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, .r....I.....hl 1",1.. !l·lIhh...,,· hill!:'lI' ciam que unidades avançadas 

~;:~ .i~\~~:::~,~II::~~:';:I'::~''':;~:·:.''::~ I O MAIS ANTIGO olARIO DE SANTA CATARINA ~~t,;,~~~~,eK~~fa~a~ ~~l:g~',~~n~ 
r""l'nll's 1I11"IIIII<:IIS 11" .\U.. (''''1 Diretor·gerente: Altino Flores tambem à fronteira turco-gre
lII.. nll.. ti fi ,·xi·nU., híll!:'lIr... ga. NotIcia-se que grupos de 
;lInt"III"IIII' ,·.,m 11 ,·"muni'·II· ANO XXVII Florianópolis _ Sábado, 23 de Agosto de 1941 N 83?8 aviadores alemães estão ehc
;:iio d,· qlll' flS ""tflllli,,'~is ,,,,r'l • - ~ando ao tcrritório da Bulga
ti,'u'.r.'!'" ~.\rinlll lllululizlHlus lIa, 

1111 IllIis. 1,,"11111 it (·r...",:" d.· '1"" Os locais ou detalhes dêsse 

::,~;:~r~!~:rli: ~·,~!s~~:'~::;nl"i.~I::':;IGuarnição militar de Florianópolis Adestruição da represa ~e~~~en~~n~~ S!~sCO~sh~~i~~.~ 
,. ('''' illr tri 'l'lIs ",,~,trll "I/,js. Pro,rama para as 'esllvldade do dia 25 dO. P t k mante? dizem. que t~is mano

:~. :.1: ::~;~;;~~:~' !';:~~:'~.::~ "".~,: d. a,oslo e DleDer-- e rows ~1~~Sd~od~?:e~;~o J~~~~~~ta~'i~~:
• ~ 4;: _ 1 _ ('OIHI IItl.II; .... I'" II 11"1 .... " lU IIU .11 IlIltlu d.1 S!'''''':III Inlll n IIISU S \ . .• 1 P P, . ,

ft-rr"nrIH 11tl1 .."", ru ........ u"'" ....nn IUlI".. 11., 1', 11 I 11.1 H.IIUI.'h.l. ,'111 1')011'1'1 f IUS \I. I·:'!..ltut,.du 111'1 .• H.IIUI.1 d •• :'\111"1' la, pohclamento dos tel"ntol'los 
t m' ..... '·nn""'httrndn .... 4·'" \ .. _ nnloull.. !I,llunh' .111 1',11.11111111' (lfl("I.II, .11. I 1.1.. 1-1" 11 (. I.nndn'N . :!;1 (.'\sso('i:d{·~1 Pn'sS I - (I . \"~11Tt':-'JlIII1l1l'nl(' tio "naily conquistados no sudeste poli-
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CONSULTORIO: I :~~,~~,,~~n~~~~,~.:"':..:"~~.,~~'~:~~ad". 'I"" d". :',l·~:.·I':::~"'';'''' na .d••i,l••,,"" .\0. c'pc' ropas emas conce ra as de tropas alemãs estarem ain-
RUII TrajaDo, 33. II('ia.:-p~I)I~~~I~:~i)~I':I'I:~:~" I:::(~~:,~:,(':!I~:.\~'"~~'I~ IIh:~il~;III~!I~:'IS~!~:I~II~'.. f!;II:I~~7"n~::!II~I,t '~~~I\~~~::~ O -d .... da ,na Grécia, man~adas do 

Diltoci6.meate das 15 às TlI·r:t!.'lu "h~!I~n! Ihm 1'1I',md('hh'" - l'r.l· li'. ,lIlhu'itlõuh's, l'h·tlU'II(O:-O lIu ('01' 1100 L'1m, no «::1 e_e europeu ,noite antes do con!hto russo. 
17 boras. ~ \r~~::!·~~I~!;~'~::;I:.~!i~:~~:I~,~.:~~:~;:,~::~::::;~ ~,:i!.;;::i;'~~~~~\~;~,~~i(~!~~:!!:~~(:!,{~~~:~'::~~~,.~~nll~i~ Lo~d,res, 23 (Do redator ,di-I t.o .I~l'o-Alner~cano, que, de~ia 

RESIDtNCIA: nua ."·.'11....·'''· '·ah'," - I'"",,, 15 oi,. "".,,,,,,,,. "ro,;,Io'nO'l". I plomatlco da AFI, Garvllle sei vir exclusivamente a plO- Sómeote a MARCA DE· 
AV. Herclllo Luz, 189. ~;:~('~:V.I;;:It:t'~ ;~~'IõI~::~.i~:IU) - nuõl Pt·~ flll~:II,lt'~~~~1II~:"f:i:!;r::n~li~II:~~s :I;~('I~::~~:~;~~M"~ Reache. para a .~euters) -!-ls pa.ganda ge~mânic~,. ~orém, VIDAMENTE REG!STRADA 

.~ -:- .:-",,·i'o~all ('I\'h·:!. :' :-0 :!U,. IIIII':I:-'. IIU ~1II~lI·,·adas. 11 finl·;'." d\' M'ItINi.hls ;:lt{·;;;1'I preparatIvos mlhtares alemaes IJUlgOU-se mUlto malS utIl, por assegura ao Jodustrlal ou CO.. 
TelerooEl D. '151. ~:,i~~::: It;~~~~~;'I~:...I~c (,Inillhu • ('11111 11 :-ot', :l;~;) .:;...,:rhll dt' ""llm' ,1t''1III('lu:< d" tilU· no ocidente europeu são atual- enquanto, a presença do gene- ~erciaDte o direito exclu

~~~~~~~~~~I ~~!II!I!'!!'!!!I!'I~!!'I!!'!!!III_IIIIII!!~___IIIII!I__• mente de tamanha envergadu·,ral alemão no Marrocos, onde 81VO a~ seu uso em todo 
"'....do a Berlim o Õ MADEIRA NE E - . . . ra que nos círculos informados ele poderá coordenar as opera-I Território Nacional. 
.......al.llClor ...mlo r. V S-medlco especllllStl em londrinos começa a surgir a ções projetadas pelo Reich. P~ocure ou escreva à Or

questão de se saber se para ob- Outro dos pontos inquietan- g.aolzaçAo Comerci~1 Cala· 
... B....~o.~;.lr.S . DOENÇAS DOS OLHOS terem resultados tangíveis an- tes é a presença em Trípoli de rlOe08e. Rua João PlOto n. 18 

Buenos AIres. 2., (Helltel") C tes do inverno os alemães não numerosos aviões de transpor-I Florisoópoli8.
EIl1I~Í1ra ~ell1 llenl~Il1~la. ,~onfir. uroo de Aperldçosmeuto e Louga Prétl~a uo Rio de Jauelro lançarão suas' tropas através te que podem conduzir para
lIIa~ao: ~hz-se."es.ta ,.aPlt~1 '1 11" Consultas diari.mente Pela ml~bl: das 106112 bom da península ibérica em pl'llZO o A.tlántico. assim como pal'll Apossou-se das Ilhas 
~o~llIIh~;~~~:~~III:la j;~ll,~~:~:~::~: Coosultórlo: Rua João Pioto ~. t~rde;'od~~Ii~So II~..!~,~~: 1467 muito curto. a ~Ibía,yopas e material. _ Washington, 23 (United) _ 
"om os flll",iollãrios .1" ....te- Residéocia: Praça Getúlio Vargas o 10 _ Fooe '1504 As últimas informações che- m VIrtude des~es fatos nao 1 Fontes fidedignas desta capital 
goría ;Ia slla emhai~a<la.f();·alll • . gadas a esta capital indicam se pOd.e de n:m.nelra algu.m~ i~formaram, ontem, que o Ja
dlalllath.s a Berli",. que fôrças germânicas esta· afastai a poSSI~llidade d? .reml· pao. se apoderou_ ~e um grupo 

- d t R" riam concentradas nas frontel· CIO ~a~ atiVidades mIlitares de Ilhas no PaCifICO, uma das
Poloneses condena- Se os aiemaes erro arem a ussla ras espanholas e em tomo dos g~rmam~as na Afnca em ~Ire. quais se encontra a llO quilô·
dos • morle p.los t d · centros ferroviários que condu- çoes a oeste antes que no leste. metros das Filipinas. 

• Iemles an es O Inverno zem. à Espanha~ elevando-se os _._._._ 
I··ront"ira Alemã. 2:~ (11. T.) O "''''''u ilalo-germàllieu <le I ,·ol<igit.o pam os hritânieos. ef~tlvos desta força a 1;lns ~e~ 


- l:ma informação de llantzip: Toh,.",IU,. '111" já dlll'a mais de" mas não sel'ia gl'a,-e do ponto mil ~OI~dOS. ~ste numelO e 

IIIIblicada no .. ~'rallkful'ler Zci- mpses. p sua ~ual'llição foi )11'0-1 do "ista mililar " . co~sl.delado como. m~ls do que 


& 
.-

!ung". anuncia 'lU" '1";\11'0 pn- \'~l\~"lm,'nlé I',,!ol'çada "om di- .. A "scassês de e'luipamell- sufiCiente p~los t~cmcos, posto
loncses foram (;ondenat!os à \'lsoe~ austrahanas 'I\1C reali- tos militares britânicos 110 que os alemaes nao con~a_m en

TENHA JUIZO I 
morte )leio trihunal es])"eial de zaram forl"s e agressh'os ata· Oriente Próximo e a moral contrar n~nhuma O,poSIÇao. se
Gralldens. 1'01' inl'Ílamenlo ao 'lI"'s. Cortado do ~:gito )101' tcr- . afetada das tropas como conse. ~ndo opllla~ os clrculos bem GRANDE CRIME Iassassinio c I"'áliea de alenta- m. o ahasl.cl'Íl~len~o de Tohru- I '1"êneia das caml,anhas da mformados sobr: assuntos, es· CASAR DOENTE ..los ,·oleli\'os. Os a"nsa<los ti· "ue se reahza IDtell'amente por I C:n\cia e de Créta. ambas mal p~nhOls. De ~Utlo la.do, este 

nham organizado. em nO\'em- mal' .. ~I.,,,uanto ainda ha\'ia <:oOl'denadas" ('oml,ensa<lo attl numero constitue, mais ou me· 
 FACA EXAME MÉDICO
bro de 1fJ33, um ataqup ('ontra pOSSIbilidade de 'Iue os hritâ-I,·eno ponlo pelo aumento da n?s, o total de .soldados de que 

\lma reunião de alemães. em nÍl'os ini"iass('m ullla ofensiva importância da índia nesta Hitler pode dlsp?r neste mo . ANTES DE CASAR·SE E 

GraulIdens. P~I'?- desalojar os alemães da gl",rra. O general Wawell ma- men~o. :tste ex~rclto certamen·
;==========.1 Llbla esta jJraça c:onstítnia lima lIifestoll reeentenJenle 'lUe há ~e na~ ~e detena n.a Espanha e . . : TOME O POPULAR 


ameaça "ontra as linhas de lia atnalidade perto de ... . ... mvadlna em seguida Portug~1
A K TINTURARIA abaslel'Ínlellto do Eixo e Ullla ir.O.OOO hindús sob as armas. e Marrocos, onde ?S preparatI DEPURATIVO 

DA MODA" hase Imra nlll ata1lue de flan· I"ól'ças importantes estão con. vos e mudanças sao. ao que se 

àvisa à sua distinta fre  co". l:clltl'adas no fronteira noroés- diz, dos mais importantes. O 

gue,ia que acaba de tral'"' Mas '! abaslec'imenio de '1'0' te da índia e im)Jortontes con. fato lnai~ intel'essante a êsse 
 ELIXlR 914 
ferir seu estabelecimento hl""I'''' " uma tarefa esgotatlol'3 U"gentes blnchis unem.se us respeito e que as tropas con· A SIFJLIS ATACA TODO O ORGANISMO 
para a rola Conselheiro Ma
fra. 114. onde eltará ao in· ~oc';~~~~~e~:~';~eo~ ~~~~:n~~~:~~ ~,I~~~e~~~t~ri~;~m~~" Iraque e ~~~\:a!a; ~~o~~~:o~o~~~ O FllEado. o Baço. o Coraçlo. o Eatômago. OI 

teiro dispôr de seul inú· te houve Hináls de (:l'escentes de um general espanhol, alcan- Pulmõe8. a Pele. Produz DÔra. de Cabeça, Dôres 


meros favorecedores. ali\'lda,les que "jlodel'iam ln- çam já O número de 300 mil no" 01108, Reumatllmo. Cegueira, Queda do Ca· 

i TelelÔne 1477. dkal' uma tentatIva I'ara all- .168 lrllte......ar, homens. restando saber em que belo. Anemia, Abllrta. e faz olludlvlduOI Idiotas. 


~~~~~~~~~= 1viar. a guarnlçiio de Tobruq"e Te.. bl'Oaq"'" .... ao. '-, proporção os oficiais ou os qua- Inofensivo aOc:I::!,~ml~~Ô/ agradavel 

Dac.r _ O Ir.mpollm ~~:I~al~l;~a '~::rtr ~:í~~;;,c S~~ ~..~:':'-:0~'l'Caa ::frc~~.mães figurariam neste Aprovado pelo D. N. S. P. como auxiliar no tra. 
p.. • .....rlc. Uma coincidência intranqui. tamento. d....:~~8 :rl~::amatl8mo da 

Nova Iorque. 23 (Associated D ARAUJO H · llzadora de mais é a chegada , FALAM CELEBRIDADES MÉDICAS
Press) - Informa a estação de r _OL OS, OUVIDOS.- recente ao Marrocos espanhol 80bn o ....poIndo BUXIR A I~ bar · 

rádio britânica que todas as • NARIZ. GARGANTA do general alemão von FaupeJ, .914. dno dlRr.....,_pre ~:r do'BLI~~ ::It.'::; ,: 

pessoas em Dacar esperam que E antigo chefe da Missão MUltar ~''':IOr:-:: T:t~.:: =e::=~.a;:..:j/!, 

a Alemanha tome o contrôle specialista; alliltente do Profellor Sanlon alemã na BoIlvia, depois em- prlada(lIfilr. _ varla• .de DO _ ..... , 1IIfI1I'.Q_llda.' .:.7, 

dessa localidade a qualquer do Rio de · Janeiro. balxador em Madrid, que foi IUU ...lfealaÇlIeII) OI neul d lNq te t . 

momento. acrescentando que a vIrtualmente o conselheiro do . tadH ,.. Ildo.tllfatorlol: '::"'1:"ao ; ::bltt:~~:.; };: 


\ missão germânica tem grande COn'Ultll: Pel~, ~a~~~~' d~~'310AaAa
6 

12 general Franco durante a poIa • •,.pI...... d~~II.~ 1IaI....w..de Saa'* 1Iv1~. .. ; 


i;~~i~~~i::~~~~ tee~~~~W~sca~~ Consultório: Rua Vitor Meirelel. 24. Fone 1447 ~::!d~;~ :h:i::;r.~~ Ili.III:.·•••c ' ; ~~~··:í.· •••Dr.·lIiII~".~í ·· .: : · ·:;·~iI1~~a~,"C~~~,í...fIn'IlII:,e~o·;~I:, >'ÍlJclí· ií)ÍIIÍ·~:íl~í · 
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de "Colaboração" 

. :-;".0 nos '..IPr:u lorar na poli · ,Cl sru lado Ilunlon'stieo,se att'n- ' n~o pre-, diminuirem as r~messas dos I a ,ligar êste11t'g-allllente constituidas. A s~a I"ddicit" fantástico. continente ~quele 

1It'<l mll'rna elo, pouses da Eu- i tarmos qur esses personagens atitude. ceme r netel'le. nae I'.ocade pelos desperdlclOs des restes de seu Impene COlemal.1 porte afncane e também R 
ro!',., t'ontllll'ntal. E'. tarda I haviam ultrapassadCl e limite foi t'ensiderada pelas ditas aU- saer.i_ficados. mas pelas .centri- ~á para o E:-.'treme <?rit'nte, perturba!' .os " tusistas:' e .os 
sClnp re ciPileada. I'. lIao raro . ela Idadr. teridadrs. Na Imprensa nertr - bUlcoes oneroslsslmas. Ja pagas I eles cedNam a Indecluna ao seus amavels hespedelros. A 
mun .o ingra la . Quc sabl' a gl' lI' Tochl\'ia. a pülitica de cOla-I a mrricana- intensifica-se a aos vencedores. Se Bismarck I Japão.; no extremo ocidente, nova linha aérea não. repre
te das manohras. I,'mdas a ca- borac::io vai dnndo. ()s .~eu~..f!.~ll:. . campanha rm fm'Clr do r('co-. 

1 
rrssucilasst'. e visse o., algaris- inclinam-se a ceder. a Sene- isenta um fato de somenes: ao. 

bu pelc.)~ honll~ns nos t'orredo- tos a Jt-ll1 frontelras. O general Inhccinlento dllS "franceses li- ' n108 astronõn1icos. haViã---~CgãljiUic.l:"rúIl'JU'""ll0tálliO:;nOiÜC ~ .J., ~~iiitJ'ário . i: "tidu COlno muito 
rcs cios Ministl'rio~ r gabil1<'ll's Dl' Gaulle. rmbora paulatina- I \'I'r5". O almirante Leahy. em-leXdamar: "Cemo fui mesqui- Dacar já se acha. de forma pa- isignificativo" pelos jomalistas. 
Vl'laclo," l\ú" SI' ~abe nada. po r 11ll'l1lr. ganha adeptos e p"esti- i baixador da Ameriea do Norte nho rm 1871!" O regimr. que radoxal, no mapa do projeta-I que ouviram Roosevelt. E e se

~~:I \~,·n~/~I,:~;~~. r;:)/I~~~~~l.qtl~:::; 5~)i'_~;~I~~lt;~~ .e:;~~~I~~~?I~el:.~~~ I ~I~~ ~~~!~~er~\;!·d~:\r~i~aS~~I~~ ~~~~~~~~i~d~ ~.I;~~;ifl:ia~~~~oe~~~ I ~~a~:::~~se ~JI~:~~S ~~SI~~~~oJ~~: I ;;~~o~~c~~~i~~. I?~~c~~r~!~~~~ 
JUIzo dl'fll1il in> Mas. d.eStll' 'lu,' gateou apoio: srra ~poiado.da-I ra a sua pátrill: .in se reclama. I

I 

cessita das remessas de trigo. simo. qur. domina larga fai- dusào abusiva num mapa t)'f~
eSses h.0I111.ns abrem a bOl'a. [' qUI por dIan\.['. ".:10 somente Ina grande Republlca . o seu re- dl'ste contmente .pOlS essas I xa de Atlantlco. Apesar de ~I- çaclo pelos que sonham deml
eOlls,' nlell1 11" dinllgn<:üo elas pelos que continuam a amar a gresso imediato. E' na tural a remrssas. no fundo. ferem o tuado na zona tórrida. visitam- nar o mundo. Aliás. o seu cerco. 
sua, pnl:lnas no rxtl'rIOr. LTe- liberdade. romo pPios paises sua I'iagem dr retorno. A sua lorgulho dos inclitos mentores Ino os turistas. hahilmentr in- se torna cada vez mais evi
mos que e1Cl'l'll1 ,'l'ssar os rsnu- dcnlOeralas mais clIstantas. Os missão. está acabada. Pi·tain e cio povo. Por êsse motivo. êste duzidos pelas agencias cle via- ciente. Dacar tem ao nerte a 
pUl,,". Porque n so',üido ele ta is Eslados U~lid(ls. por . srus de-I seus correli.gionários prrf('l'l- .ia foi convidado a trabalhar I gens de nova espécie. fundadas colônia inglesa da Serra ~a 

~;~:'I'~I~:: ;~:;~o~"'~:;::~;~~ iel~)I~~'~~,~ ~~~~~I~~~ n,~) P';~~II~WI~~' t~~~~~ I~~~I c~~ ~~~~~~~ c~n;~~~ml~~~ I:~'~~~~~~j~1 e ~~~ao~~~~~~~~:;~t~ I~~~~~e~:,~~o~lf?J~~~~ua~~~s~~~~ ~~~~;cfo I~~r ~I~~pa~ d~a~~~~~~i 
II1'1t'll',st' IH'S outros. que núo sr 'lU" . fOl'lll'CP. U . . aos industriais quc consist,em aqueles valio· mais \luI~.Ullla c fraternal dos 

dlspoelll a suportar cangas. pl'- da ~ul'l'ra. a IdrIa lia motonza- sos a uxllIos'! A resposta. en- produtos. Nlllgurm Ignora co-
Ilosas (' al·illulll('s . A políllca c:'to sisl!'rnalica. O governe de; contramo-Ia num relatório do Imo se proeessa a distrihui~i\o 
de clllaborac::io. "lltl'C a Fran· Washington acall'l1tou a espr- I Ministé"io da Fazenda do .Es-I nos paises vr ncidos. 
l,' " atual l' a AIl'manll:l. ['onti- lanca de manler hoas l't'laçõps I tado corporalivo. há dias pu- Aqueles mentores nào devem 
nUa l'lll foco . Sl'guiu para Pa- com as autoridades do Vichi. i blicado. O relatório acusa um eslranhal' se. dentro em pouco.
ris o alnllra nll' Dariuu, qüc 
ha pouco mobilizou. para a dr
1'l'sa . as fórcas ele trrra. lllar e 
ar; c [) maj'cchal P~tain pro
feriu no\'o disl.' urso, núo pül'a 
\'l ~a .. a .... put l' nl'ias ...unig.n.s ou 
inl111!ga:-;. ~l'nüo os seus pro
pnos CUll1pat ri{lta~ . Esse clis
curso roi rellletido para todas 
os rp mci rantcs, Núo é longo. 
11laS U111 tanto tlll1 biguo. O aiS· 

t into militar lalllPlIta que' mi
Iharl's ele frances~s nao hou
I'essem aprcendido o "cspirite" 
daquilo. a que se convencionou 
chamar "nova ordem". E os 
J'rancl'ses. inleligentes e cul
tos. a inda miO se convenceram 
dos opnefleios de semelhante 
siLuacúo. O marechal Pcta1l1. a 
alturás lantas, rc.-pele llq ueJa 
lruse antiquissima de alguns 
cüllllulores de priscas eras: 
" 1:. pl'(,l' bo que tüdos se pro
l1unl'iem: ou estúo por mim ou 
t'Ulltra lniIn". Tal l'On10 Ponl· 
peu. nas Vi.spcra.s. de Cesar a-I 
UaVl'ssar o Hubicon ... O ven
c['e1or de Vcrdun louvou e 
alHul' tius seus ulngi<lu:::, a l:iüêf· 
daCll' e ao pundonor. E. como 
um banal romantko de liber
ralismo. roi doutrinando.. mais 
ou menos assim: "A Ilot'rciade 
nao slgmfica inelisclplina. de
sorelem, Iicenca" . Falariam 
nesse tom os dÍseipulos de La
marline. em Hl48 . e .os cxpoen
te, da Terceira República. 

O peór l' que o Ilustre mUi
1ar. por sofrer de amnrsia eu 
pressão. dos seus aliados, nào 
tem ~ido lá muito justo com os 
SC'us compatriotas. Nunca nos 
nos t'squeccrrmos do que de
clarou um e1ia após o armisti 
CIO. no memento rm que Bar
deus se cobriu de luto : "Perde
1II0S li cartada. porque infeliz
nll'ntt: a nossa gente nüo cum· 
pnu os ditames do Evangelho.: 
"crlSCe' e mUlLlplicai-l'os "; e 
habituou-se delllais uus odos c 
gozos c\r>lptpnos ela paz". Que 
os I ranccses nao ooedeceram 
aos ditames hiblicos. parece 
que l' I'l'rdaele: mas nao e I'er
uade quc' livc'ssem pcrdido as 
suas qualidades dI' lidadores. 
HUJe "sla mais que provado 
que os soldados da nação lati· 
lla se entrl'garam . cn1 vinudc 
Cle ordc·.' recl'iJidas de alto. Re
.' lslIram na batalha de Rethel . 
,. ll'lItaralOl entrinchcirar·,;r cm 
l'a ris; os ('Olltlllgl'lltCS da "Li
nna lvIag inot" . 111eSn10 ataca-
cios pela Ir<:lIte e pela retar· 
guanla.jlOl'fiaram com denodo. 
SOlllente largando as armas em 
\'l;;ta de uma proclamação. de 
!.: '·ll(,l'HI Wcygand. que os eon
l·,tou u nüo persistIrem. Um 
milhão e oitocentos mil ho
mrllS validos foram para os 
campos de concentração. do 
Reirn. E entre tantos soldados 
I'alidos. que agem p"tain cha

~ ÁS SOM~RAS NO ORIENTE! 

~ . FEDER7 RUS A 


;~~} ~'CO 
................ 


1•..0.0. 'E ooo' , 
TO"O' ocuo'OO~ 

o .",,~ ~ 0Ct Aoo r~ .... 

O nosso mapa mostra co· I Iagressiva, e que, consequen
mo .0 país do sól levante' O sr. Eden, Ministro de temente, a Grã-Bretanha e 
tem levado as malévolas Relações Externas da Grã- os Estados-Unidos apertarão 
sombras de guerra a cair Bretanha, num discurso que Io Japão por meio. econô
sobre o Extr.mo Oriente. pronunciou recentemente. mico. afim de fraca.sar e

O Japão tomou po.... da .alientou que a politica ja- ventualment. o aeu poder 
Manchúria em 1932, apeaar poneaa é pr.meditadamente' militar. 
dos proteatoa da Liga daa 
Nações. e há quatro anos CURSO DE GUARDA-LIVRO EM SUA CAIA: 
atacou" China. Com a r. 
tirada ~aa f?rçaa chineaaa (PDr tDrrl.pDDdIDCla), 

para o Inter,or d. aeu pala, 12 mezee de e.tudo.. MeDlI&lIdBde mIDlm•. t'reollo de Il/eDtel e r.
diversoa poatoa cairam .m prOleDlaDleI em tGdas a. cidades. Elcre"a à Caix, P"ltal, 3717 -S.P.ulo 
poder do Japão, o qual vem 
pros.equindo a poUtica de :=;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:=======;;;;;;:==;;;;;;:;;;;;;:;;;;;::: 

fins padfiros ou pro\.etores. Os De Gaulle. Dr. onde se depre
Estados Ul11dos ela Aml'rI l'a do end" que da Afnca do Nerte 
Norte não estãü pelos aulos. O ainda pódrlll vil' notícias mui
pres.idente n·,Josevl'i\' anunciou. t.o int('l'rssantes. 
tel'Ca-feira. os plal10s de uma 
emprêsa dr avia~,in. tendentes (Do "Eslarlo til' S. Paulo") 

Vantagem extraordinária do enchedor 
nQumasómdou... Ao contrário de outras 
canetas que com alavancas e "bombas a 

pistão"sãodificeisde encher, mesmo com 

ambasas mãos,o enchedor de diafroqma

patenteado Parker. "a uma só mão", 

atua com leves pressões de um só dedo. 


Nunca ficará áspera... Agora póde-se 
ter a certeza, para sempre, da super·su.o.
vidade da pena "lubrificada" da Vacu

matic. A vibranl pena de ouro da Parker. 

de 14 k .. de granulação extra-fina - com 

ponta revestida de Osmiridio - oferece 

a qorontia de jamais se tonlor áspera 

durante toda a vida do seu possuidor. 


P.lla 
Ullra-aua."e 
Toda. a.I caDe
ta. Parhr fim1'arler pena d. ouro 

ilIilP-lV.AlICU/Mi.Al'U'D~-& :::-O=.fdl~:Marc.a Registrada 

l.,.... .................... ,...... 72-12 
Can"IGI Diamante Azul: 210$ para (I"'!dl ou.,•• canelas 'ClrItW. deltM 50S 

Único. ~i.tri~u...a~Õ':,r:.~~oÕ:~a~~:.'ã~i1~tr.' d.Canlan... 

I •• 1•• de M..f'ÇO~ P - 1.0 - 110 de Joeiro _ Caia0 Postol .so. 

ma de "Iilhos". estavam inu- expanaão para o auI. 

llH:I'OS que- professavam os Aa ilhas de Hainão e S

pnncípios do l!:stado cerporati- pratley foram igualmente AVISO AO POVO CATARINENSE 
vo. implantado. em junho. de ocupadd?s durante os últi- Linh. diret. Porto A1esre-Florilnõpoli. Falta de açnear
1U40. Por conseguinte, o gene- mos OIS anOB, e agora o 

:;~~r~; (~~~~:~ ~~il~~~eqU~O~ ~~~~~~o;~~:~:~:?:,~~~~c~: Empre.a Jaeger & Irmão no Reieh~~~sEC~~sie~o~~~d~e;~:a~~ Berlim, para ceder ao Ja- Saídas de Florianópolis às terça•• sAbados 
guravam os jacobines, .os dis- PBãao"a ads Cbaamaer·an~,a~~i·Ind:~ Saldas de Porto Alelr. pera FlorianoDolis Zurique (julho) - Na Alemanha têm OCOrrIdo. mortes provoca

t'd c sim .os e às quartas e sábados
~{;~~~~;~e~3~~a~~~\s~~~Sda direi- China Franceaa. E••a nova Saídas de Araranluá às quartas, das por veneno semelhante àquele do alcool de madeira. Essas mor

tes têm sido causadas pelo consumo de açucar extraído da madeira.
l" Foram estes, e não os sol- ~~~::a:wo pt.;,:: ::qif~:;a~it~~~ sábados e domíniOS 
dados. que, nos dez anos que das .6mente 720 milhatl da SOmente em Munique houve 7 casos fatais; as vítimas tinham 
pl'( : C(,cir'''~,m .o .col~pse,. abusa,- base naval ingl••a de Sin- AIIIDII Im FlDrllDDDOUI: MARIO MOURA os mesmos sintômas que aquelas que morreram nos Eslados-Unidos 
,aIll do, C)CIOS e_gozos da pa~ qapura-e pr6xima. tambem " PRAÇA lfl !.IE NOVEMBRO duranle a "lei sêca", por consumirem bebidas feitas com "leool de
fl('WL"lÍ<' . Ta.l nao delX~ ele ter I ~ Indla.1; Hola.r.delas: . ~____.....____________I madeira. 
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Afrança na 

ESTE É ()l\1 Al()R
encrulil~a~8 e MAlS A,MPL(] de 

(l "Ileralrl TrilHIlH' " :'\0\'0 
YOI"k. diz: ---- "E' dt-' imporl:l n 
<'ia ('a llital l'(HllIH·et·lu.lt.~rHlo~ 

qual :1 I'U'l.,i,O da polítil'3 pnh SIlll
~l'l n1t· dt' \'h·hi. .\ll1i.u~ t'lItrp 

nú~ fit-ul'am ~ali~r4'itn~ ~.'om a 
~'onc1(,lla(:ô.in moral du I'lIlHu qut' 
~t'~I((' ,'i('hi. 19-ualtut'lI h.' IItIZl\· 
mo~ l'nfa~l' dt·Ulai~ . ('omparnli 
\ 'alJh'nll' I'om O1l1ro!S famorp~. 

na a1t'~;:H:ào dt' quI' O!-: aluai!-' 
l1il'i~l'nte~ d:1 F')'<lIH.:a são pes
SOalllll'llte '-allli - hl'ilúnit.·og" 
011 "prô-alt'lllü('S", Is~q pOl' ~i 
lllt~:;lllo não podl' dar-no:.:. a dla
\'" da 1ll1ldalH.;a quP !-;t' operou 
na llolitil'a fraucesa Sp a ("0111
pal'nl'lllO~ c'om () lllll' t'ra 11 ... 
1ll(,1l0~ lho 11111 alio. 

Ilpn.'))lo.s ('ol1l('(,'al' por IT'('(I 

nht'('P I' " ('Ullli l I1H1 (l t'dilorial 
do ".II -ralei Trihllllf' " 'lU" 
~ 1~llt\r I.f~~:':l!'~ :,odt·!' dI ' ,'itl:! 01: 
mnl"lt ' ~úhr.. a F"'ilIH:a (' "W' Iln· 

I'P('(' 11(' (,~{Tt'rpIlJO~ a l'P~p('ito 


tia nm"pil':l dI' (1 f'IllIHt'g-al'. () 

podl'r dp llil}pr ~úhrp a ""1'a11
(,'ôI ,; :I;:-ora irr~'~i~1 in· 1. ,'-:ão Iht' 

~ati~faz a ~ill1pll'~ ('nllqlli~ta : OLHL p.'I.r;l J'!' l'U:l~ Oll p.'\I':l :\..: e:.tr:ttb~ e conte 0<;; Fords 41 


prl'(·jf'a da Iwlig-pl"ánda aI h 'a que passam. I'lel; ar estam que, mai~ uma vez. Ford mere

da F')'au<:H ('Ol1tra a lng-latpl'ra, 
 (CU a apro\'açãn do Brasil. E isto sucedeu porque o Ford 194' 
1;:11, 11")Ol' l'UlllH"ll1 impúr qual· COIIIPm, COIIIPIOVE E CONPUIA UM é- (1 Il1lior (' n~ai\' amplo (:lrro <.1e ~lI a rla<;<;.c (' o {m;t'o dot~do 
(Pl~~ l' gníll dto d('llJ·PfhH.:ão 011 

fotlll' ~(lhrl' a França. (~ ,;) .. gOl ue po<;srintc motor \' -~ de 90 ( a.\'alo~, Além disto, o novo 

hp apli{'al' a p1'''5~ão ('0111 h:.'ihil ffl) F"rd " mais helo, proporciona marcha mais suave c maior 
dl('1I10. economia ne comhll>livel. Experimente um Ford .. , c o aprovado(yf;

)ra~ (~('ol1:-;a hUl'to ~ah icia 
que sua fôn.:a. 1llt>~1II0 IJoot'l'o A~~~~~ID 
S3 . ('OlHO (~. não f; a 1'lIIi('a fôr
('a qlJ(' atuou F-ilhr(' os di ..j~PII- ---------------------------~ 
~I:if.;:~~1~~;'::,;~~~~~i~~\:~~:~::~{~:~ I-AV-aj----:'=--ut---::-~b-::-::-ÓI------:c=-lu~be·-R-I'-~-91~--n-Um tu-rmu-;I- ''-- - ----- - ~--~;:::.:;::::.~ .-~~;;;,;;;;.,.-..;;;;;;,;;;;;;~~-;;;;;;;;;;:::==:--;.;;;;.;
~;~Il~;::."I~~~::,~~~~~I~'~;e1~~:~:::'~ I' .!So~~:-'~~l!. p~~~~!te ,... . _~, JA' C H E G A R A:MI 

<Ior ü('prea dos atuais Iíderps c~nvid,,! ~s srs, assoc~ados RADIOS «KNICiHT» 
franees('s ,; qtw. frpme a bri- deste c1t~!,e para a sessao de 

Ihante folha hit 1"I'iana de men- ~sse~bl~,a q~r,:,l, qu~ se rea- Londres (Julho) - Comunicam de Estocolmo que a Gesta-' 
tims e traiçõps, tent('!II a<'l'e- hzara no ,?rox,m<;> d,a 23 do , AMERICAN
dita!' nas promessas dêle, corre!'te, sabado, as .20 hOraS,\Po" descobriu uma emissora clandestina de onda curta na Polônia, ; 

1'01' 'In.. ha\'eria Hitler de fa- na sede desta soc,edade, à anexada pelos alemães, A estação. descoberta num túmulo no ce- 'I OS 
z('r o primeiro gesto de altruis- Praça 15 deNovembr~ n ". ~, mitério de Alexandrow. perto de lorun. era a segunda apreendida LINHA DE 1942mo IlolílÍ<'o nM sua "aI're ira sobrado, ~a qual aerao ele,' pela "Gestapo" no espaço de 11m mês, O locutor polonês da emisso-
1"' I'lIIilin,lo Ú Fl'allça "Ollsel'- tos o Presldente-de,~onra, ~ ra, Peter Wianieski. exclamou pelo microfone, no momento em que
mr al/.:lllua ('ousa qne a Alemn- Presidente, o ,I '" Vlce~Presl 
111", Ih" podel'ia ronhar? f:;" dente, o 2", V,';.!':Pres'dente os agentes da "Geslapo" vinham para êle : "Fui descobelro. viva Alcance - Sonoridade ... Beleza 
mais tarde os dirigentes frall- o Conselho de.• ,~'u:.'nç~s e. o a Polônia"! 

,,"ses se lamentarem de sua Conselho de S,nd,ca~c,a des I;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Da fábrica ao consumidor 

1lll'lIdaddade, êle jJóde apolllar t~ clube, par,;, o pe~,odo" so

eOln jnstil'a, Isp Sp illlgar na c,al que se f,ndara a I de Antes de comprar um Rádio-Receptor, PRECOS SURPREENDENTES 

obrigação 'de se jllstifi"ar) , que de s_etembro de 1,942, faça uma visita à firma 

('!li pago de sua prompssa os Nao havendo numero l~q~1 Visite ou escreva sem demora à 

}JI'Úpriof-:. {1i1'ig[,IH~S fl"aUl'csP$:: na !'ora ,marcada, '?' elelçao 

adOlaranl tinI 1'111110 Jlérfido l'a- sara reahzada, meia, hora 
 GERKEN & elA., «CASA ANTENAS» 
1'0 l'Otn seus antigos aliados . O ap68, com qualquer num~ro à rua Felipe Schmidt, 34IlOlIIel1l '1ue dedaroll elll '·:-Ieill ~s demais carq~s da dlfe GENTIL BOUSON & elA. LTDA. 
KU1Upf" que a Frall~a ,; "o ini- torlo, de conformidade_com Agentes AutOrizados dos afamados Rádios Distribuidores exclusivos.
1IIÍgo mona1 de 1I0~H:;a nação" 0,8 nos.oli e.tatutos, s~o de 
t! seu 'O lHa is t('I'I'in' ( inimigo" lIvre escolha do sr. Preslden 

;~~II~I::~II~,,~I~;~:~~,,~·a 1',I~"":,,i~::,;: t:~utroBBim, c~m~ido ~s srs PI-IIL.IPS RESERVE SEU APARELHO 
\'a \' ('( !'f' IHn~1 n ' hl'a lIdo pal'a saClOS para a.8s1sb~em a PO,& 

Vendas à vista e a longo prazo RUA TIRADENTES N. 10 
('um li ImlH';l'io fl'a lj(",'~. :o\afla se da diretorlQ elelt~. no dia 

Juidt' !-'I'I' mais (·1::11'0 tplP lIui(,3- 1", de setembro p . Vindouro ~==~"""===.......=~~_~~__"" 84
. __ ,~ ..=~~.......- ......-: Caixa Postal Telefone 1414 

111"11 ' " "I'""i",'·,,";,, "Olllíllll" às 20 horas, na séde dêste Agradecimentos do consul geralMAQUINAS
11a, IlIglatt'l'I'a (' () qUf:>' illduz clube" , , End, Telegráfico -ANTENAS
lInh'I' " ",'r "allli~o" 011 "(")( , _ Secretar!!l do~va~ Fu.tebol americano ao chefe de Policia 
n\l' III("" pal'a "Olll a I"ram'a lIe Clube, em Flonanopohs, 19 de escrever. calcular, co.er, nu- S, Paulo, 21. - O Chefe de 
},ojP , ~f' os di,'i1-!PII1Ps fl,ãu('I,'- de agosto de 1941. meradora eregistradora. mimeó· Polícia , dI'. Acácio Nogueira'I====================~
H<!s "olal,ol'ass"lIl '"(}III Hill"r EUCLIDES FERNANDES grafo, etc, --- consertam se na recebeu do cõnsul geral ame
1'0)' <,allHa dpstas 1IJ")))wsSBH HC- I'·. Secretário. _Casa Antenas". à rua Tiraelen- ricano em S, Paulo, SI', Ceci I 
ria IOIl('lIl'a tã" PHt(lpida 'juan- 3v-3 tes, 56, vs16 M, P. Cross, o seguinte ofício: Do preparo da terra dependem as
lo baixa, "Tenho a honra de enviar-

lhe por escrito a expressão da BOAS COLHEITAS
Todo ?/tODUTO Co- . minha apreciação e admiração 


MESTIVEL deve Aer ANALJ- de Sa-o Paulo pela assistência eficiente pres- ~ &O ALUIU 


A guarda da Catedral 
ARADOS ~ 

Dl IIIALIIIU~~~~u~rgfi de lançado 110 ~~~fa~~~:i~~:~ ~~~~~~~~ed~ GORILA e ~.;;:wm 
LAV •• IOIPACHOLA '-;:<@l_a;:. ...Procure nu e~creva é Oro !.olldl·es, (julho) - l ' m <los , 'ol'llo~ mais ~"letoH de vigia" sastre do avião PP-PBD da -;3I.I--.~ 

Rllolzaçllo Coml' rnl81 Calll- d.., in,'êndi"H na C:rã Breta nha (, ,'uml'oS!.u ,Ie SO homens, ar- " Panair do Brasil", Agradeci
CONSUUI o HU ~I_

r~oeoHe: HII!l,Joilo Pinto n , IS' Iqllh" .toS. sa('('I'dotes (' eJl~"nl",ll'os . lo<lOR Ile nomeada. euear- mentos especiais são estendi
FJorlllnopol1s. n'~a,lo" <Ia vigilânda da "a, <:, Iral d" São Pc<lJ"O elll Londres, dos ao dr, Durval Vilalva, com ROFECO PLOW LTDA. 

RUa GDIIIES CARDIIII, 5IJ - caiXA. POSTAL 25IS - slo PaULOA estada do duque de por ~:'~~H<I;~o~~::n~',on~a::~SI~I~~;~:::t~:' S~S~(,I::~ml;I~:to il~:::n~~:~:~~ ~~~~ol°:C~d~~~~, fu~s~~~a c~:~ 
Kent no Canad6 (,'ontra aH quais já Re ("oJlsidera illvlllllerávej a ('at,,<Iral). (IUe aos drs, Teixeira Pinto e Sales I ~===;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;======:;;;;;;;::==:

Timmings (Ontário). 22 IR.) ,I<.. to<lo ° país vieram gnardas para ('"tll<lá-Ia, Pacheco, cujos esfôrços incan- r= 
- Uma multidão dc 20.000 Os oit(,1Ita gnardas são \'ollllltárloH qlle se Hllbn",tem a sáveis durante o dia foram de 
pcssôas carregando bandeiras ,lul'Ísimo treinamento, Cada um tem um (tlano de todos 08 ]u- admirável eficiência, Renovo a SABONETES 
aclamou o duque de Kcnt. du- "ares da ('atedral. Reeordal11 exatamente qualquer escada, ja-!v. excia. os meus protestos de 
rante a sua chegada hoje a es- lI ela e re"onto insignificante qlle Iludesse "ervir lIe e8conde- alta estima e apreço, _ Cecll 
ta cidade, rijo a lima bomba Incendiária. M. P. Cross, cônsul geral ame-

O duque deu uma recep- Toelo o HiRtêma está coordenodo descle nma sala de <,ontrô- l'lcano". 
ção na prefeitura local. jlas- I.. lia ,·I'i]lta , 08 \'olnntárlos dispõem de um código c~peclll.l __~===-=:--__'II Sanitário e Pallllltít ~:~~o::!:'~i~i:i~r:n;~la~~~ta! i ~::~ ' ,:,:a~:~~~~~~~o pelo telefone, lhe" indica "om Ilrecisii.o o lU-I orand~~~!!:lc~m ótimo 
populares, \ Ignalmente no telhado há pessous providas ,Ie telefone bunRalow, onze oompartlmen contim 

'lIIe imediatamnte comunicam a ex istência de qualquer bomba' t08, água encaoada, banbelro CHEQUES e BRINDESRepr~~i:~~~es e incel~~~ár!~o~~est!e~~~~~r~~ ~!O R~~~!~~s ~1~O~~I;;les das peR_I:ai~~ta~~~:: b~gl~~\~~!1.g~ 

l'reclsamos parll todB8 a8 soas que formam o grupo de. vigilantes. embora se saiba '1ne Imenoll de al'. Ia kms. deata 
 à venda na 

\) ZOOIlS do Pais. Negócio sé- a maior f1arte dêles são pessõas de relevo no pai. capital, com 44 mt8, de (ren 
rio e lucrativo. OUmas coo· Normalmente, de 16 a 18 voluntários estão de f1rol1tidão te e 1.000 de ruodns. Informa FARMI'.CIA ESPERANÇA 
çõt!s, Cart!l6 it. FABRICA DE durante a noite toda. malH ulI.lJ noites de alarma t.OdOR OR oi- çõell 11 rua Gral. Blttencourt, 
FOLHINHAS Rer. 601, Caixa tenta homens prestam serviço e dormem, se podl\m dormir, ,78. RUA CONSELHEIRO MAFRA 4, 
;1.0117 - Silo Paulo, em camas de campanha coloca~al na crl~ta, , 300 1~~1t-3 

'.-----------------------------~ 
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oadlentlstalaloD 
Rio, 22 (Meridional) - A 

bordo do "Del Mundo" chegou 
o jovem brasileiro Dario Gar
cia, missionário adventista, 
que esteve durante 4 anos nos 
Estados-Unidos, estudando os FOGAR EIRO 5princípios desSa doutrina. 

I 

Falando à reportagem, Darío ' --S O L U S--
Garcia afirmou : .- "Jesús vol-' 
tara. Os adventistas não se in- I 
comodam por trabalhar aos i 
domingos. Não pódem fazê-lo , I 
porém, aos sabados;'"que ~ . dia 
de descanso obrigatório e de 
mcditaçõcs profundas". 

o EMBLEMA ou INSI

' Ilão compreendemos ~~!!I ~~~r~:CI:a~aéJI~~:::Se~ ra que . 	 gUlr todos os produtos de 
um fabricante . 

Procure ou escreva à Or-

O SI-. H1 ·tIel- ()
(j 	 ganizaçllo Comercial Cata
• 	 rine nse. Rua Jollo Pinto n. 18 

Florianópolis. 

Nova York, (julho) - O "New York Times" publicou um edi- ,-----------1POlslve. - -ü....- a'aque 
torial em que dá ao quesito a resposta seguiate: a Glbra.lar 

"Ao fiaal de sua ealrevista com Mr. Cudahy, o ar. Hitler quei- EVITEmuitos 
h -ae de que jámaia o teahamos compreeadido nos Estados-Unidos. Nova Iorque, 22 (R) - O 
.. Repetidas vezes teatou frisar que a posição da Alemanha e seua crítico militar Hanson Bald

win prevê, no "New York Ti, laDos aão são iDamistosos par~ com os Estftdo~-Unido., mas os es mes" , que serão efetuadas ope
' orços foram aemllre vãos". rações militares muito mais 

"E sempre o serão - coatiaua o editorialista - a meaos que violentas do que as de até a
M' 10000emos uma Dação de incáutos, pois a iacoasistêacia lotaI das gora. 
4clarações, garutias e promessas de Hitler está escrita em sua his Acrescen ta seI' provável que 

a Alemanha promova um atalMia. tue é o homem que declarou soleaemeate que "a Alemaaha 
que coordenado a Gibraltar.alo tÍllha o desejo aem a iateação de iatervir nos auuntos iateraos 

4a Áustria ou de .aeur ou uair-se a êsse Pais" . .. e depois Dane
zeli: tue é o homem que prometeu que, uma vez resolvida a ques
I o 'dos sudetos, "aão haveria mais problemas lerritoriais para a 

DISTI.aUIDORI5 IM fLO.'ANOPOLII,
Alediaaha ua Europa" ... e, em seguida, eaviou suas Iropas coa Produtos CATEDRAL 	 * 
lia 'ra,a. tue é o homem que declarou que um acôrdo por êle ela á venda na F ARMACIA ESPERANÇA ~fe'yer & Cio. 
kràdo com a Polôaia "produziria uma paz permaaeate e duradou Rua ConselheirO Mofra, 4 e 5 FONE 1.61t2 RUA CONSELHEIRO MAFRA, 4 
ra" .. , e mais larde a_llou e esquartejou a Polôaia.tsse é o ho (Defronte à casa Hoopcke) 
-m qae dea .. maia explicita. laraatiu pouiveis de que seus pro  * 
;.t.á aio eram iDamistosos para a Noruela, DÍIlamarca, Holaada e 
lU!ciêa . .. e lermÍllou roubaado-Ihes a liberdade. f Reprel8alul81 Gerais Ji 

"Nio é anidade sabermos que seus plaaos atuais " nio sio 	 li L. W . MORGAN & ela. LTDA. iREPRESENTANTES 
....1010." para com os Estados-Unidos. Sempre se mostrou êle 	 Rui BeallJDla eoutut. 51..1'-S.-9IlZ ; 

: 

lIe u próximas vítimas". 
• melhor amiJo daquela Dação que figurava ao primeiro IUlar ea NO RIO DE JANEIRO L Caixa Postal, 343 l - São Paul~ .. 

J. Coque & Cia. Ltda. , estabelecidos nesta cidade, cl 
escrit6rios de rep'resentações, dispondo de completo e Delordem no leio da .Terrenos no Balneário 
especializado quadro, ~e vende~ore~ , altamente relacio- .nova ordem. I Escolha j;i o seu lole de ler-
nados, procura~ fabricas 	 naCionaIS, oferecendo s/ser- IslIunhul,22 (R.) _ De acõr- reno no Balneário da Ponta do 

\~ 
• VIÇO~ corno repre.sentantes. . do com us últimas llotícillS re. do Leal. As construçOes aumen

Pr~s~am Informaçoes pormenorl~a~as aos Interessados, cehldus JlPstu ddlldl!, reldstll- Iam. A planla dos terrenos acha
sohcltand~ endereçar~ corresponden~la para a .Rua Buenos rllm-se ",irlos Inehlentes e utre se com o SI. Ari Santos Pereira 

A,res, 140-5. andar, no R,o de Janeiro. Ir"lllls hÍlug'llrns e rumeuas, que se acha encarregado da 
em "Irtude •de cUllthl1l1Uem venda dos lotea. As forças ~e contrôle ~al~' relnçiics~elllre:1111:·~~~IS IlS~ Ga-:ganta

Irritada 
~~~~~:ç~t; rue::m .cne:: 
quente. Actúa como wna cataplas
ma, que .. 

==:;~ ..Gestapo na Itália 	
W1

Bel'l\u, (julho) - o l'hefe da "Gestapo " . Heinrieh Him
lul el'. ('ont'edcu 11111 tlU11lent o de 10',; ao gTupO de agentes, sent
IU'e ('I'cs<=ent.es, deslu('udo na Itáliu, afim de \'encer a relntân
~Ia que selltelll 111 realizar {~ s tcs átos de eSl1iOl1agelJl contra 
os eidadãos italianos. Lisbôa, 22 (Havas) - Mi-

Segnndo manifestoll 11m observador neutro, re(.entemente l _________""""':" Ihares de roupas e olltros arti 

~~Je(~:~I~.~I~ í 'o~~ 1l~~i~I:~:z~~ãoel::'a:~;~I~;';a:II~lo\. ~~I'~I:~ei~~I: t~~:~I~= Brandes manobras 3~~ tel~':~a~~;~~~e~~r~~u~n;!~= 
Ihantes às ljue se produzem ua Holanda. Nova Orléans, 22 (U. P.) - melha Norte-Americana. 

COJIIO s\l{'ede nos Países Baixos, onde contin uamente Ontem tiveram início as ma-I--------~
aparecem cadá\'eres de alemães f1ntnando nos canais, alean- nobras preparatórias da má- DesOGUpados 
i,~~~e~\~:s.a~~i~~~~~li~ ~I~~n~~;~~,~:eaa~~,~~,~~::,~ ~:~~~~l~~"d~e~~= quina de guerra norte-ameri- Em toda parte existem indi
tros são descobertos, dias depois , em lugares ermos. ~~~~íCi~~~:;:~iVi~~~~ T~~~ viduos que, nia . tendo o que 

esse jogo mortal é realizado, segundo se afirma, (lar gru- ques médios e leves também fazer durante o dIa, nia se can
pos organizados C(lIe, sem dúvida, contam com o allôio de lIIul- participaram dos "combates". sam: e como n~ aentem . ne
tos cidadãos comuns. Até agora foram totalmente inúteis os Os exercícios prosseguem. ~e:~t~d~;a d;;:::;b:i:""'~~: 
~~:~J~l~'od~ ;~s~s~~~~;~~)~~~tf~:O~~h~~~ ;~~~:~I~s e Ilara pôr l __________ ruas, para fuer roda DOS ca

fés e nas lesquinas e perturbar 
o acno dos que trabalham e

MEO AM\&O. PRR.~ TOS~(5 tU ~"r precisam do deocanac noturno. :ar.;; Como conaequencia estraaam aSO ACO~~U.HO UM I\lMtOio. ......... saúde al~w de prejudi: 

earem a existencia dos pobres 
mortais que levam a vida a Os incãledios 	 "LULAS -DE sfrio. 

E' por mal dormir que exis.IISTOL, tem taDtoo individ.- ·cacn per..-..,...  de foeiato facilmente irrita
~..e."","'" 	 e encxilerizavcia. 'Di8 a~ 

' Inlult:ipliean,.'·,IC, pelo mesmo mo·naNUF,L;I,ega =.t.:'::l!:. aa vttimu de perturba
me

pital, produziu-se recentemente \1l11a série de Incêlldloe em ..., = ••'•• 

Estocolmo, (julho) - f;pglln,lo rumor corre'nto n ala ca	 -- ...........---111.. nervOlllS tle DUlior ou 

As-pesaoa, ' que 

toda a Noruega, Indicando no\'a onda de átoR de ubota«om 
......,.u.--...... 

irritadas inquietâ. 
nêsse país, or.upado pelos nazistas. ::~ 

O jornal AlleJl l'oslen Informa qllc a fábrica de tijolos de ]=~~~~~n:e peaaimiatu' foa-êmda perda de 
Dromtorp, perto da cidade rl e Hkl-Ocslifold, resultou comple~ p6dém .e"livrar I

I------------------I~o~bar~b~; dw-r'l~l'm 

qual produzIu JlPr<!as no \'alo~ . d.e r,OO mil (:oróas. A fábrica 

trabalhava com tres turmas dmrlUs. " . 


O I,orol POHlen dizia quc inompen fOI·te incêndio nllm 

secadeiro de pe ixe, em Bo<loc, Ilhas Lofoten . Consi<leráve1 

11l1.I'te dos maquInismos foi dcstrnida e o trabalho teve <Ie se,: 

suspenso dnronte (:erto tempo. 


Segnndo manifesta o órgão do QllislIlI~ )o'rlll \'011e. o 

VIJ.ll01' Kysfen, da Cla. Nn.1I1HOS Coas tal Shi\lping, chegou ao 

pôrto de Namsos com fogo a bordo. Foram vultosos 011 danoll, 

~mbol'R o linlatTo Cone extinl:uldo ~OIn rapidez. 


tamente destrnída "0r IIH:êlldlo " \I jas (:allsas se ignoram, Çl' 
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o ISTl.~ SAbádí Z3 ... 118 "iate. 11 .• 111--...--. 

Multo ..... brAvao ESllado 
NOVA ME N TE. À V ENUA. 

.s ".m.d.s 

RedaoQlI.o orrtolnll 6 
r.1 JolI. IDlO D. 11 

TIl. 1021· :-. rOltal ISIl 

I.SSIC URI.' 

N. C.DIt.I: 
AnDo «O~OOu 
tiewe.tr~ !:!&lJ(Ml
Trlme.t.. 1!$OIlO 
!!Ie. «Soo 
Nomero .'Ullu .tll(} 

AnDo CIISOOO 

Semeltre ;~sotlr 


Trlme'lro IIIJOl" 


AllDancloe mediante- f090lrilll't, 

" dlrecçao 01.0 89 re.pool!llablllJ,PI 
peJOI coDeallo. emlttld,," nOI 

arttlloa U·IIDado. 

Quer ser feliz ? 
Em negoclLls. amores. le, sor

le, saü,1e e realizar tudo que 
deesia? Mande 1$100 em sellos 
e escreva ao prol. Ornar Khiva. 
Caixa Postal. 40i. Rio de Ja. 
neiro. que the indicará o melo 
de obter Iriumpho. prosperida·
de. forluna f saúde. Nau h.~it•. 

~"""~"""_!I" 

illGUU SIIGUE! SIISUl: 

Si NGUEN Il 
(flnl". ..••i) 

f' o unico forllficdDte DO 
mUDdo com I elemeDlos 
!on!c':!~: Pbo~phorº. Cal... 
cio, Araeiliaio, VilDlldlllO, 
elc. Com o seu uso DO fim 
de 20 dlllll, OOIIl·ae: 

1 - Levlntl_Dto lerll 
d•• I()r~. e voU.llllllledll
li do Ipç,Ute; 

1- Dellpp.reclllleDlo por 
COlllpletu ali d6,e. de ca· 
becIo. 1010.01. e nervoIII' 
.0; 

3'-C_blte rldlcal di 
depta.lo nerYo.I e do e.· 
_,"'ento de ••110. o. 
1U01; 

4' - All_nto de pel. 
Ylfllodo de 1 I li kllo. 

O 51....eaoI6 IlIIIlrlo
d. deleul erta leleDtillc ..-
Oplnll.. do dr.Maooel So. 
'4. d.Co.I~1 

IIIlTITUTU DI Dl16NOSTlCO 

CLINICO 


Dr. Dj.lm. MClllm.nn 

Formado pela Universidade de 

Genebra ISulça,
Com prAtIca DM bospltal. europeu. 
CIIDlca médlOl em lIeral, pediatria,
doeDça. do .Ietema oervo.... apar€'o

Ibo &eolto-urlD8rlo do bo T,eB
e da mulber 


Assistente Técnico 

r:' Dr. Paulo Tavares· 


~~r~a~:o:Ud!!"I,~tl:euCI~~e~~~~rl~ 
510 Paulo). li~peei81lzado em HI· 
IleDe e Saúde Pública. pela UDlver· 
lldade do RIo de JaneIro. 


Oabinele de Haio X 


~1::J~~co~o::D~o,S~:a~ErD~er:::
CorlÇlo, pulruGe<I, ve.leul. bUl.r. 

e.tc)mKllo., e\C.
Badlo(lfafta. 6.l8a. e radlo(lfalla.

dentárIa. 
Eleclrocardiogralia cllnica 

{DIaRD6.tloo preo.1IU d.. wuI6.U... 
oardlaoao por melo de traçados

eI6trlco•.)
Melabolllmo baBai 

MAQUINAS DE ESCREVER «CONnNENt~H)) 
M611aloll PDrl61111 M......ri lIcrINriII 

com carrol de 31, 28. '6, 51. 
65 e 95 em ...11 

Represenl.nlel exclulivOI em Sanla Calarlna: 

CARLOS ROErCIE S/A. COMERCIO E INDnSTRIA 
MATRIZ EM FLORIANOPOLlS 

Filiais em Blumenáu. Cruzeiro. Jolnville: Laguna. Lales e SAo Francisco 
MOSTRUARIO PERMAMENTE EM TUBARAO 

------------- _._._-_ .._---
Sociedade Cooperativa de Responsabilidades

Limitada 

Banco de Crédito Popular e Agrícola 1====;.;.....\ 

de Santa Catarina 
Rua Tralano n.O 16 - Solde plOprla . 

Registrado no Ministério da Agricultura pelo CE'rtificad.J 
n. t ~m 20 de Setemoro de 1938. 


Endereço telegráfico: BANCREPOLA 

Códigos usados: MASCOTTE la. e 2i1. edição 


FLORIANOPOLIS 
EY.PRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES 
Emprestimos - Descontos - Cobranças 

e ordens de pagamento, . 
Tem carret:pDnden!~ em todos (.~ Mnnicfpios do Fstado. 
lteprl'"E'otltote da Caixa F.coDomic&. Federal par" a ""ndll 


dI!." Apólices do Estudo de rernhmbuco, com sorteio 

semestral, em MHio e Novembro. 


Pilga todos os coupons dils ilpólices Federais e dos Estildos 

de São Paulo, Minils Gerilis e Pernambuco. 


MaDtem carteira e<pecial para admiDistraçl10 de prédios. 

Recebe dinheiro em depósito pelas


melhores taxas: 

C/C à disposiçl1o (retirada livre) 2% 

C/C Limitada 5% 

C/C A~;so Prévio 6% 

C/C Prazo Fixo 7% 


Aceita procuração para receber veDcimeDtos em to· 
das as Repartições Federais, Estaduais e MUDiclpaih. 

"PATRIMONIO NACIONAL
LINHAS: ARACAJUJPORTO ALEGRE, RIO/LAGUNA E 


TUTOJAlFLORIANÚPOLlS 

PRvXIMAS SAlDAS 


PARA O NORTE: 

COMTE. CAPELA: dia 30 de agosto pera Paranllguà. Santos, 


OH. RICARDO 
GOTTSMAN 

Ex-chefe de cll
nica do 

Hospíbl d{' 

Nu,'rno.·rg

(Profll. L BUrkh8.rdt 
e R. Kr~uter) 

Espectulislu 1'11. 

Ururqifl Oenll' 

Alta cirurgia, gyne
colo81a (doenças de 
senhoras) e partos. 

Cirurgia do systema
nervoso e operações 

de plastlca. 
CODaultorlo li rUd Tral~
ao, 18 (d~!I 10 lia 12, I 
daI! tli lis 16,õO) Tele 

pbone - 1.286 
Resldencla A ru. Es· 
tevas Junior, 20. -
Telephone _. 1.1.;1 

Dôr de dente? 

~~II ...................._- I
.... •..... ....... 

Acieio Moreir. 

ADVOGADO 

Consulta8 e pareceres 


Ações clvle e comerciais 

VISCONDE DE OURO 


PRETO, 70 
Fone 1.277 

Compan~ia • Aliança ~a Baia • 
Fundada em 1870 Side: BAIA 


Sequros Terrestres e Marítimos 


Dados relativos ao ano de 1940 

Capital Healizado Rs. 9.000:(k)().OOO 

Reservas. mais de 54.700:000$000 

Responsabilidades assumidas, .~.929.719:000$OOO 


Receita 28.358:717.970 

Ativo em 31 d~ dezembro 115.964:965'032 

Sinistros pagos 7.323:826.800 

Bens de raiz. (prédios e terrenos) • 22 354:000s000 


Diretores: 

Dr. Pamphilo d'Utra Frei,e de Carvalho, Epiphanio Jose 


di Souza e Dr. Francisco de Sá. 


Agências e sub-agências em todl> o território nacional. 

Sucursal no UruguAi. Reguladores de avarias nas prln • 


cipais cidades da America, Europa e Atrica. 


Agente em Florianópolis 

( A M P O S LO BO & (ie. 
RUA FELIPE SCHMIDT N. 39 

CaIxa IIO&ttll IO-T,'eo/IoMI083-I!IId.Td.•AUIANCA. 

Sub-Aqel1te em Laguna. Tubarão. Itajai, 

Blumel1au e Lages. 


(Delermlnaçlo do. dllllrblo. da. sitadas por cODta do Governo Federal, .JjJ JlJ - .JjJ .flt-rr 
II&ndula. de ••cr8QIo InterDa). PASSAGENS: ~~ZSI::!A~e a!:~~!:~8 mediante ri. (~~~aG n(~1i~aG ·lSonda§em Duodenal 

(Exa.~:,'\Ju1:d:a~ ~~:~8~f do DEFE~8.AA~~ ~EAUpSOJ~~E~StEgY8A:R~~.r~~rf.REN. Se V. S. precisa comprar artilos para presentes ou necessita de uma 
Oablnele de lIalolerlDla ____,___-.I boa instalaçao de .Iuz OU obter materiais. el6trlcos, em···· seu próprio ,..Onda. curta., ralo. ullra·'t"loleta., h----------.. . interesse, visite ·sem com promlno ·a ralo. IDlra·'t"erMelbo e elell"loldld~ I 

~~~c~jú~aDeiro, Vitória, Caravelas, Ilhéus, Salvador el"'::::::::::::::::::~:'II~~~~~=============~~ 
ABATIMENTOS: SómeDte terAo direito a8 paulIgel!s requi- I 

m6dlca Agência-Rua lollo PInto, 
Laboralório de microscopia e 9 - Fone \007 

análise cllnlca I~_____!!!","~""''''.' 

ta!rrr..~~I:;~t~~~~od,:p';.?~~f:' 
mo, dORllem da ur6a DO ...Dllue,
e\C. Exame de urina, ~eaçlo dp 

=:.:~ ~:d:~:~lj:)~ ~Tm~·tI~ 
puz, eocarro., liquido raqulllDo e 
qu,.rquer P3:'~lzaDcC~:O.elu~ldaçAo 

Rua Ferna:!o "acbado, e 
TMlefone l.t05 

flOR'ANOPOLI'iI 

H. C. DA COSTA -'- iA 
----.--..FI&ADI 

UI5tJAlAD0RA .. ···DE;RlORIANOPOLIS 
~ôl •• s eus artlloS para presentes e materlala . ~16trieoa. "UI P"~. 
nloytem rival;por.. exemplo: . làmpada.a>pa~tir<de 11000, nOI I).ara 
instalaçao desde ..1300o metro, suportlts\tpa~al~mp.daa a PUtir . de 
$700 •. ~ assirntod~~.OS. materiaiS~$tloae~~ç~~X~o a'~~ a: todos' 

I •• InstalClêlora •. êlt:. f1º~CI!'t!R2g.ª
RUA TRAJANO 11. FEUPE"·SCHMIDT,U'"""Fóláe>l&7.t

• 
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o ESTADO 23 d. Alolto d. 11M1 

Berlim tomou, mas nãQ t~m~~ 

Zur;IIIW, 2:J (HI'uh' r s) - InfOl'l1WI1l til' Bl, .. lilll tjtl(· os 11I~'~i~)s v'miBl;'_ 

r('s l'slúu ,I('monstran,to f,tI ':lIuh' intl'n:'ssl' l'l1I ~ah('1" st a hal:J1l1:l dtl ' lh· r:'· 
l1i:1 Sl' Ilrnlollj..(;u';', 1'411' mais til' l ;j, .Iias. S I' i' um 1lI11\' illH'nlo til' tll'struiç.i n 
l' (fIH' lh's linll h'ria 10111:1110 11 l, ~i'r(' ilo tlll l1Ian'I'l1:11 Blldi"I1I1Y. ('alclll:ul n 
"111 mais ,h' I .;)IIIUIIIII h OBW IlS. 

I Tl'riõllll OS ('xi- rt'Ílns alran'ss:ulo 41 Dnit'IH'r'! EI1l 'IUt' )lonlll '! 
Ei .. as lwrgllnla s ({IH' f:I1.('11I dl'sllt· Ilnl"1ll os t'llllll'lIlari~I:ls llIilit :u '('S 

I
d:HllIl'la (':lpital. 

UI·I'lim.2:' U'nih'(1) - () D. ~. B. allllll('ioll qlll' os I'ussos lançar;1I1I 
;--. 	 ~·;;illr;:iiTifc.ríll·s7· II~· :luxo.".- f . . .. - . L'· ÜfjiirRitt7S·'(íf-·"l'fi,I'l::o, EUI , 'isla 

disso, l'OIlSidl'I' :t -Sl' (li": 11 ('O llllluÍl":ulll :1)('rIl:111 ()(, alltl·-onlt'lII. (IUt' :1111111

l'ia\':l a (I{'uJlm:.jn til- ICIII;. : 1 ( ' cr:ini:. cu'icll'l1lal. roi UIII (;lIllu 1l1'1' lIIallll'o. 

:\'0 l'nl:lIllo, infol'IIIClu-."" qtl(' os l'Ol1tl':I-:llacIUl's r 01'; 1I1I 1" '('il:u;:u l flS l' 'Im: 

a illid'lti\'a :lincl:1 St' , ' IH'on tr:1 ('UIII li."; alt-II1;·Il'S. 

'líVida Social I! 
}'Izernm 1I0llS 01111'/11: i 

A sra. Hilda Gomes Ulisséia:! 
- a exma. sra. d. Benedita i 


Damiani, viúva do nosso sau - i 


doso conterrâneo sr. Luiz Da- i 

miani e genitôra do nosso dis - I 

tinto amigo sr. prof. Anac1cto : 

Damiani; , 

- o menino Raul. filho do i 

nosso saudoso conterrâneo sr,l 

Arí Tolentino. : 


AI~;;,r:::;!:'~~tem , o nosso prc. ! 

zado conterrâneo e amigo dr . \ 

Edmundo Acácio Moreira , advo· i 

gado no Cruzeiro. néste Estado, i 


:~c~~~ u!Ú~~~~~ã~mare~~~i~i:~~~ I 
causas onde a justiça se irmana 1 


com a liberdade. i 
 . , 
Ocorre, hoje a data natalícia i 


da prendada senhorita Hilda ! 


~~~~~~: e f~~u""a ~~ I~~ti~:t~n~~ I 

Educação, do Curso de Educa· II 


ção Física. 


FEl' ~nn. . hoie. a exma. sra . I 

pror. Olga Nunes Abreu, esposa i 

do nosso colega de imprensa I 


sr. Cássio Abreu. 
 Cartazes do dia , 
FAZEM ANOS HOJE: 

O sr. Artur Rosa Filho; 

..- o sr. Mário Almeida. MOlE si..DO 


'\'!lIjulllcs: 

co!~~:'S;c ~~~~osC~~~~~" ~r:'~1 Lutar ate o último CINE ÔDEON ' CINEREX IMPERIALI 

~i~~:s dew;~~dae:cr~~~e~a~s ~~: MOS::OU~~~~:t:rs) _ o - POR 1802 _ - FOR 11ft - - POR 11ft 
quela comarca. marec~al Voroshilov dirigiu A's ~, 7 e 9 horas A's 7.30 horal: A'. 7.30 hora, ttiach.do a Cil: 


- Do Tubarão chegou o sr. um apelo a todos os cidadãos M- d d 

Erí Fernandes, funcionário da de Lenlnegrado, para dcfende- 10 _ Comp. N8cloD81 (DFB) aes O mun O Terrordos.aflllOs Agbdaa • 

Produção Vegetal. rem a cidade até ao último ho- 2°.fugltlvo da,Jus11f.1I . Um luper drama Com Dorothy La...móur e 


- Encontra·se nesta Capital o mem. 'v,- " Edward A.rnold R.PreH~tã~ 

Sr. Alberto Steiner, dir~tor .pre. O DIPLOMADO Com Roger Pryor 'j .• DF B 
 úl.. IIÓIW"W:: 37 ' . 
sidente do. E!anco Agncola do ccr 8 PROFISSÃg8~80:~:~~ ;jo-CoDtlouacAo.if,do 't le~l':do C~plemtIDto naolonal .• . Comple~enlo nacional D.F.B. R.. JÕIõ"Pllllo - 5 
Vale do ItaJa,. Ido a REG ISTRAR .eu diploma. I A.III:V,IIDil ; Preçol: 2$000 e I$~o 

p \IA lDJl 	 ..... ia, ,m1l1U111o FLORI .... NOPOLlS
}o'uleclmentos: rooure ou elcreva 6 Or- 6' e 60 eJiii ódlol LI d C (~ IU,.I realI) 


No distrito de João Pe~soa ganlzaclo Comerolal Cala- Preço.: 1.500 'a ' lsOOo ' UfI e enlura p,.,..: IRo. o ,. a 1$. 100 Stob-........ 1101 ' IItlíoclPll1 

faleceu o menino Armando, folha rlnenle. Rua Joio Ploto n.18. Im at6.4 anol Llne 'daCelll1lN ._Ipl., '. rE ..... 

do sr, Aricomedn J;;."iridilo. , FlorlallópoUI. __-:._ __--:--:--_,.-;.....,_-;.;..;;.--___......,;:......:.;;...:;.--=::.:.:=-=-:.:.....=::::.:=-__ 17P. 
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