
A Turquia e da guerra 

Angora, 21\ (l'. P,) _. ,\ ali-' prnalll.ada por ",Ir aconlecimrn- ima-se que a Alemanha concenlrou Icheguem ao Irã para combaler as 'Icon,ra a Turquia. de um ataque germânico. 

lude da Turquia loi expo;!a prla lo c confia em 'lu,' não "'j" de- : poderossíssirna fôrça nos Bal- Iropas anglo-russa, Cairo. 28 (U. P.) - Informa- Cairo. 28 (u. P.) - Ao que 
emi""ra d,· ,\c~ora. d"nlro do, m"iado larde ainda para solu- iC"'. acredilando-se que lenciona 1 Berna. 28 (R.) - A imprensa se que a Grã-Bretanha e a Rús- Ise diz. todo o exército turco está 
~cgll inl(" :, P'_lJ. ll ' ' : " ,:: il11pn~:,l\·f'I. (,:ionar a quC:>lÚO J.nediante nego- 'I exercer pressão cantr" a Turquia'l suic;a Indica que n Alemanha. não II sia asseguraram ao go\'êrno de Idesta. cada na defesa da Turquia 
roncili.lf ~, 19r' ·ào anglo-ru:':'il ~ ciaçü('~" , a-{im-d(' que as tropas germâni- sendo c"paz de ajudar dirétamen- Angora que garantirão a inlegri- Européia. As tropas anglo-russas 
com os idea,; ,'" ju, li<:, e huma- Londres. 28 (C. P,) ._.- Infor- cãs. ncreditando-se que tenciona te o Irã. aumenta a sua pressão dade de seu território, em caso encarregar-se-ão de defender o 
nidade. A na .... lurca senle-se terntório da Turquia Asiática. 

Grandes reforcos aé- ' A de'ela do hemi•••
reos para Singupura : 

Singal'nra, 27 (l'.P.I-Ko- : o ' '--s- .. " "a"" - ' ·-· - ·· · ._. o \\'as~::gt:~i~:t:I)_OE "' -· ·_-·_-lt' ---- ··· ..d~'- 
ticia-se oficialmente' 'I11l' rlu'- ' sub-secretário de Estado, sr. 
gou, proc('dpnll' do Reino Uni- , SumnC'r "'elles. em discurso 
do. o maIOr l'ontlllgC'ntC' de re'- ; que pronunciou, a propósito 
forços para a '1\'ia ,).o. quC' Se' I do alüvNsário da indepen
faz depois dI' Ill,'b de um ano. ciência do Urugua i. elogiou a 

~~ll~;:;:~'~':'op~~n~~;':~~Il':~',r;~I;~~~1 O MAIS ANTIGO DIÀRIO DE SANTA CATARINA ~;-~~~~~~a~~~ a~n~;i~~s ~~~,~ 
indús dl'.<ltll'adas C'111 Malaia., Diretor-gerente: Altino Flores l'liminar as influências de cer
~du~~ unWad~desaúci~A _~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ I~s poWn~a.dC'~d~as a e~ 
cllC'gada d,'ssC's rC'fún:os \'l'rifi- , . Ill'"dC'1 suas atlvldadC's ao he
ca-se dez dias dC'pni s (\(' h,,\'('- ANO XXVII ~!orianópolis . Quinta feira, 23 de Agosto de 1941 N. 833\ mlsf(' IIO oCldC'ntal 

~:n~I~~:~;a~~~, ~:':;;l~~~I~~:;!~t,':;~~ ~~~===~=-=-=~~~~=~----~~-~--~~-~--~~....!.~~~~==- .ISo,,~:ú~u~'~~~I~;c~~~~Sq~~g~~~~ 

?~ ~~~\~II~ie~~n;~~il(~fiCi~~I~;~:'c,;:~ A r~!~~ac~: c:,~II~~:ta ' Expulsa-O de alema-es i Os exércit~s no Irã il~~:~I~,~t(~:I'~~u~lat~:~as l:·~~~~sd~ 
Jla historia", : Angora . 28 lU. P .. _ Os dr-,lllnlWIIH ('qultatlva. lC'f'C"bcrão 

nl~So~·~~~50~rOl\J\~~l~~..., S;;~~'a l~'~)~~ 1·:~ llIt"\.Jllltl.::' I I: l'll( "r~1 . culm. militares turcos C'a1culam l ll1 (' rcadürias Jnanuf3.luradas 

ria, artilharia {' 'C'I", iC'os auxi
liarC's. I\Iuitos sào \'oltmtárin, 

em periodo de instl'll{'üo.C'.<t<ln A "TINTURARIA 

do todos perfritamC'nte C'quipa DA MODA.. 

dos, avisa à sua distinta rre · 


gucsia que acaba de trans
fer ir seu estabelecimentoTfla8 hronqDlt~? ERtA!!! ('fim I..,....~ 
para a rLla Conselheiro Ma• 1.1 11. ~O.IIO R.nhor: 
rra. 94 . onde estará ao in· 

--- ----_.. .. _.._--- teiro dispôr dt' seus inú
meros favo recedores. 

8/\ I...I.... (,O~TR.~'PORRIt 

Prisões em massa a '", C'\'l'lI ll1al111<'111:1111 ,OI da 
Genebra. 27 (R.) - Os últi- frOla rll:-':-';\ do Búl1i\'o, (' ;!I'l'l' 

mos telf'gramas a(lui rC'cC'bi<los 
informam qUf' C'm ('onsC'quc-nl'i:l' .:. I 
das manifestacõC's rC'alizaclas c:"n da I1'<>1 a 1'11,,,:1 ". I orn .. 111- i ""'clid:l IOI11acl:l pC' la po l;('ia: <t ll (, "lIã.. <'"I'li' 1'11'1''' 11 liaclos ! ~í °d e ~ '1- d' o~' n~. (I~lrí. I ambulancla 

~~ ~~~~C~Od~I~;~~l~~~·;~·;~I~~l~~;~~ ;llil:IC;III,I .~ \;::;c.r':::;'II::C;'.c~-i h ;', ;1],,:; i:;:;:'.:\Ii;I,.Jp(~;~('n'~·I"I;;(.~~ 1~1';::~:I"~~I~ l~;:::, 1:'::~;·~::~~~I1;(:II(\";~':.\:':;IOl'<" ':·1 t~~ia~\I~~ ~ívi~~~OC~,ot~r:~a~~: 1-~~~~rp~I~:~;I~~;;lIl~~C~~ ~I;_ 
sos (1-111 Pa ris. no dia 22 do cor- j';qlJ1 111 ac:uIl : ~ I - IPlllatl\' :l (h' , !10 d.Vl~O(, S de c~valana t: uma '$I?-anH:ncana acaba de aper
rente. nada nl('nos de . ,000 ' a i--alH::Jr a:-: ÚglI:lS ~l1PI':t!-=. ou -

1 

- = . 

r.:1ir'I"""7f~ms ...t;t , ns" I força a_~~~~3_~~~~:rclh~. ! lelçOUl', 1110nlada sobre nlotoei

franceses.. . , d,' ,,<'ria inl(,1'lIada: ,. ::) "- I L . F d ' CASA MISCELA~EA dis~; IclC'ta. uma ambulância. afim 
No dl3 segulllte: lll~l1S 1.0nO ,i Iralar cI ,· alc-an,:ar o mar '10'1 olerla e eraI \Ouidora dos Rádios ae.A, Vi _Ide t.ransportar lcndos. a yelo

lranc('sC's iUJê:ÜÚ i.i(-tiGG." i.." .ü . \rt!'!f' :!I":I\·"~...:;t,,tl(\ 0<": 1'~11't'i- _ __ I,: tor. Válvulas e Discos. _ Rua CIdade St~ p~l'lor a 150 qullome
ternado~ f'm campos ele con- i C"._ cio 1l,,11. NIL CON'rOS I r'~iano. 12. tros horanos. das linhas de 
centraçao. ( - -- -.~---- -

1 

11rf'lüe para os hospitais de re
"- '-I! Dia 6 de setembro próximo Aumenta o número de taguarda. Trata-se de uma mo-
Senhoril. P/lra. a8 RtJll~ 80-1 Dr. Antônio Moniz Inteiro 1701000 -- Vigéssimo 71000 insubmissos na Rumânia 1 tocic.leta com um "side-car" 

. - brpmp'R~ prphrR o PUDIM I Rua Fell'pa Schml'dt Edlfic' A él ' N I " d d d' f "d . , MEDEIROS. Snbôres delicin de Aregão - 10 m la e o I Istambul, 28 \Reuters), In. , )lO e~l .o ac()mo ai um .. ell o f' 
11011 E' d ,rH..ntp~, . Não tem telefone! formam de Bucareste que asl O mtd~co " Esse no~o tipo ?e 
~~_... __ _____ MEDICO autoridades estão dando conti- ambulancla podera s C r v I r 
PAtal" e Daria" acusados de I Cirurgia e Ortopedia. nua caç~ aos insubmissos, cuio Igualmente para .s.ocorrer as vi-

alta traição I Clínica e Cirurgia do Aviões para o ma- I "Técnicos_ porlugueses queriam número cresce dia a dia . tlma~ df' um .aillao caldo e~ 
Nova Iorque. 27 (R,I - O : torax. i rechal Chang-Kai.Chek ir para os Estados Unidos Membro~ ~a aristocracia . pro, ~~rsal lIlacesslvel aos automo

mareehal_Pétain e o almirante . : Chllnking, ~7 (n,) __o Foi . . ' . curam refugIO nos sanatunos. __~~~~~~~_- o 

Darlan sao acusados de "alta CONSULTOHIO: I' a11I1Ill'iado qllc os r"si<l(,I1I('s Llsbôa. 28 (U. P.) - DeVido dando·se . como. enfe~mos, para A MARCA obtem-se pe
traição", numa mensagem C'n- l{uu T ruj 1UO. :la. I('hinc''''H na" in,lias Or;C'nlais a.o grande numero de portu- escapar a moblhzaçao. Outros lo RtlilSTRO, acredita -96 pe
viada ao general De Gaul lC'. C'm DillritHn~nle <lI1S 15 às llolandl'su" r<'lIlIil'alll mn mi- gueses que desejam trabalhar procuram, me~mo. fazer prova lo PRODUTO e sustenta· se 
nome de dois mil franceses ve- 17 borll_ , Ihão d(' (Iólar('s. deslinados it nos Estados Untdos, o Consul;J- de sna ascendencla ludalca, pre- pela PROPAGANDA. 
teranos de gucrra que se en- 1(J':lS ID f::\CIA : "01111''''' <I .. a\' iõ", pam () )(1':11. do norte-americano em Lisrr':l, feflndo ser remetidos para os Procure ou escreva A Or
contram na Am('rica . . :\\' . Ilerl'illo Luz, 189. (·hallg-Kai-t'hel<. publtcou ontem nos lornals na- campos de trabalho forçado a ganizaçào Com~ rci/ll CatR 

n~~a;·e~~uÓ~ou;;~S i S~~a~.~I~)~i~~;' : Telefone n, 751. Comprai na cr SA MISCE ~~~a~~~a~~~u~~~d " para o .. fron!" de batalha. rinense. Hua João Pinto 0.18. .~~v~~~n~l~ 
Pétain e Lavai dos SC'US rcs- I _ .__ ___ LÁNE:\ é saher economizar' necC'ssldade especIal de traba- VOLUNTÁRIOS VICHIENSES 

P_1_()_ri_lln_ó_!>_o_liB_,~~~~_ 
pectivos postos de mal'C'Chal e : (omo os alemães tratam os Melhoramentos na lhadol'es técnicos, não existin- ed~~C:j;i;:es~A, ~~)., ~Pa~i~t i~~~/ Assassinado! 
almirante. riscando os seu_s no- l que amam a pátria I estrada de Burma ~~e~g::~~~to emprego para tais qu,: os quartéis de Versa lhes Londres, 28 (Reulers) _ 
mHo('nSI'ada lista da Lcgtao dc ' l stan11)111 2-8 (R _ O I ChUllklll)(. :!7 (H.. ) - Os I · esl.o sendo p ep dA' 

, ) 11'( IIUOS nOl'tc-alllPl'IUIIlOS ('111 receber os volun;ári~sa ~~c P:~~ .n~ncla-se que ? prof~ss~r C~-
A mensagcm (j1IC' C'sta sendo Bukg JoUl nal Zt>l a mfOl ma I a""1I111 O" lodo, lál lOS a "'CSCII - combater contra a Russia. A s~mll' Bartel. ~~lIgo ~rllDell'o ml-

c~bogl'afada ]l3l a todoH os SC'I- 'que Cll1CO patl lotas S(,I\'10S lo lamlll )Io'OSla' lOn( r;'1 .18 ao mesma fonte declara que o nú- nlstro da Poloma, fOI morto pela 
VICOS fl anC'eses ~e noticIas. em [I.um el~;01 ('a dos pllbllcan'('n~e l g<, ltel 01 1

1 
l,I1UlIg-Kal-t'hck para mero de engajados não excede polícia alemã, Da cidade de Leml1li

to~o_ o mundo, [ .. Ia tambem de i ~m BCl"lad? tendo as auto11- os Inl'lhol'alllCIIlOS da "sI !'lida \ .,' ainda de 1800 homens. I berg.
pllsoes em massa na Flanca. IJades alenl<ls dependm ado a 1I dI' tlnrma Essas propostas in
-C----~G - ---P-' - I'cus pcs cal tazes mdlcando os c hll'llI o c"tahe[e('ll11eHto tio "e- ........................,.••-- t
M aml~.S, I~ava as. [llame< ., (llIneS que cad~ um ha Via pla- gllll" cJ, • j !toras eontÍnllus tle • ""'. 

elas as me Ó nle~ f~A sM~S' Itlcad(l Os cada\'Cles flcalam Il uual ho 1'01' partt' ,lo posto • • 
c~~~~~los, ~ I~~, Tr"i"n ~ I ? l'XPOStos dUlante todo o dom~n- alfa l1<1 ('g.'ct lO (hmi'", na frol'- : I 'Y 11 11 : 1_\11 =w_:j •• 
_ 1;0. COlll _O 11111 de atC'llollzal a 1('lra (0)11 cl Bil'll1:l111a. (l){'lll da _ ~ __ ~ ....... 
BatalhA0 de enfermeiras 1 1'01~Ulacao I I (·II1<'S".1 d(' glllHd(' nÚHwro cJp ---.--- -;;---.- • 

paraquedistas dos EE. UU, I Sabe-se. tamlwm. que uma \ Ic"'IlHOS allll','l(anOs l'm qUC'R- NBVIC!S alemaes sao • • 
Los AngC'lcs. 28 (R) _ O IhO!:")a I,~I allemcssada ao tCI-1 tôps <l~ PX IJO II"ÇÕC:'. para a adqulrldOI pelo Lloyd • d ... 

ma jor Flan~: Nola', :mtmCln.t a I,.aco cio la~oe hotel NI~h, ten- (1111111. IlI llnSI\(' nlt'('un\('OR jla- Rio, 28 _ Informa um tele- • e pesa0.' temb 

orgamzacão de um batalhão' "~ o> .,,1~:11" '" UfU lClUO uma 11" <1111;'>;11' a C'xl·lora<;ão <lo IIÍl- grama da CIdade do SalvadO!. • d b • 
dc enfel meu as paI aquNhstas Iglatlfl( ac.1O dc 10000 dmales a f"g~J n,l e" lrad." tle Burl11a. _ tuncionáno do Lloyd Braslleno • usa O CO m om re- • 
composto dC' 108 mulllC'lC's (luC' lql~~' aponte ~~l~ad_o___ lmll \'C'Z ,\(pllas as SIl~I'sloes "Encontra-se neste Estado um • ultedo O popular. • 
"serão trC'madas para saltal e I Aigor no racionamen• •1) <1 "~~."la~I."s pc!,.,s , t~"'n\( ns env}ado para vel'lflear as con- • • 
pousai C'm qualquC'l' te'leno lto dos co b ti I BOll c ,IHHIHanos,,' (Hlladade dlçoes dos naVIos alemães re- depurativo do • 
onde haja UI g~nte necC'ssldadC' I _m us ve I ~!::rm~ p~~~al'á a ter u~n t~áfe- tldos neste porto, a-fIm-de se- • • 
df' servi~os m(·dicos. C' quC' V[l- Porlo Alegre, 28 (C, M. ) _ ~ .. Inll1l." I uptn, flln<.lonan<lo rem adquiridos. . • 
silhames contendo sallguC' se-, A Comissão de Abastecimento (ha c nOIte . Os navios realizaram recen- • 
rão tambem baixados com as I Público comunicou'aos interes· O prllzer da petlzada temente experiências das suas _ • 
enfermeiTas para o serviço de sados quc. na próxima semana, E orgulho d08 cooreltelroB máquinas, as quais foram as- • : 
transfusao em campanha", A será mais rigoroso o radonB.- Silo os d"ce~ trllbalbRdo8 sistldas pelo enviado do L10yd • 
companhIa de c.nfermelras pa- me:lto dc combusti.veis. Não Co'o bom Farmento Medelro. e receber~m agora pintura. • 
raq llC'dlstns sera formada por Isera fornecIda gasohna ao~ au- com as cores daquela compa- • • 
mulhcrcs escolhidas que te-I tomoveis particulares, exceção Decapl"tou O fl"lho nhla. • 
nham menos dc 45 anos de , lelta (los mNllcos c dos que • • 
Idade. Iservem coletividades. ,l'nrlO.;\legre, -. No 1Ill1nlcí Tragédia sertane'a • • 

JHO de :';ao Leolloldo, o colono. . . ,:I • • 

ARAUJO_
Curl,," Badle8 lev" um acesso Recue, 28 - No munlclplo de • 

OLHOS, OUVIDOS, de IOIll·lIl'a. ~lllnido <lo uma en- Panelas,. ~e~te Estado,. aC!lba • •Dr. xa<la, ,leu lreA pancallas na ca- de reglstlal-se uma tl~gcdJa • 
NARIZ. GARGANTA beça 1I p. S('1I filho ,)os<Í, ,Ie 2 q!le custou a vida a seis pes- • • 

Especialista; assistente. do Professor Sanson e meio <I" i<lad..,. qlle SÜ e''''on- soas. O lar de um ~g.ricultol' foi • VA!-IOSAS OPINiÕES • 
. . lrava sentado ao lado de outro assaltado por mdlvlduos que. O ELIXIR «91'-,dillll RII A~_~"""I."u 

do RIO de Janeiro. """ h'mão, bl'ln<:an<lo. Em se- lhe raptaram uma filha. No • ::-•• dIbM Iulllar do trI- na.. ILIDIIcllb ÜIUtII • 
Pelll mBonU das 10 f!~ t2 gllida, levOII a criança para o ato do rapto houve ~il'Oteio~ fi- • I.-=:~~:-::c: ..... -..u..I'IItIIII••on,utas: A'tarde'<lIlA3 àA ti qllarlO,dcccpando-lhe eomttnlR cando m.ortas tre~pessoas. W.11IDIcI....t 1III1r11......... SlIIIa. • 

Consultório' Rua Vitor Meireies 24 Fone 1447 1 machadinha a cabeça. Vendo a lU1~a rapta~a, o .. grl- • 1111 Dr.1InedIIo Talesa. !a! I)r, R.'.IIB1r1111111 • 
C I 

. , . O demente foi recolhido ao cultor e maIS dois filhos suici- • • 
ltoJllllcl0. datam-se. '- •••••••••••••••••••••••• 
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O· ESTlDO- Qlllata-Ielra. 28 de laolto de IHI 

IA. ofoa$iv. ias'e•• 

Bt,,··t' na .... ~·O!l(... nlntttw·.. 1'1Il pOli- ():-:, )larqlh'~ illtlll~lriais lia ft.' :-: lIlililarj'~ pura 11 lIH.I\\I f' IHO ~a :\'OrlH"ga. !la (;rl'da. na 

111" •• ... fI ·ah~~i(·41'·.. -- ~t'!!ulldu ln:...:,I;t1t'rl'a l' d\l~ E~tado~ l'lli- ~ lIl1al. l"it'Oil ,'IH ~t' .!.:.l't·do. II I u;.!o:-,l{ld:l. lI:! HUlHÚllin. f'X
t'hurdlill. 11 lu:.d~lh·l·ra Ilu .... n· do:-: jú 1'1'1111111..' 111 !lJai~ i.l\"j(-lt' :-:.. r ..\11:1 :-: palt\ IIIt'~ allglo-alllt'l'i- plodt\ lIl a ('ada lllOllll'llto ma

!?:;~,:~!f"i\:~j:\~::;:'~~~~:!,:,~:;:1 i;:;:j,::;;:;,:;'l:;::;~~;j;'~li!;(;:t:,,?'~~ti:'~l':i,,~;,~:":~~/i:!':,l~:~,;\!fi~~;:l~~1;:~ 
tlll/. ;'1 \jr,"'ri:, " 1'll!l1 tI Ih ' mi :-- ft' riu Cldd·,'l\lal. :"':1l1'ITU. Ilw:-:I Jln 1111:-' Lilvl;-:. ";l:Jl- l'!ill 1110....1 ..:1 1·lêl l'ê111l4·1I1(·.1 ~i~ 

l'.... dt"f, ':o: lttilil:\P':-= il\~I":--I' :-- ~o ~1,·dill ' I'I';'1l10 . •1 I·;..;qllalll':\ 11;llll1a ~ l ' lI l prl' I'll didn ~ t'lJlllra ()~ " , · ,",',',.,',I,',','·,,~,'~Z\''' '.. Frallf:aI,', ".'':'·'. 
(,"11l "111 111,'111, ' , '.~~ , . I,rind"io IlJ'iIÚlli,·t! IIt'1I11';tliza . I"IHllp"'la- 11t'qlll'lItl . ...; 1,;Ii~,·~ . 1, · ItI ,~ " .~a ~l() - "', 

:~;: .t:r
;' I'I\·~ II ~ I'/; ;;;:'1"'" ::. r~II':il!'.iI::;:~ .I. ~ ~ 1:1\',1,1, ~ ,I"q ::1 ' f:'::~ll/JI ,\1,~l~ I(~I~: 'I:~J;~ dtf.\(~ :::: ,\\1::,. (':;:~I ;11'1'.1,\\' ;1. ', i. :~: . it(:11I1 :.l,l .illl::~ 

fa zt' !' a tll't·lI ~i\·:t. lI .i o h:t ~la :\ 01 r ~lIa~ ll n~,· ..... ;";l'lH IH'rda:, 1'011_ JU'rd;l~ malpria i .... " 1'111 I·"'·,i
IIHicant"lIl, ' a 1·11tllill't"·1l ....ún lh' :-- idt ·rú\·, ·i..... \ ' 11 :-- . 11 ' 111 ~id(j 1'111 jl]"l I PIll't : ,'II 'S 

q:i" .... ' 1111 ' ·1:1'· !' Iil I' pl't ·:-.: id' ·IH t' l~o(lSI,\·,'ll I' (I lai:o:. tllIl ' 01-: ..\1. rio ]11 "I{I'kll 
dt·, ·i .....',I) li ••....; ,';:1 IlPI':-' ',:11;1- jlrifll"iro llIitlbll'll c1;1 111~1:1I1'1'- dill 11111 t ·"I'I .' 1I1111lt'l"1I 011' di\"i-
Ih:!. ti\'I 'rall1 dt'Hhll"lrla ('(1 111','- :-'(,1':' lIali ;1I1:U- 1'; \\';\ ;llillll'IlI:IJ' 

l'ara i'Ill)lI'( ' nd,'r lima of\'II~i- ('111 1(1Ii ' a:'~"III:1I'am n:,- :t llrl · Il :·d\ .1. (tlll ' jú ('I1IlI~l ( 'Plll 

\:.1 I" \Il'l"':,-:,-;Írltl qlh' :,,' 1"!lhalll jllllilP:'- IJal':l ti paz, ha :-:": Icl a l'!ll dni~ 1I11' .... , '~ di' illiciada , I' x i .:.::i"a;..; para dt·j..i('Il' 
~ );-: Ilh"itl~ i'xi .~i d.l :-= para 1:10 illl- ]'l ' illt"ijlIf1S dl'IllIWJ':'tlit'Il "';'" IHlli- 1':ll (jII :Ulln ;\ anll:1 :1"'1'1':\ ~"l'- (";1111':11' 1111l:\ Of'·IH,:.j\·;t \'ítorio:-;:l. 

Ja!:;,':;~:~\~" ~:~:I:~t"" :i :~:I': :;~~',\,.i.~()"\'1\1" ,:)t~ ~ : ;.,,',1.: :·:;r~'.I! ~ ~;: ;::~l' "11
:;; ~' :~l' ,111'11 ,, 111 .. ::~~'~ ~;il("~'n :;~11,'~ '('11: ;~,: 1j~.I;Cl \:1 d : I F\~ ~ • a ~I'('.):: 11~(); .:~\lld I' (\'!'jt! 1\1~\I~,(;ll(l :.~~: Ilt~ 

I!ll:-: 0 ;-: :"'1I1idtl:" "li) 1'1'1;,,·;i o it:-: 1.,':':-::1 ('011 rl.'l't' lII'ia, :-:,') fo i l i'Il1dia aI! .\Iar :\t'!-.!,I 'll . a I~ ..\ . qlll ' \"tUI :"'SO!\I'I' 0:-: I"Ill'f,'s 11li~ 

~;Il,"::~~~ 1\\I,II~· :~ ::~·::r.t';";~'I~,\\I~::~~~);;; ('!'~111~ ;.::~ ti :~~!::lfli',I:JI~ :I,i. I ' (/i,~: I:~ ::~~';:I:~ I.:l)~lil; )'~ F, 11 I:! 1"1 t' Ia . ti: a li' \I ~I i I 1 - (I )Iill'- liI~II n 'S l ~ ' a. I' 11 ~1a1t; 1'1':;', ' d (!S E~

::;:" iaI,~a~~, i'ri:,\\'.' ''',';:: :;,'."~~~::r::,';: " ;; ''.\I:;:~' , .~~~ ;;';, ,· , ,;.:·._'. i:, ,:~': ~',,','::~ i"I':~: i : :::';:'~ I::.' :'IL:t: I;.~;I;I~;ti;\~: :;I~ll;: .· I~ II'.t;()~::~;:~:~<i~~~"., 1 '; ,:::;!;,':,\~ ~,.I,II'I'~~,I"i~):.~.::'I:I'II;:,~\~I,'.\I';."~ l<i : ' III~. . . ..~i:'''': \:;~.~~ '
11111\' ilJli'1110 (lrt'u:;;i\'C) , "om a a ...·si~ I I'Il(' ia fi" H'Us I'IH'- .~ .... , ..., , 

t) "lllpn';..:o jlldido~o .11·~~t' 

ll1alt'l'wl I' d,":-;~~' s t'ft'li\'o:-; . ':-: 

I ~i. :-=lIhClnlilladn it~ dús:-;i('a~ 
]I' · I·;.!"lIllla .... : ('otno. OIH!P t' 

11 lia lIdo, ('llIf1l"t' ~ a1' ,",:-::-;a fún.:a 
('Ol11 (J Hlúxilll o d,- :-;,'11 )"'lIdi 

JIII'J\to, 

E, 11:11':1 i:-= .... tl. ,: IIP( 't '~:-:;Ül'i(l a 

tll':-!aniz:u....lO di' 11m plano d(' 
:11)0 Ilft'llsh'a, lll('t idlllo~an)(,lI
I t' t '.:-: llIdaclo, l'm ':-:1'11:-: tllíllilllo~ 

d"lalh,':-; :'1',111'1' 0:-: IIwios d I' 
([11, ' ~,. tii ,:-: pllt, t' a s Jlos~ ihilida

t\,, ~ dn illimi ;!CI p~ll'a :'1'1" dt' 
~"IH':lIh'ado, ('ulU ~t maio!" \'io
1;'llda 11(l~:-:Í\ ' I ' I,...o pOllto .'111 

o illimi;":1I p:-:'lh·{'l' Ilwis 

DR. ALBERTO M. GUEDES PINTO 
•CLlNICA GERAL 

DOENCAS NERVOSAS 
CODlult6rio: Rua Vitor Merele., 28 - Dal I" 111 17 horal 


RI.ld6Dc:ia: Rua AlmlraDte Lamego, 38 ·· Tel. 1589 


-INDIGEST-O 


Portu~81 e a IUHrra 

:\ 1': \\' BI':I )F'() J (I) . ~la~~:I- \ Ilo~i(:'-'() dI' POI'1I1g-a l na 

l· htl ~S I"':-: I ('Oll11I11it-ild o t'l,i~· 1''\II't'/Jlidildp do ('(11\: in"lltj~ ('11

;:,I:\\i<~I\',\ (l' :::.I'~~'~t 1/~l.\':l~~t :~III :~ll(.~ 1:I :~( I'IJI'<C:" ';':': II~ .~ : ~'II i :~I'ad('a 1~1(:~~::':~\-ll~.::~ 

I ·i dad t'. ")l' ~;i ll da ('olúllia 1'01" 1,'11\ a ;,:,ol':I lwla lIll1 t'11'11l1'1I1(} 


cf. , jll'l' i:..:.o. ,\ }; ('oll:·;,jd, ' r :u;ôt'j..i dI' 

IlIailll' 110 prl '~ , ' lItl' 111o

IIII'IIIIJ 1 \ (·,,:-:Ia Il\PI'j 

di(JII:J1 \'jn\ lililJlt ' III,' a p Ol'ta 

:Ll lúlIl it';1 dt, t'lllr;\da pari! C:i 

IIrallill' I' 1'<11'<1 li ~'('(lilj'IT;'1I1I'O , 

~ l'III"II !.:..!: tI ('IJI1SI ir li" 11111 
f1all cl) !·Xp. J:'IO dt, '111a11]1II'I' /,0

11' !lei" 11111' "01111"01:1 :1 pflll'lHla 

do .\I,'di!!')T:II I"!!. ;: 

Pela lõr<a das armas I 
Nova Iorque, 27 IR). - -Se 

o governo cle Vichí permitir o 
domínio alemão sobre a Martíni
ca, ou sobre qualquer outro ter~ 
ritório irancês dêste hemisfério, 
tomaremos contas de todas essas 
ilhas e territórios e estabelece~ 
remos o nosso domínio, aí, pela 
fôrça das armas». 

Essa inrormação roi dada on
tem. pelo Presidente da Comis
são de Assuntos Estrangeiros do 
Senado norte-americano, senador 
Connoly. 
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e.teraUI. ....As lit;ões da invasão de :Haia Produtos CATEDRAL • liIItIn llteIec
Por Spencer Cliford. Campo - os paraquedistas fo- latório comenta: "Trata-,se de I 

(Copynght da Inter-Ameri- mm jogados nos arredores". .bem planejada invasão aérea' ó.'~~~~~~a F~l~.lYtAÇl~ E§J»ERAN~A tal. lta. CltutII 
cana. especial para o "0 Es- A-pesar-do fogo cerrado dos que fracassou porque as fôrças 
tado"). defensores holandeses, os a- defensoras puderam movimen-

Nova Iorque. agôsto (Por Via lemães conseguiram desccr. a- tar-se prontamente para um 
Aérea) -- Uma prova de que poiados pelo fogo das nl'tra- contra-ataque e contaram, no 
uma invasão aérea pôde ser a- lhadoras dos aviôes-transpor- momento crítico, com o fogo 
nblada com exito está sendo tes que voavam bem baixo, da artlharia. 

~~ida~~~~nt~lifi~:~~S:dfag:~ ~:~!~~a~~:~~os~~s~~OJol~O~~ m~:tiai~~~a~d~~~I~a~:m~ I 
nos Estados Unidos como na 
Europa. 

A prova foi apresentada na 
fórma de longo relatório teóri
co preparado pelo tenente co
ronel Van Hilten e pelo tenen
te Doktor Van Gusterne. do 
exército holandês. demons
trando como foi inteiramente 
contida uma invasão e subse
quentes ataques aéreos de tro
pas nazistas durante os esfor
ços alemães para captura da 
Haia. 
Os dois oficiais. que prepara

l'I1m o seu relatório para o "Mi
.. 	 Iitaire Spectator" narraram 


como unidades do exercito ho
landês. que resistiram â inva
são. conseguiram repetidas vi
tórias locais contra os nazis
tas, apenas tendo seus esforços 

anulados pela capitulação da 

Holanda. 


o apanhado histórico da ba
talha foi o seguinte: 

Lançando suas forças prin
cipals no ataque através de 
Sedan, em maio, de 1940, a 
Alemanha destinou forcas rc
lativamente fracas para a rea
lização do ataque â ~olanda 
Mas, para conquistar rápida 
vitória, o Alto Comando Ale
mão resolveu fazer um envol
vimento vertical. 

Uma divisão aérea atacou a 
Haia, no esforço para capturaI 
o govêrno e o qualtel-general 
Uma outra veio pelo mal' e 
conseguíu desembarcar em 
Roterdão para preparar o ca
mlnho para as unidades blin 
dadas do léste. O exército do 
general Kuchler atacou pela 
frente a estratégia de cêrco da 
frente, num movimento desti
nado a imobilizar o exército 

"1 holandês no terreno e fur.ilitar 
a estratégia de cêrco da divisão 
que viria pelos ares. 

A invasão aérea da Haia fra 
cassou. Embora tenha sido 
"magnificamente planejada e 
desesperadamente executada 
os holandeses reagiram tão 
pronta e eficientemente, que 
algum tempo depois do meio 
dla' d~ 10 de maldo o comando 

la emao compreen eu o fracas 
so da tentativa. Desviou o res 
tante das suas forças transpor 
tadas por avião para Rotel 
dão". 

O aeroporto de Valkenburg 
que fica a seis mihas ao nO! 
d.1ste da Haia, foi uma das 
chaves do plano alemão de 
campanha. 

As forças nazistas que de 
viam descer ali foram calcula 
das 11um regimento de infanta 
ria, segundo o jornal de Arti-
Iharia de Campo, reforçadas 
por um batalhão de artilharia 
com canhões de 75mm. de 
montanha, engenheiros, sina 
leiros, unidades médicas e de 
abastel'imento. A artilharia de 

po. Mais transportes começa
ram a chegar e as tropas na
zistas se espalharam pelos ar
redorcs para tomar conta das 
pontes. transportes de coman
do e outros pontos estratégi-
COSo A impressão geral era que 
o plano estava triunfando. 

Mas. os holandeses se reor· 
ganizaram. Sob o comando do 
tenente-coronel Buurman, co
mandante do Quarto Regimen
to de Infantaria. que estC\'e em 
Noordwijk. todo o seu regi
mento se movimentou para rc
forçar o terceiro batalhão que 
resistia ao avanço germânico. 

Buurmann. imediatamente, 
enviou apóio de artilharia pe
sada. e. em resposta. um ba
talhão holandês do segundo 
campo de artlharia se movi
mentou para a frente de Vai
kenhourg. 

"As cousas agora se mo
vimentam com rapidcz. declara 
o relatório. A artilharia casti
gou o campo durante várias 
horas. inutilizando cêrca de 40 
grandes transportes aéreos na
zistas que tinham aterrissa
do. Os alemães quando se vi
ram cercados trataram de ca
vaI' trincheiras. numa tentati
va de conservar o campo. 

Seus esforços foram infrutí 
feros. entretanto, pois todas as 
tentativas nazistas nos três 
dias seguintes para desembar
cal' mais tropas, com o fito de 
reconquistar o contrôle do 
campo. foram rechaçados. de
vido ao terrível bombardeio 
dos canhões holandeses. 

A altllhal'ia holandesa esta
\'a bem apoiada pOI' t.ropas de 
infantaria que limparam vários 
ninhos e bolsas de pal'aquedis
tas nazistas que conseguiram
descer nas dunas de areia que 
ch'cundam o campo numa ten
t.at·ivu desesperada de fazer si
lenciar as baterias holande
sas. 

N a aldeia vizinha a luta de 
casa em casa foi terrivel. 

O tenente cOl'Onel Van Hil
ten, descrevendo essa fase da 
btatacolmha, mohshb·o.U gtrafic~men-
e o os a I tan es nao se 

deixaram tomar pelo pâniCO 
nas ruas e em suas casas. 

O relatório continua:"Quan
do o ataque do Quarto Regi
mento de Infantaria e o fogo 
da artilharia começaram a ter 
efeito, os alemães que não fo
ram capturados ou mortos se 
retiraram para a vila de Val
kenburg "onde ficaram terri-I 
velmente sitiados até que se 
verificou a capitulação da Ho
landa no quarto dia". 

os alemães não puderammaíS" 
aterrissar transportes aéreos. 
Tentaram encontrar outros 
pontos para descida nos cam
pos dos arredores, mas êstes 
estavam cortados pelos fos
sos. Tentaram descer numa 
praia, mas os transportes, que 
conseguiram escapaI' da recep
ção violenta que tiveram, pou
cas tropas puderam desembar
cal'. O número de soldados não 
foi suficiente para alterar a 
situação. 

"Um campo de aterrissagem 
e vulnerável ao fogo da arti-
Iharia . As baterias pôdem fi· 
cal' a grande distância, salvas 
do fogo da artlharia e tomar o 
campo impossivel de ser con
scrvado pelos atacantes. Pó
dem fazer fogo dia e noite e 
dificilmente erram um alvo tão 
grande, mesmo sem observa
ção . Os frág'eis aviões que se 
acharam no campo são "carne 
fria" para o fogo de alto po
der explosivo. 

"Mas - esta artilharia deve 
ser protegida contra os para
quedistas. Os holandeses provi
denciaram tal proteção". 

"QUEM diz marca diz pro · 
priedade" . 

Prncurp (\\1 escrevlI é Or
gHnizaçAo ComI relal Cata· 
rlnt'nse . Hua Jollo Pinto n.18 
Floriauónulis. 

Destruido um 
comboio a.amao 

Londres, 27 (United) - Os 
aparelhos do Comando Costei
ro da RAF destruiram um 
comboio alemão, fortemente 
escoltado, em frente da cost.a 
da Holanda.

Resfriado 
do Pe· Ito 

Friccione este poderoso unguento no 
pescoço e peito. Actlla como uma 
cataplasma, e ao mesmo tempo d~ 
\:,;~:;.at::::a~~~a":'s~':'R#i'~,. dos da noite para odia. 
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~ 
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Acácio Morei,. 


ADVOGADO 

CODSUltllS e pllrt!ceres 


Ações civle e com .. rcibis 

VISCONDE DE OURO 


PRETO, 70 
Fone 1.277 

_..;.:R:es:u;m~i~nd~o~a~b;ata;;lh~a~, ~o~re~-~~~~~~~~~~~ munições, comparada com a Por Olltl'O lado, a RAF vem aos que lhe aco~ponhCl1'Qm 

via vir no segundo dia, em ver
dadeiras ondas; mas, tal plano RADIOS KNI<iHT 
teve que ser abandonado, de- «» 

vldo aos contra-ataques holan 

deses. 
 AMERICANOS 

As forças holandesas in 
clulam duas companhias de in I
fantaria e uma secção de me- LINHA DE 19..a
tralhadoras pesadas do Quar- 'Ui 

to Regimento dé Infantaria, I 
comandado pelo capitão da Â cance _Sonoridade _Beleza 
reserva. Van Zuilen. 

Antecipando esta invasão Da fábrica ao consumidor 
pelos ares, a fórça holandesa 
ocupou várias posições gran- PREiC 
demente dispersas em tórno OS SURPREENDENTES 
dos lados norte e oéste do cam Visite ou escreva Bem demora a' 
po, debaixo das ordens dos ca
pitães da reserva d~ Vries c CASA 

Van ZlIilen. 	 «ANTENAS» 

_ 

JA'. C H E G A R A'M 

RuaCón8elhelro Mofia;;::' 4 ' . ;5 ~, rGlI l.N 
(Defronte àcàáÍl Hce~tB~F 

Nem mais um ai! 
Com INSTANTINA 

a dor se vai. 

Agradecimento e 
H f I d · Missa 

IVa a ta e munlroes t fi-Etelvina Piaua e
3' lhos agradecem aos sra. 

drs. Remígio de Olivei-A I h' ra 	 e Ricardo Gottsna eman a • mann o desvelado ca
rinho com que trata. 

Jlhírio de Jlflrnudll "lIh'erde lativamente ainda mais forte, ram o seu inditoso e ines
(lllrelor tllI 1'.18) à medida que a guel'l'R In'osse- PquIAZecíZAvel fdilho etirméio JlOSE' 

O decréscimo de poder e de guia. , uran e sua onga 
impetuosidade nas Últimas a- Na pl'imavél'a de 1!J41, já se e fatal enfermidade; agrade. 
ções gel'mânk.as, em todas as começou a sentir o pêso da cem também a todas as pes
suas frentes e zonas de com- produção bélica da Inglaterra, soas ami!!as que lhe p ..... ta· 
bate, tem sitio notório. Canadá, Austrália e o auxíllo rom aaslStincia. especial-

A Iluestão da falta de arma-l dos Estados Unidos. A derrota mente o sr. Bold~ino West
mentos é muito relativa, co- dos italianos na Líbia ainda fa11; aos que enV10ram co
mo, por exemplo, q\1ando se mais aumentou o stock de ma- roas, telegramas e cartõ.. 
compara o Brasil "om a Ale- terial de guerra dos Ingleses. de pisam.., bem como à di. 
manha, quando esta, pôde-se Ainda há pouco, acabaram ret?ria do "C-;,ntista R. F. 
dizer, não tem a menor falta de clJegar a Singapura canhões C.', pelas manlfestaçõw de 
de armamentos. e obuzes italianos. para uso pesar dados pela palavra do 

Em 1939, a Alemanha tinha das tropas britâni<:as que ali sr. Hip6lito Pereira à beira 
considerávellJreponderancia de se encontram. do túmulo; e, finalmente 

Grã-Bretanha e a França. Ela bombardeando continuadamen- os restos mortOla à sua der· 
acumulára armamentos dllran- te as fábricas de llInniçôes e rade~ra morada. Outrollllim, 
te sete anos consecutivos. mui- refinarias de óleo da Alemauha co~v,dam a .todos para a 
to antes, portanto, que a In- e da França ocupada, bem co- rru..a de ~'d,a. que _rd re· 
glaterra resolvesse seguir o mo, agora, está a Rússia ata- .ad~ n~ dIa 29. -. 8 hol'Cl8, 
seu exemlllo. Nêsse momento, cando as refinarias da Rumâ- na IgreJa do EstreIto (Joao 
a indústria bélica alemã já se nia. 	 P_a), ficand~-lh.a eterna· 
encontrava <:ompletamente a- Com a declaração de guerra mente agradecIda, 

parelliada para a produção de à Rússia. pel'deu a Altlmanha 

material de guel'ra, em grande a sua fonte dtl manganês, có-.__________ 

escala. bre e algodão e. também, o uso . 

Para que uma nação IJóssa da estrada-dc-fcrro Transsibe
chegar a um ponto de pé de riana Ilara os transportes do 
guerra, armada em toda plenl- Extremo Oriente. 
tude. como tinha necessidade Ha falta de munições lia 
a Alemanlia de se apresentar Alemanlia? 
para a luta, seriam necessários Da Rússia lias chegam no-
vários anos de trabalho e de ticias de qne carros motorlza
preparo. dos estão parados por falta de 

Entre outras medidas de l'e- combust(vel, além das comuni
lêvo, a transfOl'mação das fá- cações de 11m correspondente 
bricas existentes em nsiuas de alemão de que "as ordens são 
armamento; o treino dos ope- claras e precisas IJara econo
rários para êS8RS fábricas; a mia de munições". 
armazenagem de mantimentos. Na Rumânla o uso dos au-

CoMwIo;" ~ 
c.ch dO ~...... 


xll!!O 

i~ Flca.allerto. pelo p,uo

de . noventadla1!, o eODC:llr.o 
para publlcllção ' do " . llno 
da série a ser edUada ; péla -, 
CooPerafu:a~lto..-eJle Cul
tura Int':!lectulIl de Santa Cã~ ' 
tarlna. 

11 - O. concorrentes po · 
derão apreaentar trabalbos 
de feição IItllrAria. histórica, 
sociológica. etc. 

III - Os originais dllnrão 

ser escrit08 à mAquinll . 


IV - Os pedidos de Inscrl· 

ção serão dlrlgld08 ao Presi

dente do Conselho de Adml

niatração da Cooper8tiva;

acompanhad08 dos original8 

do trabalbo. 


V-A. C. E. C. I. S. C. 8d

quirirA os orlginal8 001 tra

balhos escol!lidol para publi

cA·los ~m primeira edição. 


VI-Os originais não claa

si!icalloa serão restituídos. 


VlI- O concorrente (arA 

prova de que ponue, pelo 

menos, uma quota-porte da 

Cooperativa. Essa quota parte 

pode ser 8dquirida no ato 

da Inscrição. 


VIII-Não ~erá inscrito ne
nhum trabalho com menos 
de cem pAginas d8ti1ografa
daI. 

IX- Os originais 8erão as
sinados por paeudônimo e 
entregue a em envelopes fe
chados. 

X-O concorrente juntarA 
ao originai do trabalho, tam
bem em envelope fechado, 
uma declaração do paeudô
nimo usado. atlm-de permi
tir sua identirrcação. 

Florianópolis, 9 de agosto 
de 1941. 
Osmar R. SUva. Presidenle 

di C. A. 

ExpUcação
O abaizo-allinado, propriet'~ 

rio do automóvel n. 1.504, , re
tificando a noticia publicada 110' 

bre o choque de leU carro con
tra uma árvore da . avenida 
Hef'cllio Luz, no dia 19 do cor~ 
rente, vem a público declarár 
que, na ocaliio do acidente. o 
referido veiculo era &uiado. nio 
por ele, ma. pelo motorista Au· 
&Ulto Carlo •. 

Fpoli •.• 25 - 8 • 941 
ARGEU CECILIANO DA 

te~i~~ta~~~~rà~:~ia~ a~~~ GENTIL BOUSON & CIA. LTDA. ~::;~~~: :b~:~~qó~e~~n~r:~~:: :~:::~~~se :~~~~~:::: a ~~~ SILVA 


porto, de onde, entretanto. fo· Distribuidoral! exclusivol!. ~~:~;:~e::;osa 1~~~s~~Ç:~ld~~ tOiIJ~~~~(~c ~1I~lil;~~~o~a Ale- 1---'::'V=I:-:NH=~=-I_Ov.....:.3.
... 
ram retiradas as forças holan- R dos, etc. manlla? Graade chlloara; oóm 6tlino .. 
desas. Quase imediatamente ESERVE SEU APARELHO A Grã-Bretanha só começou . 
depois, o bombardeio cessou e a armar-Be multo tarde. e a --::--------- ~::g~~:'e~n:I~:d:~::.1::,1~b : 
18 tran5po~~s aéreos alen;ães RUA TIRADENTES N. 10 melhor parte de seU equilJa- Represen'ante. e e IDltalaçõel blllealoal,gl.
desceram 50 re o caf!lpo, an- mento foi destruido em Dun- viajantes rale. ' pomar l' cafezaL A' 
çando a infantaria aerea. Van Caixa Postal 84 Telefone 1414 querque, além de outra bôa Preoll.mol para tOdal .. meaoa de sela kma. deata 
Gunsterne disse que cada a- quantidade na Grécia . e zoaa. do P.i•. Negócio lê- oapital, com «mta/de frea' 
vlão levava de 20 a 25 solda- End. Telec;rráfico "A.NTENAS- Com a qué(~a da França, a rio e lucrad~o. OU... oon- le e 1.000 de fUDdol: Iaform.~ 
dos. Alemanha to..nou conta da in- çõea. Cartu • FABRICA DE OÕH • rua Gral. BIHeDollurt, 

"Simultaneamente - noti-	 dústria bélica francellll., de mo- FOLHINHAS ReI. 601, Calza 78. 
ela o Jornal de Artilharia de 11 ___________....~-_-_____..J,ldo que • lua po~lo fIco!! 1'!- 3,0117 - 110 halo. 30V !!lvalt-, 

4.-3 
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4 • UIIDG-Qlllti-ftlrI28 ~ "I••li.~"'1'41 . 

Em 	 OC,eanoIZC)RAt·~E._S~Lr~EI,A 

Cuurgla-denbsta ' ,. ', ' 

Atende em seu Consultório Particular à rua João Pinto, 11 (Sobr.) 

Diariamente das \I às 12 horas. 
 -

11 SEU RADIO CHECiOU IMais vale prevenir.,. 
Irri tação const :"m te. comich:'lo. hemorragias.. . 


N 50 d escu id e dês\l's sint um ns! São o pr en únc~o 

um lindo aparelho em backelite 

dI: gra\'C' doe nç... que. I1 tlO .. rn\ada con \"\.'n ien· - marfim, - 6 válvulas, ondas longas eI É 
t em ente. (lÓde t r :l ;'(.'r sêri llS complicações. exi· 

gindo :'llé, em o!~uns C;lSOS . lan3 in tef\'cnção 
 curtas, custando Eómente 
cirurgica. A POJ:l.1 ~! a M al) Za n lh e d ará al ivio 

im e-d iato. combat l'ndo a s J ôres e os prurid os 
 7( )()$O()()
e dC5cnngesl ionan<.!l) a.s d:1:1t m;ôcs. G rólças ús 1.-----------------------------
substa ncias de Te.. l dtito mlli~H5,tico · b"'(' I (' ricicta Apressura-sa em ir buscá·lo à rua Tiradentes n. 10 

qUI: en t ram em sua. fÔn n ula. ,J P :'"Jmad<l M a n Zan 
 AVISO AO POVO (ATARINEMSE
evi t a as inr(-cçõ~ .. t :io p('ri~nSil ~ c pl" r"\.' inc o 

a pparecim en lo ue out ros ma les oimta ma is 
 CASA liA N TE NAS" 
gra \' cs, uet'"orrt.'nt L"S d :ls h CfIlOl"fClid l'S . linhe direte Porto Alegre - Florianópoli, 
A Venda em tooas 3!> F arlll<\c ias e D rogfldns Rádios de todos os tipos. I 

Da Fábrica a,o consum~~MAN ZAN PARA HEMORROIDES 	 Empresa JaE'ger & Irmão 
Saidas de Florianópolis às terças e sábados 
Saidas de Porto Alegre para FlorianoDolisA produção] às quartas e sábados 


Saidas de Araranguá às quartas, 

sábados e domingos
de Ianques ! 

Nova Iorque, 27 (R.) - s e-l ___Aqenla em FlorianoDolis : MÁRIO MOURAgundo uma noticia enviada de 
Washington pa ra o "New York P I~AÇA I~ ti l: lIiOVEMUHO

1Times" , o Departa mento Dire-I oM4 A IS4LTA DA f1[AlsrRUAçAO
tor da Produção. em progra- __________rCré~ito Mútuo Pre~ial I _ 

:ac~~~:~~ç~~ â~p~~~sq~l:~~~ , LI~USINA 
dade de tanques militares cal- Vende se por 7 contos de Uma indústria em marcha 
culada em 100 milhões de dóla- réis a ótima. limu si na nO. 151!. 

res, os quais deverão esta r Tratar com o proprietário da 


Proprictírio,: J. Moreira & Ci•. prontos em 1942, mesma. v 10 

Da mesma forma ,a organi 
AGOSTO 18 zação fiscal da fabricação de 

Fui entrl'gue ao ;Jrt'slaml.la Aldo Vi (' t nti' Cordfho, tanques vai passar para o De
 ISDlGUE! SUE SIIGUt!ri.! residente em Tub",rAo. MUI!· dl' F;Jolioõ, plJ8Bul.Jor lia pa rtamento de Intendência do 

cncl ern bla D. 15120, o prêmio qu e lhe coube Exército, o que dará em resul


em mercadorlR~ no valor de rs . tado a direção única da pro

dução de t anques em todas as
6:250$000 	 nor te-americanas,tan

'SANGUENO,l
fábricas 


conlemplnda no sorleio de 18 de i\goslo de 1941. to no que diz respeito aos que 

se destinam ao exército nacio
 (f,r.", 11••1) 
nal, como aos que vão ser en E' o unlco forlll!canleDOt regues à Grã-Bretanha, ,"unelo com a elemenlo!

Sabe-se que o novo prograSebmbro 4 	 tooie >: : Phospboro, ClIIma foi org'a nizado de acôrdo cio, ArsenilllO, Vaoadato,QUINTA· FEIRA com o Departamento de Inten elc. Com o seu uso DO fim
' ~lui8 um 1'lIrlllidâvel snrtei " a Créditu Mútuu Predial dência e com as atuOl'idades de 20 dias, DOia-H: , relllizurá no dia 4 dI' Agostu com um prêmio britâ nicas, sendo apresentado~ t'm mercadurius no v"lur de rs. 6:250$000, como o melhor meio para o a  t - Levantalllento lerll 

tlvamento da produção, da, 'ôr~l' e volta I....edl. 
ri la ~O ,p~l IIle; 

l- Dellppnec:lllleDlo por
" cOlllplrlo u.. d6'e. de ca

Jorae Firmino Bernardes beca, 1010.01, e nervOIII'
• Alcldomlra Santos 1110;

Bernardes 	 J' -Collllllte rldlcal d. 
aepru"o nervo,. e do e. PlrlleI~lm a .IUI ~a"'DI.. , 

~IUOII d' IUU nllcõll o "'tlreel.enlo de 1-'tolOl 
oasclmenlo di leU IIlbo ,esol; 

• . - A_11llt:D1o de 11tH 
RUI CurltlblDOI. 10 

Wn.sOH 
vartlodo de 1 I 11 kllOlO 51111....01 e__.no· t'IIolII.• 2....-19'1. 

-----·---":;"3-Y~.·!3111 ~"I~i:~<)J::. ;~~a:c:,-; 
' o I J.:;oll.,Boo1t08, bODS e barat08, 

Primeiros eotre os prlml:'\ros, 
SAo os doces preparados 
Co'o hom Fermento Mt'delr08 QUARTO SABONETES ,Aluga-se um para sollelro ouDôrdedenfe? casal, com ou sem penslo. Tratar 

à rua Almlranle Lamego. '10. 68. 
10v 6 w.~ 	 Sanitário e PaquetáALUGA-SEI••H............... .. 


..... 'li ••' ......... Um sobrado à rua Conselheiro 
Mafra n. 1'0. Tratar no mesmo contêm 

--M-A-Q'---U---I-N-A·C.-·"-S-"'--I~!:!~~ (térreo) com o sr'7 ~~~! CHEQUES e BRINDES 
RUA _.BOCiIUV.~ 203 à venda na 

de escrever. calcular, coser , nu- Veode·se, por 12 contos de 
meradora e registradora. mimeó· réis, A vista, o prédiO acima. FARMACIA ESPERANÇA 
I:rafo, etc. - coniertam 'ae nf Tratar com o dr. Leoberlo 
cC... Anteow, à ru. ,Tir••en- Lltal, à rua TraJsno, 33. RUA CONSELHEIRO MAFRA 4. 
tM, 56, S ·' 8vl'! vI·27 
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t) Estado Multo ...... 

·.N;() ;"v .,;A:;;'N E·N T E À V E N D A 
.,., . ....•.. .••.•. ;.;.< . . ............. 


Redllcçll.. e OUicioa li 
Rua Joãu Pioto o. 13 

Tel. 1022 - ex. postal 139 

ASSIGl\ .\llõRAS 

Nu Capital":· 
~DDO .O~OOIl 

tr::~f;t g~; 
lia. ;500:, 
Nnmero ••U!IIO '!OO 

.Sociedade Cooperativa de ResponSabilidades 
AImo lIIIOOO LimitadaBeme.,,.., 
TJlmeol.e =.Banco de Crédito PopUlar e Agricola 

.. dlreoçlo Dlo .. relpoDl&b1l1•• 
petoe _Deito. emltlld,," aOI 

U1JcoI ue!pad0l 

Quer ser feliz ? 
Em rae!:oelCs, amores. ter sor

te. saúde e realiza, tudo que 
dcesla1 Mande 1$100 tm sellos 
e escreva ao prol. Ornar Kh lva. 
Caixa Postal. 407. Hio de Ja· 
neiro. que lhe ind icará o mele 
de ubler Iriumpho. pro~p ~ rid a · 
de. 'nrtuna t' ~aljde . N ~{] h psi t .. . 

----------: I 

OH. RICARDO 

GOTTSMAM 
Ex-chefe de clJ

n;ca do 
Hospital de 

Nuernbel'g 


(PrOl". L . Burkhardt 
e B. Kr~uter) 

Eltl'eCú&Usla l'UI 

C-u-ru-gitl Gentl' 

A.!l& e:rurgta. gyae 
~log1a (doenças de 
senhoras) e partos. 

Cirurgia do sy8t~m8 
nerV080 e opt'rações 

de plastlca.
Ccaaullorfo li ru~ Tra·t). 

DO, 18 (das 10 6a lI!, • 
daa 111 ib 16.bO) Tclr 

pbonc - 1.2M 
Reeldencla é rua Es
teve8 Junior, 20. -
Telephone - 1.1,)1 

IliSTITUTO DI DIAGNOSTICO 

4iLllnCO
Dr. Dj.lm. M('ellm.nn 
FDrmado pela t"at.euldBde de 


Com prtu~D:ob:ab!:;I~~ europeu. 


~!I~?::{t~!~~D;:~:r:;,~~~~:::: 
Ass~st~~t~u~:~nieo 

,., D Pa lo Ta';" 	 r. U vares 
~~r~~~ora:~' l~tl:'..uClf~~~~~~rl~ 
Silo Paulo). E.peciallzado ew H.· 
=e~::~~?:Z;ai.~· :Olver. 

:l::~~gco~o:;:'~o~~~.~E~D~e."::; 
Coraçlo. pulUlO.... veootcul. blll.r .


e,16mKIIOI. ele. 

RadlollranU ::~~ia: radlollr,ll.. 


(D!~E~~~~~:~~·:~~~~:K.
elétrlool.! 

Metabolismo basal 
(VetermlDaçlo dOI dlltlrblol da. 

IB::~~~~~;~:cr~fJ~!li~:)do 
,uco duodeaal e da bUl.). 

OD~a~!~~t: ~:I!!S~~:~:~~!~elb.. 
raloIIDfra·.en>elbo e uletrloldad. 

Laborat~~i~~t~:~~~:co Pla ~ 
r.~m.d. ~I~:~~r.t,ar:odli:'~1~~f~ 
mo. doaacem da uréa DO ;~Dllue. 
elO. Exame de urina. ~eaçlo d., 
::::.:: ~:d;'kyt.r~ ix-ra.~"tI~~ 
PUI. eacarro•. liquIdo raqull<Do f 

QUI<I:::r ~~::C~~h:~:I~çlC 
f L o .Jil~(l~e bl~~O L I ~ 

de Santa Catarina 
Rua Tralano n.O 16 - S~de pl6plla


R..gistrado no Ministério da A!!rlcultura pelo Cprtificad.:J 

o. 1 ~m 20 dI! Setemhro de 1938. 


Endereço telegráfico: BANCREPOLA 

C6dlgos usados: MASCOTTE la. I 21. edição


FLOHIANOPOLIS 

E~:PRESTA ESPECIALM ENTE A AGRICULTORES 

Emprestimos _. Descontos - Cobranças 


e ordens de pagamento. 
Tem correspondenle em tudos os Munlclpios do Fstado. 
f{ epr......numte da Caixa Economlcá Federal paru li vtlnd8 

itR" Allólices do Est'ldo de Ptlrnhmhl](·o. com sorteio 

semestral . em Mlllo E' Novembro. 


Paga todos os coupons das ap6lices Federais e dos Estados 

de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco. 


Mantem carteira eo pecial para Ildminislrllçtlu de prédios. 

Recebe dinheiro em depósito pelas 


melhores taxas: 

C/C à dispot' .çi\o (retl ra du li vre) ::!% 

C/C Limltadll 5% 

C/C A V 80 Pr évio 11% 

C/C Pr1l1W Fixo 7% 


A Cl' l!1i proell rll çAn pa ra receber vencimenlos em to· 
dll ~ aN Re lllirti f,: ü..~ ~·..rl'l rai ~ . E~tllrlulli8 .. Munlc!!!!i_h__ 

C,on~ann
I. 

la • Aiiany3 na Baia
FlInd..,d" em 1870 Séde: BAlA 

Seguros Terrestres e MarítimoD 

Da dos relativos ao anu de 1940 

Capildl Iteahzadc lts. 9.000:WO$OOO 

Heserva s. mais de 54.700:000$ 0í:l0 

Responsa hilidadcs assum ida s. .~ .92Y.719;OOOSOOO 

[{eeeila 28.358.·717Ji970 

Ativo em 31 d~ dezembro H5.964:965$032 

Sinistros pagos 7.323:826$800 

Bens de rai,. (préclios e terr"nos) , 22 354:00U$000 


Diretores: 

[l r. P, mphil ú d UI,,! Frci, e rt e Ca rva lh '. EpiphanlU J..se 


d ~ Suuza e Dr. Franci sco de Sá. 


Agêm ias e s, b·"gê nc ia, em todc, o lerrilório nacional. 

~ucu "a l no Urugu~i. Reg ut adore s de avarias nas prin. 


cipais cidades da Amuica . Europa e África. 


Agente em flor:a nópolis 

C A M P O S LO BO & C'
Ia. 

RUA FELIPE SCHMIDT N. 39 
CaIu oosla l Ir; . T~It/)ho".d083-EruI. T~I. • ALLIANCA.: 

Sub·Agente em Laguno. Tubarão. Italai I.Blumenau e LaQes. • 
• 

II~~~~~===~~~~~~~~=~~=~::!!!!.I •

LLOYD BRASILEIRO 
"PATRIMONIO NACIONAL

LINHAS: ARACTAU O.LIRSIO/LAGUNA E
.1TUOiPIAO ,RFTLOORAILAEN~RpE
u 

PRvXIMAS SAlDAS 

r~ii~. ~At::?A~It~: 30 de BgoAtO para Paraoaguâ. S80t08.
Rio de Janeiro. Vitória. Ca ravelas. Ilhéus. Salvador e 
Araclljú . 
ABATIMENTOS: Sómente terão direito as pas8agl:l!s requl. 

PAS~~~EN~?~~~~t::~~e ~:;1!!~8 F:~~~:~te 
DEFENDA OS SEUS INTERESSES. DANDO PREFEREN. 

efA AOS VAPORf:~ DO LlOVD RRASllEIRO, 
-~ 

Age9c1~-:~~eloat°oO~into . Arm~2e~ Fo~IS 1~;:ar6. 
H C DA COSTA A t 

. • - . "te" e 

rM.QmNA.SDEES6REMER'.·:c~GONTINENTAL" 
.. ,:~ Mtll1llÍlúÍlOrtttt. .''C':''... ......... ... ...... 


. iliiilR 
IIRII 

SCHOENAU 
: CHEMNITZ 
AlllUDha 

~V ~ COII ClrrGl de 37. 21. ~. 51• 
65 t 	 95 c. titia 

Represenlanles exclusivos .... Sanla Cal.rlnr. 

CARLOS HOEPCKE S/A. COMERCIO E INDUSTRIA 
• MATRIZ EM FLORIANOPOLlS 
Filiais em Blumenáu. Cruzeiro. JolDvllle. Laguna. Lales I Sio Francllco 

MOSTRUARIO PERMAMENTE EM TUBARÃO 

••••••••••••••••••n••••••••••••••••••••••••••
•
••
•
••
• 

:• 
: 

: 
•
• 
_ 

• 

• 

• 

• 


• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 

•
• 
: 

••••••••••••••FORAM AMORTIZADOS PELO SORTEIO DE 31 DE JULHO DE 19111 • 

85 TITULOS AMORTIZADOS POR 1.020 (OMTOS :• 
com as seguintes combinações: : 

XNO IRR NOV RTB TZI DKR i 
I"mortizados com 50 contos

Snr. 	ACHlLLES FA ZZIA - p/s!IO Frllocisco - comerc. 
propr. do .Mercadlnho Duque de Caxias>. Rua Duque 
de Caxia8, 207 

Sr. MANOEL GARRIDO MARTINS, sócio da rlrma José 
Martios & Cla., Praça Conde dos Arcos, 12 - Salvador 

Amortizados com 25 contos 
Sr. DR. ALFREDO LAMARTINE NOGUEIRA, Advogado 00 
Forum - Belém 
Sra. ILIDIA RODRIGUES LIMA - Belém 
Sr. JIli\O FARIA AQUlNO. sócio da Empresa Charrúa LIda. , 

Soro ~~U~~D~Ud:~~M. i~o;e~~i~~t:~gh~tuI:O Vargas
Sra. MARGARIDA GÉSCHE, cirurgiã dentista. Pça. Moote· 

vidéo. 19 . 3° - Porto Alegre 
Sr. J . N. DE LIMA - Uru~uai80a 

Amortizados com 10 contos: 

77 	títulos no valor de 770 contos 

•• 
_ 
• 

S. PAULO • 
• 

Bala • 

• 
•• 

Pará 
Pará. 

~. g::: ~~: 
R. G. do Sul 
R. G. do Sul 

Até Julho p.passado jà foram amortizados 86.775 Coot08 de réis. 

Solicitai a reiaçl10 complettl dos tttulos amclftizlldos. oa Séde Social. ou ao 


Ageote ADOLFO BOETW::~o F~~~Ó'H~::; ::a Fellppe Schmldt s/o. 

Sul América Capitalizarão 
~ O próximo Bortt'lo de amortlzsçAo ser6 realizado em 30 de Agosto 

de 1941, às 14 horas 

••••••••••••••••••I ••••••~••••.••,. '-- '. 
O irnilosiWe? ' 

• ~~~~t;:..:r':Jua. ~=;: 
.... a-.;·. ti8-RIo ·o:"J~ .c. 
~='=':!~:"'=:f~-

I f,.ft~,~~ ClflolII 6> C. ~:..Rua I.' . · :::~~~r:~;~:.;~;.'Matro. ll· ' lbo'.' 
-- • ---....'.;t 

.JjJ ~ - I JjJ ~ . ;"' . . V'· · < 
n (~~~aG nx6fi\~:~:(7j_, .,' 

Se V. S. precisa comprar a.ti&os para pr•••nt•• ou ntiC."ita ,de uma 
boa Instalaçlo de luzQu obter materiai.el6trlco., .m"\:·s.üpróprio 

--: int.r••••, visite .em· cornJ)roml••o ' a v" 

INSTALAD(f)R~ADEfU.IÂNOPOLIS 
'.. 	 ,.

pois• . seus artf&OS para pr.sent... mai.rlaisel6tr1co., .." . p reço. 
nlo t6m rivàl; por .x.mplo: IAmpada.apartir ;d. :" 11OOQ; / flo. ,c" para 
Instalaçlo desde $300 o metro, suport•• para ·. lAmpad..:: a ·· pai1lr d. 
$700,. assim todos os mat.riais ••tloapr.ços ' ao alcanc. , d.todos: 

InslaIadora de FloricmóDólis 
RUA TRAJANO 11. FELlPESCHMIDT. 11--"0•• 1&74 

•

• 
• 
• 
• 

. 

• 
• 

: 
: 

•. . 
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o ESTADO 28 de Alolto de 1"1 

IVida Social li 
~- --I 
FitwrulIl U1I()!'i: ullh'm: ! 

Fez anos ontem o sr. dr. i 
Otávio l\.1:angabeira. O "Correio 1 

da Manhã", vindo por via aérea. I 

e~~~a~a~~~e~t~ s~~u~~Ut~~elin~:!~! 
"Na política da Baía. ainda jo.1 
vem, fez ele uma carreira bri·1 
Ihante e vitoriosa. sendo logo i 
enviado à Capital Federal como I 
deputado de seu Estado. Sl1ces-1 

:;~~';:r:~~~re:a~~ou~;~r~~sm:~~:~o~ I 

tendo o aniversariante ocasião. I 

por mais de uma vez, de ser 
escolhido pelos seus colegas de 

~~~~:~:~ã~a~):ía'~~~a~i~~st~~ ~:~ I 
Relações Exteriores no governo I 
Washington Luís, exerceu o caro 
go com inteligência. tato e saber I 
e a Acaden1ia Brasileira de Le
tras clegeu-o para um de seus 
membros. A Irmandade de N. 

A interessante garotinha Ié-tc 
Philippi; 

o júvem Amaurí Calado: 
o sr. Rodolfo Paulo da Silva: 
o jóvem Benjamin- 10St,. filho 


do sr. Otávio da Silv~a Arantes: 

o sr. Oscar Santos Pereira. te

legrafista do Western Tt:lt:graph 
Company. 

A «Ford Motors» Companhia 
transfere sua agência 

FLORIANOPOllS 

Sub ·.genle. no. pr;ncipal. 

muncílliol do E.lado. 


17P. 

N t'· II Cooperativa Mixta de LaticiniosIEcos e o IClas A COOPERATIVA MIXTA DE LATIC1NIOS TRAZ At.I--t::u.~--._..~--_.'-I.: "': 
--- --- NHECIMENTO DE SEUS CONSUMIDORES QUE JÁ SE ACHA APTA 

Em circular às dIretorias rc- PARA FORNECER TODO E QUALQUER PEDIDO DE AUMENTO 
gionals, o capItão Landrí Sales, IDE LEITE, BEM COMO PARA ATENDER A NOVOS CONSUMIDO
d,retor geral do Departamento: RES' FORNECE COALHADA A DOMICILIO, PEDIDOS PELO TE-
dos CorreIos e Telegrafas, co-: LEFONE N 1597. . 
mumeOll que, de acurdo com I 
a detErminaçào do presidente 1__________....___~----IIIIlll!.. 
da República, os jornais edita- j zq 
dos no Brasil, em lingua es! Dr. MADEIRA NEVES _. médico especialist. em 
trangeira. 56 poderão ciT'culat-: ------ 

livremt'llte até 30 do corrente. \ DOENÇAS Dns OLHOS 
segundo a prorrogação concedi- '-' 

da, devendu então adotar ex- Curso de APl'lh·it::,H\IIl(·ntll (' Lon~n Prállca no Rio de Janeiro 

cluslvamer.l.L' o idioma nacional. 


Domlnllos 'adro Nunes 
a Falhou o alenlado 

Francisca Nunes conlra FrancoCINE ODEON I C!~~l~r~ I IMPERIAL Genebra, 27 (Esp.). - Chegou 
- FONE 1602 - I ' - FONE 1581 - comunicam a seus parentes notícia. da Espanha, dizendoDoenças dos ouvidos. 

'1 A s 5. 7 e 9 horas e amigos que sua filha que foi descoberto um .complota 
JANDIRA contratou casa contra a vida do gra!. Franco. 

nariz e garllanta s A's 7,30 horos: 
I 7.30 horas.A 8'O Icc! sêreia das ilhas»Dr. NILO VENTURINI mento com o sr. OSMAR Pedro Gomes Carillo, um dos 

Assistente do ProL J. Kós (( RRASCA)) com Dorolhy L8mour 81n dohooy é do amor AMORIM LEAL. chefes da Falange Espanhola, 

do Rio de .Jnneiro. Crosby, e 80b Hope g com Tom Brown 
 cavára um túnel na residência 

1 

de verão do gral. Franco, aliEspeclfllistfl do Departa. com CHARLES BICKI"ORD 
men~o de Saúde Pública e WENDY 8ARRlE Complemento nacional D.F.8. e mais a continuação do Jandlra .e Osmar colocando uma bomba-relói;io 

de Florianópolis. 
I A voz do mundo seriado: nOIVOS Ique deveria explodir hoje à noi· 

Biguassú, 23-8-41 te.Consultas das 13 às 15 Complemento nacional D.F.R Afundomento do .Hood.  I Foram feitas várias prisões.- Consult. R. Trajflno 33 Jndla LShort] caça e consequente destrui· Oelte
horas. - Diariamente. Cidadas históricas da o maior couraçado do mundo - Conqulsladores do 

1=============~3~V-~2~1 Elles não-Ião lolos
Sobrado. ção do cBlsmarck. com Dlck Foran 


I Preços: 1$500 e 1$000 Preços: 2$000 e 1$500 

I I PUDIM MEDEIROS, a sobre Zurique. 27 (Esp.l. - Foi no- , . 

ReSj~:I_a n. Esleves Preços: Hl600 e 1$100 meSR Inegualável, gostosa. 'I ticiado que 11 generais rumenos 
JUnl~5 - Te!. 742. Livre de Censura Llvrfl de Censura Imp. até lo anos. lácll de preparar e qUl' todos se recusaram seguir para a frente 

II. apreCI~m. russa do rie Dnieper. 
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