:-----=--- ----- Parkel' Hanson bióO'rafo (' au- ~ ir'p , 01H I I" lima C'x }l lot-;ão n'- g l'Úll l <l df' in.st l' uc;ã o ele pilotos 
EBtú trlRtt. mell am()r1 tOl" de div(' l'SO; Ih,tos sôbre a rifi(' ad a n o d ia I ;, ('UIlSOIl tri's c an i.U l p lIS(;ls. (Plf' a fil'1l10U estaI' 
TflDI bronqalt8? E.L" com to."~ América Latina , !lIC It' ll's llIuit o ma is 'Hl ia ll la rlo rio que 
ft lei " .. NOflflO 8enbor: A publicação do gu ia foi iní- I)o is p J'''SI)~ ('O llrI'S~al'alll I p l' P~ I H· I ·a nl. 
86 te ..In o COl'iTR_-\T08i!1':. dada p"la junta de publica - JI"nidl'ad ll dll " ll' lIl ad" " lI lI l ra :<1'" ,\II I'Z1t, 'lU ,. . (\" lIois ,I.. 
O li la d • d s ções dos coordenadores , dil'ig'i- .ti Si ll ag01-!:H. \' jsilal" o (Jl'~H(~ do l'u lladá , l'e 

q:e~ sero:'J:óZ: .~~~I;)e~~~ I ~\'~i~I;~~roe Wh eel e O super-couraçadQ "Bismarck" ,d e 35,000 toneladas, O prp.zer da petizada - ~ :' ::~~'~'~~H\\':n~~\;:~~' i~I1~~:~)~~i~~~';'~ 
brasileiro Ak'm dc <'ss" I\Vro fornecer orgulho da marlnca de gue rra de HItl er, fOI a belonave que S orgull1o dos conreile iros (\0 ( '0111 a aI h'idade <' habilida -

Ri o . ] S ()h~ridional) -- O a ln plos infornlcs sobrr viagens . ~~~~s eS~~~~~~~ ~~~t~l~ ~:d~~~~ ~am;;~!~"F~;t ~~~~' t~r~~~m~r~ ~~l?n ~~f)~o~,,~~~~Rn~~l~;~~d~~ro fO d(' dos C'1ll'a1Tegados (log ),la
ra.hino .\Ionteo 1'~<,liin on,k,' . 3t racões regionais, meios de nos de instrução dos pilotos ", 

ul·, l · auc ' Reguir"chefe dos jml"nR .-acli<-a<l ,," no transporte e i1oteis, será, ou- otmimeon s' ,e's.:,dmeentOt"ed8pc "oua mtna' ~sul~~ã01 OCo" IJCourlaa,dna sae~o sc,e r~a ~0\02g'~rOao Premiando a delacão () ilnst r" l"íRped" 
Brasi l. soli..i1o~. ao ~o,\'ê ~'lIO O t rossim, <lfom panhado de um \Iara Keuo,.,., Ontário, por a -
título de <-i_dadao bras ll ... r~" , ' uplemento ressaltando a h is- [;a acima nos mostra exa tamente alguns dêsses sobre~iven tes no Paris, 19 (H-:-T ,) _ A Pre- \' i'-'o . se~ l\lIdo dedal'ou , não 

. ~ )'T.~·»'cko e ll a~~'l~o na Hl~.s~~a Itória , u cu lt Ul' ~1 . a a rq u itet ura. momento em que desembarcavam num porto bntamco , feitu ra de Polícia con lunica' han: ll do porta n to possibilida
., ha H ,allos, \ \,\ e lIO BI aR.!. D. artc, bem ':01';1:' a urq üêologia, (Fóto de British News Service, especial poro O ESTADO) "Ultimament.e, foram co~e- de cle 11111 I'ncOlllro eom seU 
s!'lIdo estllllad!sS,IIIIO pelos sens Iafim de alimentar. no espírito _.,.., . S!l!!PFG3F """'-miiõirns tidos vários atentados contra irmão, o d"'lne de \Vindsor, 

I 
d?tes de Intehgenc.a e snas 1 elo' 1.1Iri, t"s, uma a l)t'eciacão ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS, ferrovias e meios de transpor- Sómeote a MARCA DE
" ..tlldes, . . I das realizacóes cultu i'uis dos Dr te, Êsses atentados puseram VIDA MENTE REGISTRADA 

paises da América Meridional , • NARIZ, GARGANT A em perigo vidas humanas e no- ~ssegura ao industrial ou co-
A "TINTURARIA Central c regiões do Mal' das tadamente as de milhares de merciante o direilo exclu . 

Caráibas, E&pecialista, ass istente do Professor Sanson traba lhadores que se servem qivo ao seu uso em todo 
avisa ~~uaM~~~: fre- Êsse livro terá eerca de 800 do Rio de Janeiro. diariamente dêsses meios de Território Nacional. 

páginas, com um total de ",' O t ransporte, Interessam igual- Procure ou escreva à. Or
f:r~:ia .~~e ~~~~~e~e~,~:~:~ 3S0 nnn pelavras, sendo ilust ra- ((:. n., ult,; 5: Pel:, ~~~~ll~~, d~~8 31 

àsà\ 12 mente as comunicações e com- ganizllção Comercial Clita 
para arua Conselheiro Ma- do com mapas, fotografias e Consultório: Rua Vitor Meireles. 24_ Fone 1447 p~o~etem Prti~~l~~'re~te o rinense , Rua João PInto D_ 18 
fra, 94, onde estará ao in- quadros estatísticos. ~ir~~~~~~~~a~' i:uai~.'c , nas l_l;::-?I_or-:i=:lIn::-ó:-p-:o:--IiS_'_-::----:-__ 

teí r~e~~~ô~av~;ece"J~:e~nú- Carn, sil s. Gr "valaS , Pija :ne;, Em consequência , toda a po- As Filipinas leais aos 
Telelône 14i7. ;~,~~~s r~ :~o;.\ : ~~:;~·c:.~~"M~S Onde esta' a '(rota I-tall-ana I) f~~as~!Og~~~t ~O:s~~c~~~~s~~ ~~: Estados_unidos 

·ELÂNF. ,\ Blla Tr a i ,, ~ o, 12 ! p;'essão e mesmo a prevenção Malll lha , ln (~ lIltedl _ O 

SuleidoU:se - aOS110 I FOidetido~i;-st.;;;t~~;POiS de , (Co)J,~1!gilt U J B pwa "O \ g a~ 'dO a sua t lljJulaçào a man- de~:aa~~~~~;:nsa de um ml- ::~;: t ~~~~::~~.'i~~~~~taap;::~~,~~~~: 
anos de idade I haver su!o pronundado E,t ado ) tel-se III'me em seus postos, Ihão de flancos será con cedida 1I0\'ameltte, os srs, Quezoll e 

lHo, I~ ((" ~I I - \\I' I'sl' lI - Jl l' 11I 11 0 11 / 0 111 " 1'1 (, ~I I ( P01 M w/O de M l1a nda VAL- consecutIvamente, às pessoas que contnbuirem IOsmena llara ~all,lidatos à pre 
tando ~llI e l1l ,,"ltllas ,Ip 1° ~ (I ~ I - n l'~h"''' "' , no Pal"' lo d:1 VER DE ( D l1etor d~ U J B) Enquanto que as lorças ~- para a descoberta dos autores s ldência e" vice-presidência 
3" !;rat~s, ffll , "m Hmhlll .IllI l;' J II 'I ~ ( , ' ,"'11 f"~ ~1 ~1I{'rl\lo 'Olll " - Seguram~nte h~ ~erca, del ta cantes podena.IU retorn~r aos dos a tentados praticados" , Ida I~ação, \Iara as próximas (l 

l.ans\,otl ada pala () lIos!'l1 a1 p l · . ~ao li" """\'1<1",, ("'l a l,l" um ano, o SI. Hltlel lez as _se- suas bases em busca de . efOl - l e l ~'oes de novembro, 
CarI 05 , (: It~gas, onl!" SI' in,t er- 1 F,, \i z ~I ,,"s" r . '1"" ali ...."." n a n- guintes e [ormai~ declaraçoes : lços, de reabastecimento e a té ~ASA MISCE~ANEA. distr~-I Qllezon, em seu discurso de 
n~n~ ( n sltn a .\Iana <\a ( on- Iqll..il an'..(' , ~, , ' I ral a,r dI' " SS UI I1I ~ que a [rota bntamca e~tava Ide reparos, o comboIO seguIa a oUldora dos Rád.~s R.C.A , VI- . ace itação, dcelaroll o seguinte: 
celçao, (,asaua, de llU anos, ....- dI' inl crcssp l'"rtll ,"lar l' fOI encurralada no Med.terraneo, sua rota em luta constante ctor, Válvulas e D.scos, - Rua I " E5tamos <: 0111 os Estados Uni-
si<lem c à rua Professor Bllrla- id l' ll' il i<-a<l o, pl..J() "sc'\'h 'ã" <lo ma r completamente dominado com o inimigo, defendendo-se r'~i a n o , 12. dos, juntos na vida e na mor
maqui , :\68, em \'a~ Lobo, ~o Of;('io Criminal. ('omo a u- pelo sr . Mussolini, e que a inda unicamente com os recursos de O novo mbal d te " , aCl'esclllltando que a in-

A mac róbia , sem flue s" ( '0- 'Ô l' de um "I'im(' ('lI jn t!es pal'i lo o ditador fascista- abrang'ia o que dispunha , li:ste comboio _ e xa or dependência das Filillinas não 
nheçam os mOlimR do seu ges- de In'ouúnda fôra proferido dominio do Mar Vermelho e do atingiu, como dissemos, o seu brltlnieo no Brasil depende mais delas, mas, sim 
to de dcsesllero, na s lIa mora- minutos an tes pelo juiz Hi bei- Oceano índico. destino, e as perdas limitaram- . _ , da batalha, que se trava, atual-
dia, embebeu as \'es. es ( ' 111 á l- r", Gorgulho, da 2" \ 'ara Cri- Muito embora gra nde parte se a seis aviões e um destróier, Llsbôa, .20 (U, P ,) - O ,S" mente, 110 Atlãntico_ 
cool e, em seguida , ateou-lhes mlllal. da costa e todas as ilhas es- Os italianos sofreram uma ba i- Noel Ch~.les, n?vo embalxa
fogo. Daí, 1'01110 he lll se \"(>, resul- tivessem ocupadas pelo "eixo", xa de treze aparêlhos. dor ,mgles ~o R,IO de JaneIro, GAUGE PRECISA•• 

amem, le\'" "e'ls ma les a- "li' a imediata ,Ietenção de G,, - a Frota Real Inglesa fez uso No ataque à Ilha de Malta, p~rtlU ~r via aerea p~ra L~n- Procura-se UI~a, qu~ seja si-
gravados e "e10 a fale<'er, sen- ra l,lo, an tes "'"smo de Ee r e1e consta ntc dêsses mares, Na se- peripécias que já conhecemos, d~es, aflm ,!-e receb~r Instlu- tUAda na Avemda RIO Bran<o 
do o coqlO remO\',ido para '? I,te-I " ,, \'iullo i1 Delegada ue caPtll.- mana. em que findou o mês de com deta lhes, pelas noticias lçoes do ,Forelgn Ofh~e, antes lou sua. proximida~es, - Infor
crotérlo do Instituto .\led.co ras, e~"~1 o resl'ectn'o mandado julho, as operações no Meditel'- trazidas ao nosso conhecimen- de seguir para o BraSIl. mações nesta redaçao, V-3, 
LegaL ele Il\"Isao. rá neo sucederam-se segundo to, todas as pequenas lanchas 
iiiiiiíiiiiiiíiiiiiiíiiiiiiíiiiiii__iiiiiii_ãiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiií_____- os informes dos comunicados torpedeiras foram destruidas, ......................... 

oficiais, da seguinte forma : E' indiscutivel que os italia- • •DR ALBERTO M GUEDES PINTO• • ': um comboio bntânico, ataca- n<~s ainda possuem vários, e I. SANGUENOL • 
do no d.a 24, fOI representa- nao poucos navIos que os m- • •

CLINICA GERAL do por comp!eto fl'acasso" gleses a inda não afundara!!" el. . 
(;om relaçao ao comboiO a- compreendemos por que estes Contém oito elementol tônico. •

DOENCAS NERVOSAS tacado (e ,aquí nos baseam?s mesmos ,navios não cOl'l'eram. • . 
em dados mlormatlvos que nao em awnho das pequenas lan- • • 

Conlullórlo: Rua VlIor Mereles, 28 - Das 1ft às 17 horas loram contestados) , êle nave- chas torpedeiras, por ocasião • Fósforo. Cálcio, Vaa.adato. • 
R••ldlncia: Rua Almiranl. Lam'!Jo, 38 - Tel. 1589 ~~, d;u~~se~::fi~~O: ~~~~a~ ~~ ~:~~.~o comboio e à Ilha • Ao.mato. etc. • 

de M ar e NostTum, não poden- _Ao que nos parece, a Itália • 08 P61ldoB, Deplluperlid08, ~ 
do, portanto, passar desperce- nao domina absolutamente o • Eago&adol, Anêmico8, • 

Dr. MADEIRA NEVES - médico e.pecialistll em bido, pois navegou fronteiro à MaTe NostTum, e prefere con- • Magro•• MieI Que Criam, .• 
pal'te Sul da Sardenha - bem serva!' inteligentemente o que • Cr&ançal Rlqullh:l. reoe- ' . 

DOENÇAS DOS OLHOS gua~'necida com aeródromos; l-esta da sua armada, para os • berlo atoDUlolçl~geral ,., 
endta.~e aPe re,istatcI'I.,PaaeSSaagl'lehma -, f,U • C!ôlR 'o ' d .•' Tlaunc.,sstla dnihas , turos, do incerto ama- do orruilliío" .Curso de AperleJçoameulo e Longa Pr61lca no RJo de Janeiro a • 

, , PIII manhA: das 10 b12 bOras fortificada de Pantelá ria, Dai a nossa interrogativa: • • • 
Consultei dllnlmente • tarde: das 15 .s 18 horq Durante, seguidamente, ses- "Onde está a frota italiana?" • 

CODsultórlo: Rua Joilo Pillto n , 7. sobrado - );>'000: 1467 senta horas, foi êste comboio. • 
ResidêncIa: PrBça Getúlio Vargas, n. 10 - Fone 1504 atacado por aviões, submari- Compra, na CI'.SA MISCE • . '._ ..... , . . . .: 

_ nos e lanchas torpedeiras obri- LÁNEA ~ .aber economizar~ ......................... 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:podena.IU
http:dil'ig'i-.ti


2 .....z~~__....______..__..__..__..______ ..____~______...................................._
~~~~~I IIT''' - ...ta Ielft. 2IIt .. '"'''' IMI 

Combatendo a iDfiltra~ão alemã nas Américas -,

Washington. HJ (Rcl1tcrsl - . tração alemá no hemisfério oCi-1 }son também tlrlBà. .asseverado útil a Btrllm 

O st·crctã ,.io dc Estade. se. ; dcntal estavam sendo discuti- ceiando que qualquer coisa a . limites geográficos, 'que podia' que estavam aparecendo sintô- O MCre\.8.rSo de 1::41"'00 lndl
Cordell. Hull. apoiou a dedam' l das com os demais países ame- êsse respeito fôsse levado ao co- obter o contrôle do continen- mas na América Latina. que cou que serÍ'i pouco rii'udt-Jllt' 
çào feita pelo sr. Stimson . Se'- rica nos. desde a ConferênciB nhecimento das nações euro- te europeu c dos mares. com o usualmente apareciam justa- permitir que uma potên~ià'\ln,
crt'tàrio da Gucrra . na qua: dc Ha\·ana. de conformidade péias. objctivo declarado dc conquis- mente antes de um ataque ger- mistosa. que se estava .sêrvln
I11l'Jlsa~em irrmliada para a com o acô rdo concluido naque- Com efeito. perguntando sô- ta l' e dominar os povos subju , mâníco, o SI'. Cordell Hull ne- do de todos os meios poSsívriG 
Am~l'Ica Lal.ina , (,uando disst' la reunião. brc se tinha rec('bido quais- gados por métodos bárbaros, gou-sc a comentar o assunto ou de expansf:o na terra, com o 
que (' .-:i.'i" ~"" Hl. IH' uma al\l~:'l' O SI'. Cordell Hull , cntretan- qucr ill fo rIIlaçõl's quc corrobo- certamentc constituia um peri- as contra-medidas cncaradas, cmprêgo da fôrça , viesse a _ 
t;a iI seg-urança (iQ povo Ilorte !.o. interrogado pelos reprcsen· rasscm o quc hnvia sido dito . gu gravc para os povos das acentuando que não qucria for- bel' de todos os atos polítloas 
americanu r m \'irtllC! '~ da I"'" tant['$ lia imprensa , ncgo:l-sc pelo SI". Slilllsun no tocante a" IAIlléricas. cujas reglôes produ- neccr informações ao invasor ou outros méto[los que os Es

~~:~d~~(' .~~l::'\~~ ~::'~~';~ ~~c~o ~o~S~~l; f~~~~\~U~iS ~~~~~o~~~~~ E~'~\~~.d~ ~~~~~t~'iod~leA~~t~~~ ~~;:~~c~,~a'I~:~~~ll~Se~:~ii~~~a~r~~ ~~n~~;~ol~;'n~~l'c~ccc~t~~~roqu= ~~~~tlJ~~~l~~i~~Ç~~aavS:~; 
fu'mou que l'on trn-med '(las para por tênno às atividadcs respondeu que a nação propen- los alcmães. quem se dir igia. cvitava dizer empl·cgando [l~ra a rlefesa (:0 

destinadas II combate'r a inli l· ; ubversi \·as nas Américas, rc- sa iI invasão PClll fôrça. scm Lembrado de quc o sr . Stim- qualquer coisa que pu(!esse ser hemisfério, 

Deixa-te afundar 
('UIII" H ('I<- Sl' rt 'h'r t.' m 1rilmlau1l'se... estás salvo IIn n:lrill 

XO\' ;'l lorqlh' l~II ) A l Po)' I:l't ' ir,·. \1:. \1 .1 - I) \':t llor 

paradoxal CjIH' is~o pan'\',L ô.l i . "1'; 1II1 ,a l. ''' . d" 1.I t1~ ti l!ra!-. llt·j l'o. dcu 
!llldllUl" lIJaIl l' ira Ih' l' , ' itar :-:'1 '1' , "lllra,l ;l 111 ,...1(' IH/ I' I" . 11 :1\' i:, ;tl'a lllk 
I ra ;!atltl , 'Olllph'lunWl1tl· pda~ . 11IIIli lCl :', " :, 1" 111 '1';., - 11 1. (I .. JOl'lIalis

':I !'o "!'o li'"( ' I' :t1ll :1 " 111'11 ••• I ' dt' S(' II \'I I! - k~~:~l:I\::~ d:~;~;:::~~:;··I~·fl: ';H~:~~:P:~·~~ ~ 11 111 111 ' 1"11" ... 1' 111 IHI'IIO 11,.!oi 

,,'U'" 11'IPIl I:I III" .... "'1111" ai.ula \'I ' r i 

fi .'ar ... I. I " ""1': , ;':, 1" ";I II ~: I ( l c,s 111'1 11:~~,~~: 1~::,I':':i~::;a ':':~;':~';'::::~~~~~~~~Ú~~~,;~ ; 
:11 ;111111' :1 11 1111· ... 1110 lia viII. I" ti' 11111 

( '0Ilh'111Ial' a alma ;1 l)t'tJ ~. ~t ' i ; 1\'1:" , :I!c l ll!!", 11" .\h ·tlih·!'I·:'IIlI 'II . Ih. 
a~~ ill l lJ "ull ' mll' . ; \1111:, a., BI·:\ ... i l. 1' 111'1'1'11111 11 11 naviu 
~' .~II H(l fl afirllla \1 ti l'. 1.01'1'11- ; 1".' lt, 1"lIlpu l':d 

lO )" "1'1'% . rli~' ! 'l!!r d !\ la hllratt'lrio 1 tI ... II'iPlrl:IIII.,., 11 :11'1',11 11 :1 ....urprl' 
<11.' :\1t'1 ';lnh'a I ; ,," I' ·';.:ka dCI Im·;. · . ':I , ' ••", '!l l" f .. j r. ·d· ) " :II:I<IIH,' :U) 
titUlO " { '(mp" l' ('Ilinll", f!t'SI<I : " '1':11111;\1. ·" 1'1'1 1111 ';":11111'111.·. 1:111«.:1111 

dtladl', "0 ar t' :11 Illo\'pdil; ll. " al': " ·I·III" [1 :1i' 1,la ,,·i, "-'I II "a~. '1IIt,' 
Im q.:,)· dI' '.' 1l;.!'1l1ir ;1 pt'~~t')a qll t' 11:',,, "';':1':11':11 11 a"';I II, ':l1' 11 alvlI,C" I'I:I 
lH.'I., t':lia. :-:' U:-:ll' Ill-llIl:-; duõ.l!-: \'1'  I1 lt ' I1I, ', \ 1'1101 11 t(\ ... " 1I :1\' io n;io I'ú r 'l 
lo€.':'; LIll'lhor qll l' :1 ;í~wl. ~t' tlIl))'(' 

O 
! ,dill;:.iolll, " :_\ I :" " \11111' 11 :', 1 · :lI'~a .I.'lLl 

(jlll' (·:-::-=.a p4's~úa nii (l f:H,'~1 ( l ~ fOl'  u \ ,'", It: ,i'\,., ""1'1 ••• b ;1I1111111;,I;IIII',IU' 

~'n~ pOl' Ih·h- ~ait·. Qw' m. 'II)U- I L. ;1""';111'1:. dI' '111: .1'11 11'1' d.·ri ''':! 1111 
\"orado 1'01" tPI' f'aído nH al"('U . 

lIIo\"f·dit:a. I'I"OC'II r;ll ' liht · l"Ia r-~('. : "' 11 :0.. 11 11' 11':1111:11 1111 ·;, .... , .: .. ",s im li 

t'~bra ( · I 'ja lldo . ~Ú ("on~l'glljl'ú ! " \ IÚ" :d\"i"H Ih .... l ll t· III, · 11 11 ;I\' io 
C1l1 l' l'l'ôll'-Sf' nU! is dll (JlIP ti tlt'- I In''''l!t·in,. 111 i 1' :111 11.. ,Ia , \I ... · r. ,l'(·. !H· ia 
yicla ('n ula ". I :1 ( .: .... :, di, 1"'''1;1111111 . :1 I';, ltin l' de 

.\ !-' <tn'ia!-' IIhl\· t ·dj(~·a:-: ('IH'CHI· ~ I':',dil l I ' , .... l' tll,'", s,lh·:I\· ill;, .... 
'I'alll-!'t' ('O lll " I' rla frpqui'llda i Fi",II';'!" I.. ·~t , · plllll" :!:\ Il' i l'lIl:1l1_ 
1.'111 :-:(,10:-: ;.! )'õlll ll loso!=- t' 1'11 ('h 11 (" - ; I(' s . CJII" S" " ;,,, '1 ,Il ... t illliofo, Pll(' 1111 . 
(.'ado~ , 1 1I a ~ !-:ucl.'dl' (Pll' (I }lí'so , \ 11" ":n ll'l' dc~I, ·us. ·j'1I1 ...... 1011. tiS 
da~ )larl i\'It1a~ do s l',lo I" ['O l1ll'a

... i ' ltlh.lI·(·i.IfI Il..... rigur;lIl l " :!(' (' :1" lJi 
riado IH'la I'rl '!-:~üo da úgU<l. ; !t.los. 

,\0 ('aí)' IHI :tl'pia IIHl\'pdi<,'u, 

11111:1 l)f '!-'sú:t prOI 'nra inslint iya - . o EMBLEMA ou iNSl· 
llH:'tll c> manH')' -sp ôl flmuul'. eO- : GNIA COMERCIAL é regis

Iravel e serve para distin:;~~: ' ::;.\~ :~t~~;:.~. ::"\~{'~~\'~ :'~J~;;:.I.'\.~ :~ l gui.r lodos os produtos de \ 
um fabricante . .~:.~~::: ~~~:S~i{~ flll~\~~ ' 1 ~~~)11~'('~~a :;:~~);~~ ! Procure ou escreva à Oro 
~aniz8çã(l Comercial Catll -• ~:::;'s!~:'I!!:~'i(~;1I::::~~:i,~:1i:~)!i!;;~~(:'n fI4~; : rlnenst'. !lua João Pinto D. 18 
Flnri."ÕI'ÜliF, ~\i:li~'r~::~~:.ii::::i(:\~;.((::~ , (':~:(' ii~l':~I S~~ : 

lIlII POll('O nhaixo dos so\'a('os, : Morreu o Reitor da 
)JlIi ~ ('hl't,m nclo .1 L'S!-:(, poutu. o ; Universidade de 
p éSll fi o ('01'1'0 ('q lli \'0.110 ao da ' Coimbra 
a .. P1:1 11lo\' p.di c-:! df's, loc'a cla nelo ~ 
1lll'1';':;1Ilho. ~ - i Coímbra, 19 (U. P.). - Fale

ceu nas térmas de Vidago o .\firma n 1J1'of(l~sor P.>1·(' 2. qll P conhecido iurista português prot.
UlIl pdifíC'ÍO, c'ollstruido no Ilra Morais Sarmento, Reitor da Uni~ 
p;i l pOI' (· II g'I..' JlIH'iJ'os alp1l1àps, SP versidade de Coímbra. 
lillh a a rll lHhuJo l'ollsid"ran'l 
IH l'll t l', a)Jc.'~al' ,k lerelll Rido Jackie COOlan casadol 
~,.,itf!~ os ('iÍklllos .. ('omO (. tl p ; Este mapa mostra os re · 1 xílio à ~ causa de liberdade Ie não incluem muitas OU-I das há meses e tem produ
~ ".i'."I. tf' III~ O !'11I \·"ta " 1" ,,"- 1. 3UltadOS dos enormes esfor- Ijá ganhou poro êsse país o Itras de propriedade parti- zido grande quantidade de GerneviJle, 19 (Reutersl Rea
1,l'Z:~. fio ,{('l i i : HO. TpIHl~)-s(! n~- , ços feitos pelos Estados U· i nome de cArsenal! das De· cular q\:1e participalT\ no armamentos. até agora. lizou-se. ante ·ontem. o enlace ma 
1011 "I" : 1 IIII !" (·II~ L' lIh(,.lrm; 110\'- ! nidos para produzir O má- :rnocracias", programa de produção má- , . trimonial, nesta cidade. do conhe
1 (::all l"l'l( 'al~ ~ )!-: p a r a \"l')' ~(' 1)0- Iximo possível de material ! As fábricas anotadas no xima . I Os Estados Unld?s trab~ cido «astro» cinematogrãtico Ja
~~:: l lIJl t, ~:~I,l ~( ' ClI;~1' .::,I.Hi.',~' ,,('~ " :( I~,U- ibélico para a sua própr~a ~ ntapa são 05 construidos Espe:a .~e que (1 ~aioria j lham para cump.rl~ o ~ed~ ckie Coogan . antigo ~partenaire• 
• •. 1.1 .. !!-' 1'01 f , • • I al . •. T,10S! I .!S defesa, e para exportaçao ' sob as orden$ do Governo Idas fabrlcas estarao em 1 do do Sr. Churchlll .- Dal  de Carlitos, que hoje conta 26 
d ~} SlIb:-.; o1 (I•.u ba ~ l allt(' proftll~ - !aos poises que lutam contra ! (com custo de aproximada .. plena operação êste ano, j nos as. ferramentas. e nóS anos, com Flower Parry, de 19 
(I Hla ~ I, ': f ' df's('O lu',ll'am cIIW. lllUI- I agressores. A política de nu- Imente 40.000 contos cada). rMuitas já foram completa-I conclUIremos a obra.•. anos e «extra» de Hollywood. 

Jackie Coogan é divorciado}~:'i·:)I:' .~X~}Il;!~)(~r(\d::;~II·(;'~~~~ii('~~;~ \/, ,., 'Ia d d · - · de Betty Grable.

:,::~'E);;,1~:;[;f[~~;:g:,;;~ I ZORAI~!m-d!t~.~VEIRA Sper as. ~ aVlaçao nazista André J.clnlD d •• S••II. 
I ISIIDS. 

"" lIllI lIlI'l m C' \'íll(l ' S I' !!' cen_ IAtende em seu Con.sultono PartIcular , a rua JOBO PInto, 11 (Sobr.), eas atiVidades da RaF 
tíUlt' ll 'O!-' p or IIllI lado. f' 11m mp- Dlanamente das 8 as 12 horas. COIIUIc:.1I • li... P....... 


(I::>," "1'~S!' HI :1 C' ~i':('() 1''' "tí!~l C- : & Londres, via aérea , (Por H. •couraçados germâniCOS "Gnei- a .... m.M........ .... .'
• PUSII.U di a.. nIICiII 

(I, !~, ]>111 1111110. L ( 1111'1' .181.i C! AGRADECIMENTO Evans, do B. N. S, para "O Es-lsenau" e "Scharnhorst". além t:tIIIr.... c........oc••• ar. 

]. 1.,_ " mOIl11l11Pll'O de Wasllln - I tado") _ O povo britànico re- de muitos outros objetivos na Jaa Mlcb.... 
1;.'''''- I'" ':'l)lllal <lo, l~ s1.a,l()s . , _ , vela grande satisfacão pelo au- Alemanha e nos territórios por
l . HIII,,". 111,h a-," (!ll ((' ,:rado ao IA l!mao B~m.e~.cente dos Chauffeurs de Santo Catarina, . mento constante dó número de ela oCu ados. Numerosos e im
tlHhl ,qlIn, ~: r~" 1·"I~IIlIWtrr>~. Imu.:,o s.ns.b.l~zada , agradece o todos os autori.dades elaviões alemães abatidos nos úl- portan~ são os prejulzos JDlo di Dou ...c..... i 
;\Ias ","," I.,S'~, 1"'.1' sorl ('. o a-I' patroes que d.spensaram os seus chauffeurs. S6ClOB des- t · os dias em suas 'ncurs-es causados pelOS aviadores bri- I I.IIOA . 
flIlIdalll<!Il LO fO I lllllforrnc, to União. no dia 13 duto, . dote: ~a comemo~at;ão do ~~urnas 'contra a G~'ã-Bre~- tânicos à máquina de guerra Partlt:iJqa ... PueaIII • CI' ~ 

LIUUSINA :cD~~ DO CHAUFFE:URs e an.versar.o de fundat;ao desta nha. Isto é um testemunho evi- do Reich ; mas isso ainda não ~_ '.!" Ii!!...!Ih_ ~ .:>,... , ...... 
. ~ IUn.ao. " dente de que as defesas aéreas representa uma ofensiva aérea ~_......... - 

Vende se por 7 contos de I Outross.m. aprove.ta o oportu~udade par~ agrade- "na sombra" estão adqullindo em grande escala. Essa virá 11'11•. Mm. d. 1ItIrI.' ......-" 

réis a 611ma limlIsina nO . 151!. cer a to~asti. ~:,...~aa que lhe env.aram cartoes e tele- grande poder ofensivo. Nos mais tarde, Isto é. quando a .. ' .:.\i'· 


Tralar com o proprielário <1, gralnas e e .e. açoe··ARAO BONIFÁCIO DE SÊNA ultim?s dois meses, o êxl~ foi Grã-Bretanha tiver r!!unldo os IM.rIa d. Bltil.;I·.......'.,'..'.'.'•.... 

mesma . v 6 Pre.idente 2v- 2 supenor ao de todo o penodo .~eus esfor~os e declliir ~~var I JI.6 - .11YII. . ..:';-;. 
1fI.:I'III·;SI';;\'J',I:-;TE B1USILEIIlO, procedente~. ao coraçao da Alemanha ~o- l'JoIII, n 1-411 .. ,.~ 
Jl::-;TO .10 ' :OVl': It:-;O Jn;OSL,\\'O I Os alemaes. afim de evit.a- do? seu poder ofens~vo. Então, • .-. , ., ·'.:i~' 

1."",,,.,.-. ' " ,,,,.,,, ,.,_. _ a,.;""" Antes de comprar um Rádio-Receptor, r,:m as perdas sofridas no . ve- sel'a uma coisa terr!vel, J?8-vo- ., c.. ,"'lo' 

~::p,,';: ~::::~:::.~;;~.:i: .'·j:,;;;;:~~::.;~::.;D:::~ :;~::,;:,::. faça uma visita à firma ~~~ ~~~~~~d:l~ra:~~e a~~~~~~ ~~~~u~:C:~ ~~~~~r~a .d~ ,J;;,:'-~ 'I ; 
~::~';:::r::,~,2:C~:t;'~;:!~:: ·:,,::;: ',:;~:.:::.::::',~;:~~;';; GERKEN & elA., ~~m"!:'1~~pr~~~~ ~a~s ~~e~~= ~~~~~aaro~~ :~F~~~~.:~ VENDI-SI:' 
Ju~\:~;:~ ,':, ,."," a ,,"'''1'' ,.",. "Uc " ••.. viões nos l'aides de um só dia". mentado é relativamente pou- · bu~~~~!!~~!~:r:~r:::tt::~ ·. 
~,~',;~:.,,:;:i;~ 1';'n:J~'"jt~i'''~''·d:~'~~~''l:;'''".:: Agent~sàA~~O:IZ~:~:ed::::~~d~: Rádios ~e~;s~za~~;~~r~t!.~~~rn~:: ~~ã~~~~~~~e ~e ~~! ~!dO~ ~08in~f:l:ç~~~8~~:la;n~::s~e~~o
g~\tr&~i~~~1.~F.i~~~;~:~t~;~~S~":::::::: r:~:~~~% C::m~u~~r~~i/~~r~ não perderam o tempo. ~::~~ rem~~ls~ k~a~.ez~I~B;~ 
;;.::,::::,. ~~~~~:~f:,:: '",;;~.f;~~d~cs~~n1fn:;; P 1-1 I L. I P S de~~ba~~~t~_~::·~f~a~~~~ ~:~I~~~O: ~~:~:: ~~ol:~:-SeDhora I Para a••uas 80
i:~.I"::";!::~:,".'~;:" ,~: ~f;-:~::~:<t~I11.~.,~o~: Vendas à vista e a lon&o prazo Intensifica seus bombardea- bremelBII pretira o PUDIM ções à rua Gral. BllleDcourt. 
~~::~'· ~~,'I','u::,";'H~l<1~ter:~n~~a~~: ~~:.::; mentos, tendo, nos últimos MEDEIROS. SabGree deliolo .. 78. ' õ~: 
~~~~••OQ14nl".. _I. a"" ao.....o. """.. dias, atlni!do, em Brest, 06 101 e dllereDlel, 309 
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•til l2J oRádio dep:::O~~s3~Co~ib':4Dl~i::L~~I~~t\:;MII~&~~ da bllXO 

Distribuidor: ,0Ao GOMESI 
li 

o remedto .ecu.... 
para. essa tOiise 
que, alem de ID
commoda, coaslt· 
tue o:ma aerla 

::::.~aç:rlr::·re': 
plratorlo., • o ,.'~ 

Noticia-se dos Estados Unidos que tem causado surpresa o' de PEITORAL DI :( 
senvolvimento manifestado pela indústria sul-americana, a qual es ANACAHunAc/
tá apresentando índices que quase se pódem considerar verdadei
ramente sensacionais pelo seu incr~mento, Agora mesmo - acres
centam as mesmas notícias - "de São Paulo, no Brasil", houve 

oferecimento, ao exército norte-americano, de apetrechos de guerra '-I~r-a~"""'"'!"I~.--::C=-.-.' " . ~.' ~*;"'-.- :,':;' ~ ' I' ",,;,,:,U~·'~~' "
como sejam cartuchos e projéteis para artilharia pesada, DO .,' , 

O "Correio da Manhã", a propósito. observa que, conforme da Slt,"c., ',' ,', ' 
dados divulgados e provenientes de fontes autorizadas, a produção ',' . 
metalúrgica brasileira já ' ,em 1939 alcançou o valor total de mais Alfredo J~venal da.,SII,',: ',' :,:.', ':,'t
de um milhão d~ contos, ~ que. permite supor-se ser ela atual~ente :~s :eu:~':~~:tesC~~~~: ::' 
supenor em mats de 20'/, a es.e valor. levando-se em constdera- para assistirem a mi... ':',:,,' 
ção o acervo dos fornecimentos da nossa organização siderúrgica que. pela passagem do , 1". ' , 

às oficinas de metalurgia, a par da evolução animadora da mine- aniversário do lalecimento 
ração do chumbo. do níquel e do manganês. Por isso, nos não faz de sua inesquecivel esposa. mie, 
estarrecer a notícia do oferecimento, ~or parte de firmas brasilei- ~~gr;r~xi~: 'd::a;;~a:: 7,~~J:~", 
ras, de matenal de guerra. E a proposlto vem acentuar a conve- da manhã, no altar de N ; ,Sra;' 
niência de desenvolvermos a indústria bélica no país. não só para de Lourdes, na Catedral Metro. '" 
remessa possível ao estrangeiro, como parece deparar-se a opor- politana. ' " 
tunidade, mas principalmente visando o crescente fortalecimento da 3.v":3 ',:~, 
nossa aparelhagem defensiva. Representantes ,'" L ' 

Em tempos como os atuais, nenhuma nação póde sensatamen- viajantíls , ," ,"'<">" :, 
te persistir em não se armar intenlivamente, afim de evitar surpre· PrecllIlmol"para ',todlll "',Oal '::",',: 
sal mais que desagrad.iveis por parte das potências que se julgam ~,:~Di~lldr~,r:~~ .tt:!:'O::~:"'c 
todo poderosas, sem meia', '1Iedidas nas suas tendências avaasalà- çOel. Carta. A FABRICA D~ 
doras e cujos desígnios de conquista não reconhecem direitos' e FOLHINHAS Rei. 601;' c.lu 
acenam de nio reconhecef distâncias. ~.097 - SIl~ ,Paulô; ::",: 

3'- ." 
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I CrB~ito Mútuo Pr8~ialb! 
Proprietários: J. Moreira & (ia. 

Angora . 19 (Reuters) - Se- . _ _ t /Doll anti.l&54'b..AGOSTO 4 gundo informações chcgqdrnt-a-. ~ll.atlu a eJilCra OS gIDjJOs 'de . prisioneiros. Quarenta e dois tas forarii- fiíziI. .m 8erale•._ . ~cíC... .. ra
Foi ~ntr,,!~ue n ;>restami8ta Toleotioll da Silva Pires, esta capital, desenvolve-se for- tas e destacamentos das ju- prisioneiros foram condenados vo, por terem ~dlstli~Sdo ~~a'l 
residente em Floriaoópolis, possllidor dll caderneta ~e lisistêneia em váril'S p:lises ve~~ud~~~~i~~a~0~1re~~~:~~!'o à morte pelo Conselho de Guer- de um apêlo ao }JOvo esl!l:vo ~_n. 	 1.678, o prêmio que lhe coube 

em mercRdnrias no valor dI> rs. n~ães~,~~a~c~~~~a~~~1 Jlec;:sail~ ~ de Travl1lk, na Bosnia, os pn- r~ O numero de e~ecuçõcs nos ra6~tar~~~~~~e~ fas~~!t~~l"Ilm 
formações, houve combatt's na sioneiros levantaram-se contm d.las sUCCSS1VOS a ~sses aconte- grande espírito de sacrifício ao6:250$000 Jugoslávia e na Croácia. Em os guardas. desarmando-os. clmentos ascendelam a 200 no seguirem em massa os chamll

cootemplBdli no sorteio de 4 de agosto 	 de 1941. muitos lugares. verdadeirns Imediatamente chegaram ao Icampo de Travnik. Igualmente dos, concitando-os a se reunlr 
choques armados produzirum-I campo destacamentos de tro-lse realizaram execuções nos Ipara ouvirem irradiações, c:1'l\ 
se entre grupos de anti-fascis- pas, que abriram fogo de me- campos de concentração da pOlonês, do rádio inconfidente. 

AGOSTO 18· 
SEGUNDA· FEIRA 


Mais um formidável sorteio u Crédito Mútuo Predial 
 ~inguem diria
relilizará no dia 4 dI' Agosto com um prêmio CLlNIC,\ -MEDICAem mercadorias DO valor de rs. 6:250$OOa. Molestias internas, de 

Senhoras c Crianças emque estive resmado Geral 
CONSULTO\{IO : 

Rua Felipe Schmidt-Edifiá noite cio Amélia Nelo--Fone Ifl92 
9 ás 12 e 14 ás 17 noras. 

RESlDENCIA'
Asconquistas do Fuebrer 

Av. Hercilio Luz, 186 
- Phone: 1392 

passada!eas de Napoleão 
Attende a chamados,Londl'e~ . \' ia aérea l Por AI- [dOl'f.lH t ' hllmil ch'llwn te t'x('('u	 i l4 _

fred Cnrtiss, tio B. r\ . S.. para (a1'á () Heu aliO ohjPth'o ent.re 
" O Bstado") ~e_ J LOUH'. d(' fa- os. hOllwn:-:.. E c1i~o-o ('()m fi 

to, que lll ('olllpal'ôlf'Se HH ('011- muio!" ~.' ollfial1<..'a. não pontue 
qnistas do Chancel"r Hitler :"'SI' (',I/'jamos nllma 1)(,<]lI ellu ilha I QUARTO 
de NalJOleão. Ora, u êst(· l' :~.q)pi- JlPl"I.litl:l. llHH brumas cio llOl'~e. i\luga-se um para so lteiro ou 
to, declarou o SI'. Ch\1r('llIll. no lIlas )10 1''1 111', ao n~dor df'ln eXlS casal, com ou sem pens,10. Tratar 
seu dis('ul'sO sellsa('iolIUl do {l' a sólida ('o1l1'ac;a formada Iã rua Almirante Lamego. nO. 68. 
dia 7, na Cânla)'a dos COlllUllS: po]' t OtlllS aK nH~:õeH do lmlll~ . 10v-~ 
- Talvez seja a Espanha Oll rio Brilüni('o ". 
a Rússia o país que fOl'lle('eriÍ rji~ , f>lll loda a sua alllplitll  Terrenos no Balneário 
brevementE" llO\'O~ ('apitulos a dt>, () llt~ll~n mPIl10 l1n fuli mc da Escolha já o seu lole de ler
êsse têma. Co nvem rt'('ol'dar, (;l'à - BJ'l'lanha ..:\ sua fôrça lHO reno no Balneário da Ponta do 
entretanto. que os ex6rdtos (le 1'nl (l. iJln~nt'Í\'l'1. .\ ('u)laddade do Leal. As construçOes aumen
Napoleão le\'aY3.111 <'o llsig-o os (1(> rL, ~ isll'nda do ]10\'0 britfllli  Iam. A planta dos terrenos acha
ventos 1iberta<10l"es e iglluli tá- l l'o jalllai~ deu sintonias de fra se com o sr. Ari Santos Pereira 
rios da Re\'o lução Fl'UIH'eSa, ! qll(~ za. Pelo ('ont.rál'io, (Lia a que se acha encarregado da 
enquanto o illlJ>ério d<.l Hitler ! lIin. pIa !w fOl'fnl flC' f' P f'oIlHOJi venda cios loles. 
nada tê nl atrás de si sellfl o a ; da. )lOrqll c a alma illg-Ipsa está 
espionagelll e o saque'. ~allo- '! IH.(,parada para os insucessos 
leão brilhou c deS<l pal'l'l'(" lI. , H' lllllol'ários e para os triullfos I MAQUINAS . . 
E por jf'~O ~into-]l1(' ('onfian- ! rlf'filli(i\'o~ 1 de escrever. calcular, coser. r· .~" 

t~ em que 'u vont ade {~ o po~ I ~(' :\apoleão se afundou em meradora e registradora. mimeÓ
der da naç'ão ing-Ies3. lllUlli- i \Ynu'rlno. o l'lwll('cler da .\Ic - nagrafo, etc. consertam se 
festando-se atl'aVl'S da firme e ~ luanha ('uíra, t.amhém. porque cCasa Antenas», à rua Tirasen
indomável Câlnal'a dos Co-: é- êssp () dp~till0 de todos os te., 56. vsH 
n\Uns , mais lIllla vez <lesPlllpe- i homens qll e pl'o('~del11 "<\1110 RUA BOCAIUVA, 203nhará as suas funções Iiberta- ' ;'Ie. Ninguem se iluda! Vende-se, por 12 contos de 

réis, à vista, o prédio acima. 
Tratar com o dr. Leoberto 
LI/ai. à rua Trlljano. 33. 

VS.. 23Produtos CATEDRAL 
á venda na FARMACIA ESPERANCA 	 Ao primeiro 

Rua Conselheiro Mofra, 4 e S 	 FONE 1.61f2 CÓRTE O RESFRIADO COM(Defronte à casa Hcepcke) 

Mistõl(V)E.U AM\~O, PRP'f:) TOS5(5 tU 
Á vendo em toda. as formada. e clró'Jaria~ 

50' ~CONS(lHO UM I\E.M~Dio, 

Eln escala mais crescente 
08 ataques da RAF. 

Londres, (Reuters) - O poderia ser ainda mais eleva-I bardeiros dispõe agora de uma d. seu filho po~ *
redator aeronáutico do "Ti- do se não fossem as condições percentagem de reservas de ae pellidit • triste, quando .. .... 
mes" escrevendo sôbre a esca- atmosféricas desf. avoráveis. Ao ,roPlanos maior de que em qual otlK*-lh. o"'''' ~ 
la crescente dos ataques da passo que em julho de 1940 as quer época anterior. O número mo. Nestes COlOS, é.",li. _ 
li:AF declara : condições atmosféricas impedi- de pessoal disponível quase du- conhecidoo compriinidót ..."i ofensiva da RAF ficou pa- ram s6mente duas noites e do~s pllcou em compal'ação ao que Eldofonnio, um produéIo ... 
tenteada pela comparação das Idias que os nosso,s ~mbarde~- S4.: ac~va apto ~ara as opera ......... 

atividades do comando de bom- ros voassem, o mau tempo rel- çoes, ha um ano . 

bardeiro no último mês com as nante no último mêês conser- O "Express", por sua vez, es Ao primeiro ~ ~ • 

de julho do ano passado. A luz , vou-os em terra cinco dias e creve, que o declí~!o co~s!ante -...... di.. ;~
:; '" 
do dia, em julho passado, os: quatro noites. Durante o ano a do numero de balXas ClVlS na ... filho _ l ,~~?~ 
nossos bombardeiros realiza- fôrca operacional do comando Inglaterra, causado pelos ata primidiDa. •\'am quase o dobro do número de· bomba.rdeiros da RAF a'!- ques aéreos do inimigo, desde 
de incursões que fizeram no mentou flrmemente e, o mes março, ficou demonstrado pelo , IXtELENTE TONICO DO~ PULMO[~ . mesmo mês de Úl40, ao passo passado, essa fôrça era de. dois fáto de que, en9uanto. e.m. ja Eldofonnio 
que durante a noite lançaram quintos maior do que em )ulho neiro quase 22 Vidas bntâmcas 
um peso de bombas mais . do de I94~. Apesar das atividades ~rderam-se por um piloto in! • • ;. .........11•• 

que três vezes superior. O gran- em maIor escala, que natural- mlgo n~orto ou captura~o, a- . c••••Ir. Ii li....... 
de aumento verificado na to- mente acarretam perdas pro- quele numero desceu em Junho, AVISO AO POVO (ATARINENSE nelagem de bombas transpo\'- porcionais, o comando de bom- para pouco mais do que 2. 

tadas foi devido aos novos bom-


Linh. direil Porto Alr:gre- Florianópolis bardeiros quadri-motores pesa

dos, tais como os "Stirling" e 
 Do preparo da terra dependem as"Halifax" ingleses e as fortaleEmpresa J6eger & Irmão zas voadoras norte-americanas. BOAS COLHEITAS Saldas de Florianópolis às terças e sábados Enquanto a tonelagem de 


Saldas de Porto Alegre para FlorianoPolis bombas lançadas respectiva

às quartas e sábados 	 mente de noite e de dia em ju ARADOS ~ AO Aleaic el 


lho de 1940 era quase a mesma 

4_;:.c., GORILA. . ~ DE GUliltu

Saidas de Araranguá às quartas, 	 PACHOLA _. ___ LA fi. I~ ' do que no mês passado, o peso 
sábados ~_ das bombas atiradas de dia foi ~"O__" < ~.'i" . "domingos 
de um terço mais eleVado do

L 
AIJ8DII Im FlorlllDopolll: MARIO MOURA Ique O"8.S lançadas à noite. O RO FE C O P L O W L TDA. 

. PRAÇA 11\ DE NOVEMBRO . aumeIl.o na escala ,da ofensiva RU~)GOM~SClRIII., tO - c.uu renAl l1li - sIo "lU!
do comando de bombardell'OIl 
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__~__________________________ __ __ I~._crr~UI-~tu=N~·r~~~._.~:=~~.~.~I_________________________ 
() Estadol: MuRo ... 1Ir", 

Diario ~'IISfJllrt/,w I! N O V AM~E N T E À V E N D A. . ............ 

MAQUINAS DE ESCREVER~ 

Ued..q '? u e O:lIo10A' a II 

M'lJIIlDulIorIit.1Irlll J c .' (l P!u :o n. 13 


T~I 1'J2l - (; ;t: )." çtal 11IP 
 Produto..... 

IAIDUUII , ..,118" _(..:.: c.::,(!<.; · I 
Anuo IO~UU . I SCHOEHAU 
Sel t: l' !\ : CHEMNITZ~ ::$U\li IT rlDll!õ. t: . ) ~so· " AI.......
lIê. ' $0) 
Nlim e rfl . ... Cl~ll ,! .,. 

~,
• T .unbl:m o orJ: :'LIli~mo IlIlInJ.no, 3pJ.rcl bo ddi 
l';\díssuuo, n.io r od~' lunrionJ.r hl'm, Sl' ;\.. !>II JS 

N~ /!'2/,r'PI 

AIIoo ,·.iriJ.s P~: \'l. S l'Sliun:m S ll jl ~ l' d ll·i.' " "h.' r,,·síJuus.Sem".".
Trtme.trf!: e ll11l.l d.l~ lIu i ~ i I1\ro rt J n (~'s J"·.....lS rl·~· .\ ~ ...i~ l Representantes exclusivos em Santa Catarina: 


I'L n~ , J. \:.U; .h íu m;ú••:....~. ,l.. h.llll liJ;.H.Jlls oUlrus 


AaDaD~'O' medlantl;" l"t'[ll r RI'l J.l nd 'iuin.1 hUI1IJ.llJ. CARLOS ROEPCIE S/A. COMERCIO E INUDSTRI.& A Ilmrl'.·;\ c dl·~ i nfn.:(.i.lI p l.: ri lldi (.l lhl~ rim, 
k iLJS WIII i'''' (umpl :mido.. lh: HELMITOL ' 
d,,· B.l~l'I. ;!.1 , .H11 C ('; ~t'lI pl' r! Clt ll iurn:I\\II ;\IHt,' flt n MATRIZ EM FLORIANOPOLlS 


I.: 11.: ,, \lh ;\ 11.1 ~.l L. J l· .tl :.u1 C nunlJ Filiais em Blumanáu. Cruzeiro. Joinvllla. Laguna. Lalea e São Francllco 

1\ dlrecçlo olooe reoponoall lll ', · , dhi(c s;\di.l l' tine li", ldl.\gul'S. 


pelo. ooD08ltOI eruttttdnl 00. MOSTRUARIO PERMAMENTE EM TUBARÃO

artI,o. I ..tpldol QlK) 

SEOSDIM SVÃOBm 

Quer ser feliz ? 
Em negucllls. amores. leI soro 

te, saú,le e realizar ludo que ' ISEU RADIO CHECiOU Ideesja? Mande 1$100 em sellos 
c escreva ao prol. Ornar Khiva. 
Caixa Poslal. 407. Rio de Ja· 
nelro. que lhe Indicará o melo 
de ubler Iriumpho. prosperida· 
de. le r! ll "! e saúde N~(1 h.. it• . 

iA.SUE! SIIGUE! SllGUr 

SA NGUEN Dl 
(flr.lI. IIe_i) 

E' o uoico rorlilicélnle no 
mundo com 8 elementos 
IODIc:)~: Phosphoró, CIlI· 
cio, A rslni,:,o, VlIDlldalo, 
ele. Com o .eu uso no iirr. 
de 20 lililS, nOlll-se: 

1 - LCvlntlmento leral 
di. '6r,•• ~ volta 11ll11lfdla· 
11 do Ip,,' ttle; 

a• De~lpp]reClllleDlo por 
COIII{lle." ou d6rel de ca· 
bet:. 1010.!!" • nervoal. · 
.0; 

a'-Com~!le radlc.1 da 
dcprenlo nervo.. e do e.· 
...,eeilllento de INboa o. 
.eso.; 

... - AIIlNento de pe•• 
var1101l0 de 1 I C\ ~Iiuj 

O SlIII_na16 :ml.rIO· 
de dt.r.:..lerll 8cie!lIiIIC~.
O"lnll" de> dr. MaDoel 50. 
'e_ j :(:olt", 

hlTITUTII Dl 0I1tiNU8TlCO 

CUNICO 


Or. Oj,lmo Mcellmann 

Formado pela Uolv~r.ldade de 

Geoebra (Sulcai
Com prAlI~.. 008 bospltals europeu.

CUolca médica eru geral. pedi",ri... 

d080çal 4«) elatema nervoftuf apart'-

Ibo ieollo-urloarlo do bo . "~,, 

e da mulber 


Asslslente Técnico 

'--' Dr. Paulo Tavares 
~~r;a~~cra:~" JXíl~euCI!c~C~~~~I~ 
510 I'aulo). Il speciallzado elD HI
giene • 5alide l'úbU"". pela Uolver
lldade do Rio de Janelfo. 

Oabtnele de Haio X 

~~:J~~co,:u::!O~o>l>~~~~E~o~efoa:: 
Coraolo• .r.~~~~e:ÓI.V'::~UI. blll.r. 

Radlo,ralla. :;::~.: fIIdlollrall... 


E)ectrocardiografia clinica 

{Dlagnól.lco prem80 d•• moléstia, 


cardlaCIII p~ré~~~o•.~e IrliÇlldo. 

Metabolismo basal 


(Determlnllçlo dOI dtldrbloa d8. 

,Iludul... d. Iccreçlo Inl~rDa). 


IExam~o:~.!~~e ~~~~:~~ICO do 

11100 duod~ual e d8 bUls). 

Oablnete de flsloteraola 


Onda. curtal, r8101 ultr8-vIOleta.. 

ralol IDlra-verl>lt>:ho e eletricidade 


Laboratório d:dl:'ícroscoPia e 

análise cllnlca 


Exame. de MDgUO para diagn6allco 
::'-0 '~~~g:~gOd~BtI;é:on~m~:~,,:~:: 
eto: Exame de urina, ~eaçlo d~ 

8'~ELMITOL " .. c..p",1u 
, . 4 um lindo aparelho em backelite 

- marfim, - 6 válvulas, ondas longas e1;; I É j• • curtas, custando sómente- - ---- ---------- -- --- ._-_ .  I.IW A MA OA I'IE#J7RI/AÇAO
Sociedade Cooperativa de Responsabilidades

Limitada I======;;;.;;;~_,II 
APressure?: ~!i~~!grgIQnle$ •. 10

Banco de Crédito Popular e Agrícola 
de Santa Catarina 

RUd Trdldno n.o 16 - S~d e Plóprla 

Re gi s trRdu no illinislêr io da Agr ic ulturll pelu Cprtilicadv 


n. 1 ~m 20 de Se t e m ~ r () de 1938. 

Endereço telegráfico: BANCREPOLA 

Códigos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição 
FLOHIANOPO Ll:-; 

E:\!PRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES 
Emprestimos - . Descontos - Cobranças 

e ordens de pagamento. 
T em ~c rr espo r:de!.!te em lnrto ~ os Municipios do Fslado. 
í{epr",entRnte da Caixa Ec onomic li Fede ral par" R vandll 

rlll~ Apóllc p.~ do Estad o de F p. rnhmbu c o. com sorteio 
~",m","trnl . pm M~ i() P. Novembro. 

Paga lodos os coupons das apólices Federais e dos Eslados 
de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco. 

Mantem c lirleiríl ",pecial para IIdmin istruçào é e prédios. 
Recebe dinheiro em depósito pelas

melhores taxas: 
C/ C à dispo~ : çà() (retirada livre) 2% 
C/ C Limitada 5% 
CIC Al' ;sO Pré vio fi% 
C/ C Prllw Fixo 7% 

AceltR procuração para receber vencimentos em to • 
das e.s Rep~ rt!çõe~ Fed~r!!j ~ . EstF\ duRiR ~ Munictp8i~. 

- .. _--------------.------------------

o 'CONTRATOS E' 
E' DE EFFEITO SENSACIONAL 

M•• ,.......bel..... 1raIç..wa... __ w---" ..... 
ele•••11 aI..pl.... llrlpp...........................-. ...... _ 
..carro•••"gulneo., dore. _ peite e _. oe.t~= 

: :~::::...~:;;,:::!~ .:.:c::-:--.~~~ 
IM t_•• do. 'lIbere.lo.o. '0....... _ •••1... ... .

CONTRATOSSE 16 ...._. mola ... 24000 ......... _ 

__'.OL T.nh... culd.dol ,M•• _ doIlI_ ..._ ...... 
t:'~ ; c;~I~!.::'T~=~!,::.=::-:....:.:....- 
----- ..- - - -- ..- --- ,- --.-_ ..- .- - - .- .- - " 

LLOYD BRASILEIRO 
"PATRIMONIO NACIONAL

LINHAS: ARACAJU/pORTO ALEGRE, RIO/ LAGUNA E 

TUTOIA/FLORIANÚPOl.IS 

PRuXIMAS SAlDAS 


PARA O SUL: 

COMTE. CAPELA : dia 20 de agusto para Rio Graodli, Pelo-

Ias e Porto Alpgrt>. 

PARA O NORTE: 

ASP. NASCIMENTO: dia 2t de agosto para ltajal, Silo Frao
c isco. Sanlos. Angra dos Reis e Rio de .Janeiro. 

COMTE. CAPELA: d ia 30 de IIgoAtO para PllrllnllguA, SaDtos, 

Rio de Jaoeiro, Vitórill , Caravellls, IIb éus, Salvador e 

Aracajú. 


ABATIME~~~~~ ~~~ec~t:l~e~ã: J!~~:~oa~~aeSr~~e[!s requl. 
PASSAGENS: ~ó serão atendlda8 mediante 

atestado de. vacina. 

DEFENDA OS SEUS INTERESSES. DANDO PREFEREN. 


OR. RICARDO 

GOTTSMAN 


Ex-chefe de cll
nica (lo 

Ho~pi tu l de 

Nnf~rnlwrg 


(Prors. L. Burkhllrdl 
e E. Kr.~uttlr) 

ES1,(>í'i ,L/is/f! ('JIi 

~j)·,,"y i fl (ie1'111 • 

Alta cirnrgia, gyntl 
cologla (doenças de 
8enhoras) e partos. 

Cirurgia do systema 
nervoso ti opo:.rações 

de pla8ticB. 
Consnltorlo li rUI! Trlllll

DO, lI! (dll~ 10 da 12, • 
dél~ 1fi lÍ~ 16,030) Tele 

phone - 1,281> 
Resh1encla A rna Es· 
teves Junior, 20. -
Telepbone - 1.1..)1 

Dôr de dente? 

~~!' 
, ••II.ui.a a........ _ I 

.......1......... 


-.-.c:..._-CJ..-..-

Adeio Moreira 

ADVOGADO 
Co08ulta8 ti pareceres 


Ações clvle e com8rclals 

VISCONDE DE OURO 


PRETO, 70 


Fone 1.277 

ccCONTINENTALn 
.................. 


com ClrrOI di 31. 21. ". 51.
6S.l5c...... 

CAS A "A N TE NAS" 
Rádios de todos os tipos. 

Da Fábrica ao Consumidor. 

- -- ._ ._--- -_ ... ._- - - _....._. --_ ._.._-- -_ .__._---

ARTHRITISMO·GOTA·RHEUMAnSMO 

L.VCETOL 
GRAHUlAOO DE "flON)'O MElHOR OIISOlV!HTE DO A, ", , 

FRAllCISCO GIFFONI &CIA..RUA f,DUIARFS V-DIO 

I~paDhia C Aliança ~a Baia-:
Fundada em 1870 Side: BAIA 


Seguros Tenestres e Maritlmoe 


Dados ,e!alivos ao ano de 1940 

Capital Realizado Rs. 9.000:000$000 

Reservas, mais de 64.700:000$000 

Responsabilidades assumidas , ~ . 929.719:000$00() 

Receita 28.358:7171970 
Ativo em 31 d~ dezembro 85.964:965S032 
Sinistros pagos 7.323:826J800 
Bens de raiz, (prédIos e lerrenos) • 22 354:000I000 

Diretores: 

Dr. Pamphilo d'Utra FreÍle de Carvalho. Eplphanlo Jos~ 


de Souza e Dr. Francisco !lc Sá. 


Agêndas e sub-agências em todto o territórIo nlclonll. 

Sucursal no Uruguãi. Reguladores de avarias nas prin


cipais cidades da América, Europa e África. 


Agente em Florianópolis 

CAMPOS LOBO & Cil. 
RUA PELIPe SCHMIDT N. 311 

CaIu pOstai 19--1IhDNHfd083-1!IIIl.11t• •ALUANÇA. 

Sub-Agente em Laquna. Tubarão. ItcdaL 
BlumeDaU e La<le., 

i~~:~~fi~ãG I :Ai~ti~liG Y 
Se V. S. precisa comprar artilo. para presentes ou neces.lt. de um. 
boa instalação de luz OU obter .materiais elétricos, em " NU próprio

interesse, visite .em comproml.so • 

INSTALADORA DEFLGRIÂNOPOUS 

pois. seus arllgos para present.. li material. el"rico., .eu. pr.ço.

I CIA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO. naO t6m rival; por exemplo: limpadas a partir de 11000. nOI para 
~;::~ ~Dd;:VI.r:)~ i:::e.II~~ I!"""___._____ :--____...___-.Iinstalaçao desde S300 . o metro, suport.s '. ,para limpad.. • partir de 
paz, e_rrol. liquido raqulRno e A ê I R I a P ' $700, e assim todos os materiais ••t~º~:.(pl'lÇM ao alcance de toei..• 
qualquer 113!"31:allllg:J~O.elucldaçlo g ~c :-F~~c o ~007Into. I tal 'd ....1.. "1:!If,'·'",R . 6'1XillA 

rR;aoFlf!p* ~~f~d~. leS 8 H.'"c.õA"COSTA _ A••n;; R~STRAJ~O~f~ :;Df~~~1-~;.;J17. 
f 

, 
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:i:::e.II
http:comproml.so
http:neces.lt
http:TUTOIA/FLORIAN�POl.IS
http:dl�~infn.:(.i.lI
http:IlIlInJ.no
http:M'lJIIlDulIorIit.1I


o ESTADO 20 d. Aloato d••••, 

Departamento Administrativo II .,. 11:~~o;lrs que estilo sendo Ildo I Declar8fQ-ão _ 
do Ser"I-ço Pu'bl-ICO Ecos e Noticias Devido ao lato de q,:,c. os.ch~. Tl'lIllo "'SSI' ,illl'l'" I "0 ESTADO" (1;1110 1'1I!>lidel," '" a IIll1a ",,1:1 ,Ia 

T ~ __ r~s dos governos mun.lclpa19 Ja Din'! I)!'i:1 (i,,'!'al .Ia F:l;',l' llCI:I. l1!:ln dlllll lo (' :111(" '1 01 .. n (';u'ln-J)lI!('l1h: .te 
Concurso para o preenchimento de vagas de auxllllr e de I I1Ipo~ec~ram . ~ (1 presidente da 1'1101",\11 1.I\IITAIl ,\, al"'(''' '"10-I111S :I ."sl'IaI"·(·('I· OIS 1I0SS0' eI!!l"''' III'I'S

dactilógrafo dos Institutos de Previdência Social Comlssao do RaCIOnamento de 11:IIII1S':lS (' o 1.'"10111'11 ('111 ,g('l'al ,h' (111(', lIall SI' Il'ala ,I~ I'IIOI.AII .' a ( ',OIl ~ II' -
E O I T A L Inrorma 0_ Bo1etim Americano Co~bu~tivel local , o seu inteiro i'~ i~:' 1~r::]I~;~: :::II~!7ct ~::'\II)II~~i~I::..I~~' :i':11;h;~~:7;1 t;:::::JI~.~::l·I'~~~'II:~i~~'IIIII~·I~aa~~IiI~:.I ' ~~lt·: 

~_ L e:'amos ao co~he~imento dos cand,idatos inscritos para ~~e~n~~;n~~~~~~uad~om~~~:ce~:~ ~~~~o c d~eRi~:p~r~r~~~0::1 ~~ 1 ~~(I~!:~~.':I . qlll ' SI' ril' di" ;l\'a ( 'Xdllsi\':tl ll('nh' it " ('lula dI' lilulos ,Ia ,Ii\'itla 

o c~ncurs~ ac\m~ l}ue as pn~lclras provas. de mv~l mental e, portu~ interesse o êstudo da língua por- consumo de combustíveis ultra " PIHH ..\W·. 1 'lIj;~ (';trla-pall'nl,l' 1('111 ~I númt'rn .d ....z. ('"I1.líl,lúa rllndo-II 

gucs, serao realizadas no d l3. 22 do corrente m es (sexta· rena) , no tugues9 nos Estados Unidos. passe a espectativa. 11:Illrlo :HI :IIUIWI'" 111' l otl : ~s :,t S I"IS ('111 \'IJ.{IU' (' h-nlllll.. a ! ild :IS IIS l· III SSl·S 

::i~i:rs~;;n~s7~~:~:~~;::~~~~~~o~e!~t~~~~::~~~:;~~, :;~~~~~ ~~~~:~~~:~'~::~:~~'oc~~;~i:L~~ O T r;hllnaI julgará a i~:,:;;;;l~~;~~~~~~r::;:,ii~1}::~~:~':~\::i:(;i~\~~;~~i':!:i!tf~::,:'i~~:·:k~::;~~i::~~:,II:i:':I:,:~,::;I(!~i~~:~~~~;:Amanllã 
cuIa . as 19 horas, !nlclada,) ··:J!j. )'fOvas . não maIs sera permltIdo Porto· A rt\\í , 'Te- r.8'S , esta dlf1 - : 10:0 - ~. 1 22?4 Anlunan 'larcehnn (.oc1huI , 1 

o ingresso ao reci nto.. . '.. _ , gindo uma classe d e português, j ~Paep:r:~t :· I~e sr~ A~é;ic'ac~~~ 1 I ~Ol" l o ;\I;:;::;~n"":I '; 11 ~ ,n~I~'~::I~rl~;t:~~! d()~ I·.s ladn", dn S ul. 

P orta;ia- M9u.a~q~~c~ ~n~b~~:_;~~a d~lS) ~n4s~rud~~~ib~~~=t~:;,~esoc~~ ~~ .B~aumont1 f ~)aqUellel Edstado, ! pos S ou to e apelado o sr . T om I :~:,I:·~'t'i; :::"~1';~:;~::~ull.·I'.I,"('II~;~!~~~:'·I.~ :lfl ,\1111;11' 
. _ . 1I1,1S_cn a . ' . • _. ' . InlClatlva que 01 aco 11 a com IT . Wildi ; e depois d e amanhã. I 

slao d a II~SCr,l(:ao,' Importara no cancela mento d a mesma. o m a ior entusiasmo por todos io agravo n". 1341. em Que são i 
Flonanopohs , em 18 de Agosto de 1941. que ora avaliam a utilidade do !agravantes os srs , Nagih e Jorge I 

A COMISSÃO EXECUTIVA IdIOma do Bras~1. i M assad e agravado o sr, Fir ,O desastre do avião da Panair 
~~~~n~Ob~:a~orCira Apareceu do Egito o livro ; mino Vieira . ~ I 

Itagi ba Campos " MiI e Un:a Ancdo~as". qlle c~~· ~ O M inistro da F a 7cnda, aten , i , O, M~nistério da. ~eronautica , 1 para o Rio nesta capital, acam· 
• . sou sen,saça~ no!'i clrculos 50Cl::1IS : dendo ~IS sugestôes d t' chefcs dl~tflbul1.1. ~ntc~ . U Imprcnsa do : panhado de ~u.a senhora . . 

osr.ChurCh.lllalmOCOU !1 dos palses arabes. i dos serviços e repa rt ições , se- : RIO , urna nota.:, cerca do do - : Pelas ~ohclas que pudemos 
com o Rei lorge V ' ~ V·d S · II Os a lunos , das esrolas forma, diados nos Estados , feitas i& Di · . loro~o e Impress,,?nantc desaslre: colher, ate as 23 h?ras . de on 
L ondres. 19 r. E snecialJ. O ' I a Dela ra m a ,maIOrIa dos compradol' l's i r('toria G eral da Fa7. l'llda Na - sofr1~o pelo aVia? PP-PBD , da ! tem, se dep.reendc,. ~nreh7.mente, 

sr. Churchill a lmoçou hoje cem ,' d~sse livro. q~l c C'Sl ;t sendo, ven , ' donaI. c ü necessldadl' d e es - , P~natr , des~parec1(Jo . , ~llando r,l" terem. morndu, Vll1.mas do la
o R ei J orge V. c aprovtitou a : ___ _ __ dldo à razao dl' lima plastra , t endcr a todos os servid ores : ahzava o voo d <.· CUfl tlba a Sno i !TIC'ntavel de~astre: tod~s OS ou· 
ocasião para entregar a S .M ,' cada exemplar. dêssc" Minist iTio. os b en e fícios ; Pau lo, . ' : tros passage1rO~, mcluslve o sr: 
uma carta par t icular d o s r. prl" ,\ nin'I'~ú l' itl!'Õ: .. , do assistência ~ocial dispensados ' , D~ ?cord o CO ~1 essa ~()ta,o a VI. ; dr, Alva~.o Cata,o, e~ · d eputado a 
sid ente R oosevelt. Fa7. a nos hoje o nosso C'stima- O ~\lprC'mo Tribuna l Feder~l. no pessoal clinico. para , soh ~l DO .sm tst~ado Im, , l oca h7.~~o pclo : Asscrnhlela Leg lslallV~ d~ ~os~ 

À tarde, o sr. Churc hill e sua do conterrâ n C'o e ilustre confra - de acord? .com () ponto dC' VIS- : orit:ntação da Diretori a GC :'é11' ma.lor aVl udor Julio Am" Tl CO _? Os . Es~ado e uma das ~nnclpa~s fi 

~~'I;~~~'II~~~;~-:,~~~d~ ~~;~~:;;~; . ~:cn~~ ' f!::~;,d~~:~~:' d~)r~:;~~: ~~II~i~c::I~~~t;~n"~~~~~~n~~~;~~~: . ~al)~j~~~~""n~~,~~~::,nld e rl~~~~~r ~:I~~~I~~S c:~a~:,"~~Od;ta~~I~~:;,~I::; : ~~,a~:~eg;~;'::P~~;;e i r~ac~;~! 
à exibição àum ri lm e ti rado na ' tamento AdmlOlstrativo do Es · 

ocasião do cncontro his tó rico. : tado, 

em pleno Atl ântico, dos dois E spír it o C'ntusiast a , comuni
grandes estadistas, cativo C vjva.l., sempre ligado. 


Pouco depois da saída do sr. ' dum ou doutro mod o. a todas 
e sra. Churc hil1 . o Rei lorge rC7. ! as manil estações d e pensamento

• : d t uma v isita de surpresa ao m es , ou (' a r C'. que em nosso meio 
~o Ministcrio e_ ~1 0stro ll grande : de 100,lge em longe ocorrem. o 
mteresse na eXibição da mesma , sr , lau . Guedes desfruta geral 
fi ta, rindo espon~aneamente ao ; ::,stima ,. sendo, portanto, sobre_" 
ver o sr , Churchlll com ~ mas-, i mod o Justas as p~ovas d~ ean· 
cote do couraçad o .. P nnce 01 . nho que seu,s amlgo:c; hOl e, de 
W ales" _. um ~a to preto '· sen. : certo, lhe tflbu~rão , 
tado no ,seu colo. . : Faz anos . hoje, o interes 
~nuncla ~se q ue o sr: Chur:h~11 isante garotinho Nilo , filho 

tara um discurso, ~or mtcr,m.edlO i do sr . Agapito Veloso. 
~a ~.B.C " no domingo, proxlmo, ! - , 
as. 1/,00 (horas do RIO de la- I ~az, anos hOJe , o sr, dr, 
nelro. ! W,lly Hoffma~n . 
Bonito.s, bons e baruto~" i FaZl'lII ali"'. 11".11': . , 
Prlmelros entre os prllD elros . I sra, Etelvlna Macedo D.as; 
~ d di ' AI' d B CSa? os o~es prep8~a o~ snta, le: e arros . osta; 

Co O bom fermeoto ~le_delro~ I sr. Elesbao C . Moreira . 
• • W1__ .... _I• .rl f11 ••L_ ! n "h:l:f,,(. !;,..: . - 11vai ruumUl uIUU" I '''~;~;~:~;h;bilitando para ca

-: I sar: aJ?aquim ~errone de S ousa, 

Assembléia Ge~al ! ~U_greOla~ I'Dommg:s da Cu;h~
zDe ordem do sr. PreSidente I I.: • JF10 H.ab t ~uter.0 

convido os srs . associados I srl~~ . bnclsca r~yzda...no
:1'dêste cll;'be para a sessão d e ~:t~d~m os naturaiS este 

assembleia geral , q~E. se rea , _ . 
lizará no próximo dia 23 da , O DIPLOi\lAUO Jltlrll ~xer. 
corrente, sábado, às 20 horas: I l!e r " PH OFISSAO é obriga-
na séde desta sociedade, a i ,lo 11 REG IS'fRAR seu diploma. 
Praça 15 de Novembro n ' , 7 , 1 Prnc urt' (lU escreva á Oro 
sobrado, na qual serão elei- i !!aolzaçiio :::oIDfrclol Cata-
tos o Presidente-da ·Honra , o l ,.in pn c;;:~ Rua .lflAn Pinto D 18 
Presidente, o .1'. Vice.-Presi , ' F·l~,ri ~;(,pll li ~ .- - -- - -- ' ,li 

posto de t r~nslto entre' os Esta- , 5ão d ~ assist en ei a social . quC' E.stado dc S~~ .P~u,l o , O comu - ~ d~ng~tI, com p,roflclcncla. a A ~ 
dos. ampare os se rvidores lotados , mca~u do I\....m\stl'.,~ de . Aero - : ~enCln d e 1mblt uha . n este Es 

. . • . ' nos E st ados . i nau ll ca rerena·se, a lll~ a, as tur· ' t~d? HS obras d aq~ele, porto e 
O mmlstr.o da Fazenda hanwu l!< ~ mas d e soco~ros ~rgamzad~~ pa~a ' o rgamzaçoesIv,~nas o.utras que 

ll~na po-"tan~•. csclarecel~do qu e ; A Comissão Especial de Fron- Ip~~starem Imedl~~o aux1l10 as ali hnclona m , 
nd ao estaoãs\ll..eltfos ' l~o Impost,o ; teiras. do Consélho de' Seguran- ' v,lhmas e das dificuldades que Con ta -se , ta mbt:rn como vlti 

e proleç o a aml la os contn- . , . ' ! tiveram dc vencer para a,ean - I ' b ' t d ' b Iça NaclOnal. cm sua u llJma i , , - ma tendo sido -encontrada mor 
d~ :n :lsaio~e slm~~sto4~0 a~:sa :~t~~ ' reunião, r.esolveu subm e t,er a iça~::, t~i s~~~ ~:'~~l~O~relho lle la,' a exma, sra, d . Ruth da 
t h m ' s de m f'lh m I despacho fma l do sr. PreSIden te i p ç P I . q l!Cruz Sêco esposa do sr, Sávio 
b~~aaêst:

a1
tenha~ a;ln;id~ ~ ! da Repúbl ica. a proposta rei:a I ~:ni~i~~~:tr:v~na~o~Pa~~~~;~ t~ da Cru? Sêco. 

maioridade . sejam casados ou ! p elo Est?do ~ dc Santa _ C atan- ! se salvou ' f~lecen'do t odos ~s Como SC' v~. nito p(Jdia ter 
t ab lhem co 1 emuneração \ na, relativa a d cmarcal,'ao pro- Id ,à ' A ' Ab sido m ais doloroso o acon t t':ci
r a n : . i visória da faixa d e 150 ~uilô. \ L~:::s'saíu Pians:tl;e;..~, Ofl SI'. ~~~ mento, que contristou imen sa" 

F oi aposcntáda no cargo d e I' metros ao longo da rrontclra . Ivio Sêco foi transportado para ' men\e , a todos. c~l~tando , la!es 
pr~fessora . u o Grupo. Escolal . • ISão Paulo. grnvemenle fe rido, IIe dCl ~alldo no. esp lnto pub~lco 
«Vltor Meneies», d a cldade d e I Tomando conh ecimento d e inspirando sér :os cuidados, O sr , f1 ma~or e mais pungente 1m · 
Itajaí, por c~ntar mais de 30 ; que ainda se editava na Capital II Savio S 1'co tomára passagem pr~ssao , 

anos. de se rVIço, a lOralessora d, !F ederal o "Boletim Mercantil" , 

Mana dos An jos Stuart Laus. que, aliás, não se dedicava a ------- - - ----- ---------- 

Colaborando ·com as autori - a::untos de c~mercio , mas à P,?- Notas cato'll'cas i Atencão! Perigo!
d des m ' l't e c' '_ a "Se- htlca mternaclOnal, c q ue nao I Esta·se procedendo a uma 

a I I 3res u IVI>. n , ' O IP I 
mana de C a xias • a «A.C. Luiz o~tlvera regIstro no. . . o s:. Dias 23 e 24 do corrente (sá· \ grande excavoção no trecho 
Delfino» real izará, segunda-I eira D.lre~or G eral, expfdlu provl- bado e domingo) realiza r .se-ão. compreendido entre a rua 
próxima , uma sessão solene, sen - de~~~as ~o !e~.tl?~ de ser e,ssa no distri t o de Santo Antônio, as Major Costa e Travessa 
do nesse dia recepcionado o IpUd:~cnç;c ...e.I~'t'''''!'P.~n'': d !m- Isolênes festiviáaáes do Div illv, Urussc.,.."c., pc.r:: c."""ntc. 

côn sul do Urug~a i nesta capital, ~~a lr:daÇeãO~lrcu ar c cc a a a! ES~~~~~áS~~~~~te as festivida , l ::~!~s d~:anc~dadd: . rê~~o~~ 
Os trabalhos da Comissão de I O «Boletim» r~f~r ido consta~-I des a «B.,M. União dos Artistas", I tece, porém. que não foi 

R acion2mento rlr C On1bustívt':lS I tem en te desprestlglava a Gra- Convidando .nos para as mes.1 posto um sinal luminoso, 
do Estado do R io estão seguin- IBretanha e os Estados Unidos Imas estcve em nossa redação o Ipara indicação de perigo aos 
do Q St'\1 ("l1rso, já tendo sid o! e rcalç~va as a~~vidades dc cer - sr. Domingos Ramos. veículos e pedestres que por 
tomad as, pelo respectivo presi . ! :a naçao europela, mascarand.o I .... " -'- I alí transitam . Tal esque 
dente, diversas providências, no I esse trabalho de sapa com o rIl- , PUDIM MEDEII<OS, 11 sobre cimento por parte de a quem 
sentido da diminuição do consu-I tulo de propaganda , c?merclal. i rne~a lDegu uláve l, gostosa , competia evitá·lo. ia reaul. 
mo de gasolina no território fllI-, A saneadora prOVIdenCia do IfáCil ~e preparar e que todos tando num desastre , Devido 
minense. Ainda agora, acaba de DIP merece aplausos absolutos. apreCiam. a estar aquele trecho às 
ser dirigida aos prefeitos _do in- , , . Novo método para a escuras, um automóvel con 
terior estadual uma circular lem- O ministro da Guerra escla- . duzindo pas sageiros ia-se 
brando,lhes ser do maior interes-I rec~u que nao áevem s_er pre- 'I cura da ~be~culose 11",eCiPitundo untem, à noite, 

dente, o 2", V.ce·Pres.dente, --- se que as viagens nos carros ofi- ludlcados, com anotaçoes por I!lIdallest.].J (11. r ,) - No· no buraco. Felizmente, hou-
O Conselho de Finanças e o i Sempre o "angaflo! ciais das di ferentes Prefeituras Ifa ltas disciplinares, os reservís· \'0 m i'lodo ~c (, ~lI'u d~l lUU?l,{,\~- ve tempo para ser evitado 
Conselho de Sindicâ~cia dês· 1 .~. , U ' .. " '" se restrin1am. exclusivamente, ao I tas que tenham c,o?du~a uc~p~z )Of;C ('{:Hl P:J,S llllIH'l'."lR tl'1:I.a. S I- um acidente de consequên
te clube. pora o per.odo so- \ F.ccIJe, 1.9 - .A poliCIa deste ámbito territorial de cada muni- Idc mereeer a classlhcaçao boa . d~) ~1,,~c'~bc I IO ]101 \1 111 JO'CIll cias, por certo, muito desa 
ciol que se findará o I de Estado esta empenhada em dar cípio, observada a maior parei- I >J. sa" lO hllllP;Uro: '.1"" fOI Cll(';' I'- gradáveis. Mois vale preve
de setembro de 1941. combate a um grupo de bandl· mônia no uso dêsses veieulos, l O Supremo T ribun al Federal n'~uelll pelo I1l1l11"tro ela 8all<l ,' nir que remediar. 

Não havendo número legal !dos, chefiado , pel~ conhecid? Aos prefeitos de Itaboraí. São iconfirmou em gráu de apelação, P"!.llka a pl'o~ep;nil' lIa~ pes- .---_--
na }'ora _marcada. ~ eleição Ica~gacell'o J ose LUIZ. q ue es~a Pedro d 'Aldeia , Araruama, São i a sentena p ronunciada pelo CIU'S~~ a, )'e~~~elto ., ,. • Agradecimento 
sera reahzada, mela h ora I 101 agido ha algum tempo, P'lla João da Barra, Maricá e Capi- , juiz federal do Estado do R io, () JU' CI." sahlO. collslutOIl <tne 
após, com qualquer número, éRse fIm . volta a agir no tn tP" varí , regiões cujas sédes são ilu-I condenando a União ao paga- I ~,,,~,(os 1Il1lWl'al~ 11I1/" e l'IZIIlI"R (' 

A " 0:1""-"';5 C,,"~.,~ da ditE: , i ,';01' uma fôrça volante, que minada" por motor a óleo, a re : mento da indenização de 1.200 IIIJe laclos 110 5~" P;IC ,los ylucl'
to ria , de conform idade_com I tonta COln a .cooper ação ue i"iU- ierida Cumissão recomendou 'J ! contos d e réis aos filhos d o sr. ! í ':il ~so5. ü estJ·ul~!.n O ~a(,ll(~ v(.l~ 
os nossos estatutos, sao de Imerosos a gncultores, na p~l'- desligamento dos geradores à IAlberto Amarante , morto em IK()( lI, colllO f,(.ou c. o~nl." O.l 
livre escolha do sr . Presiden-, scguiçào dos temiveis celen.- meia noite ou, se possível, às consequência de um desaslre na <lo e:,~ e~al~,;g . IIlJ(:I'OS"0 1!~.('05, 
te. \dos. 22 horas, como medida comple Central do Brasil. l)u;.lala:"c .<t~1C ,~s pU~ elll 

Outrossiln, convido os srs, 
sócios para assistirem à pos
se da diretoria eleita , no dia 
I". de setembro p , vindouro, 
às 20 horas, no séde dêste 
clube , 

SecretarÍ<l do ~va! FU,teból 

~!u~:~:r:: d!,1'i9~I~opohS, 19 
EUCLIDES FERNANDES 

I", Secretário. 3v.l 

TOSSE ~,BRONc.ttITES? 

ELIMINA! fOIHALECE! 

- . queslao lIao IlI eJud~calll de mo·C-~ _ d d · cio alp;lII11 O Ol'p;a lllSmo humaa r t a z e SOla 110", . 
\' a l' l"" ( :~so", ao q~I~. se de

dal'a',~,oll.ftl'mall.l, O eX lt~) ,das 
HOIE Quarta-'ãira--------HO.lE eXpel' lelWlas do Jovem sab lo, 

CINÊ REX IMPERIAL 
- FONE 158'1 -- - FONE 158'1 _ 
A's 7,30 horas A's !), 7 e 9 horas 

«Justica humana» t " Comp,- Nacional (DFB) 

Com George Bre~t e 2·-«Desmascarados» 
,Josephine HutchlDson 

Complemento nRclOORI D,F B. 3' - Inicio do novo seriado 
MaDia de cinema IShort I Conquistadoras do 

Preço único .. . 1$500 oa.ta 
Impr, até 14 aoos Preços: 1$500 e 1$100 

Imp. até 10 anos 

o Sabão 

1\ CINE ODEON 
__ FOME 1602 _ 


A's 51/2 e 71 ;2 horas 


«4 volta do rouxinol» 
Com Graoe Moore e 


Melvln Douglas 


Complemento nllcional D.F .B. 

Preços: 1$500 e t$ooo 


Llvr" de Ceosura 


Doenças dOI ouvidos, 
nariz e gargaDta 

Or, NILO VEHTURlHI 
ASJ!stR~~e :~ PJ~~e1~~,Ós 
Elpeclallsla do Departa. 

mento de SaUde Públioa 


de Florlanópolls. 

Consultas das 13 às 15 


horaR. - Diariamente, 

Consult. R. Trajano 33 


Sobrado, 

Residência R. Esteves 

Junior 195 - Tel. 742, 


,rI!SI~:: ~P' eS~va tu Mlrta Eu
Sanfll8Cid~ elD~'DCI«i1C:rd:'~ ~,=: 
vim Por esta maDeir.• torur p6JaUc. 
iI SUil protund. IfilUdIo IDI .... 
~:;tdoDrtil:~:fg~u~ t2:W::Ja:'::: 
maDla Irilllrl.. di 1Dd11_ II1II111. 
Também Ilrldlel.. I lotIIa u ..... 
SOII qUI • .cIIIIIPIDII........... 
!esllil e 10 cem1terle du ·T.... p
::,"e o:.:'!:.mo:l~-=,~ 
lelatrllllilJ. carla. Clrlilel I ....... 
IlrullDda qUI li...1I IIIIMCII'I. 
·Tio::~·1:-:i1:..~t"J, 

Z Y.-l 
NoruqUllSU 
Londres, 19 ~~~ut~!... 

Dois cidadãos nOl'Uegueses, que 
tinham sido condenados à 
morte, conseguiram escapar de 
um campo de concentl'"ção, 
Embora o campo, situado nas 
proximidades de Bergen, em 
Ulven, estivesse cercado de 1.\;1'
renos minados por armadilhas, 
etc., os fugitivos conseguiram 
escapar, sem sofrerem nenhnm 
acidente. 

"VIB8B. BSPECIALIDADEI' 

de VVETZEL & CIA.--]oinville (MilrCil registrllda 

recommenda-se para hospitaes, collegios et.c.; pela sua qualidade" desi~lfectante 

,.' 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:Quarta-'�ira--------HO.lE



