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ESTOCOLMO, 30 (U. P.) -- O'UORNAL"oT,I'N"U.}INGER" PUBUCA UMA INFORMAÇAO, PROCEDENTE DE WNDRES, SEGUNDO 


A QUAL CIENTISTAS NORTE-AMERtCANOSESTAO';fREAUZArmO EXPERleNClA COM UMA BOMBA.AuromTlCA DE URÁl'lO, QtJ"E, COM 5 

QllILOS DE PESO, PÓDE ABRIR UMA CRATERA DE (1M QlJILc))tETRO DE PROFUNDIDADE POR 40 DE L4RGURA E DESTRUIR TODOS OS 

EDIFtCIOS EM UMA ÁREA DE 150 QUlI.ÔMETROS. INFORMA~SE 'QUE>-º GOV~RNO NORTE-AMERICANO OFERECEU-SE PNR,k-<~!tOMAR 


CONTA DO LABORATóRfOONDE SE REALIZAM AS EXPERU;NCIAS 

o que rui••• o Eixooatentado a Lavai 	 leVou ••• 
Noya Iorque, :'W (Heutel's) - 

O alenla,lo '1ue '·elll de ser "0- Roma, 30 (U. P.) - A Agên
lllClitlo {'uutra Pil"l'l'C L.Hnll t.,.'8- ~ . ..• l ;:. cia Stefani publica um des··· \E; O..•............: .: -.. . 

~ 
··...
I' 
············ l:i sentIo elu'uradu »01' ;.11gUllS pacho procedente de Atenas, 

jornais e ('olnenlul'islUS do ni no qual se narra uma estra
dia none-a lllerit:anu ('OIHO )U'u nha aventura em busca de te
\"a t"yident(\ da profunda in souros, realizada ao longo da 
(Intetação qU(! Ia \Ta na I~"ran costa da Grécia, a que termi
(,':1, indit'ando, ltluito possi\'(~I o MAIS ANTIGO olARIO DE SANTA CATARINA nou com a descobel'ta de graI'.
l1lCute. o res~\1rginll'nt{) do yp

O	 lado 

Diretor-qerente: AlUno Flores 	 des caixas contendo moedas de 

lho l'spil' ilO ~.aUWR. ouro. O ouro foi descoberto por
"A l'a!'l'eÍl'a d,' La\'al lah-l'Z -~~~~~~,.."..,,"'1Ii"·-~~~~.....=---------~~~~......~-.....-"""':'I-.......~----- alguns pescadores, diz odes

não "sll'ja '''I<:I'I'I·,\(la: m:lS, ll~ ANO XXVII Florianópolis Sábado, 30 de Agosto de 1941 N. 8333 1pacho:. 
~~:·~~lli:.~/",:~i~~~::'~Il:l::~:: ::~ "O grupo de pescadol'Cfi que 

~;~:'~~~~e=---l:~~ ~if!.,~~~\'lia\~O~~~ Os termos da paz com o Irã I A VOZ MISTERIOSA ~r~~~,~~a::J~;~~~anl~~~~;;
;~;~:i~;~' j~l~::~;lt~:~l~~~(~~l~·t:~~;l~~ a dCllva, dando a lmpressao de 
(. ua~ural (plf' Pif"lT(\ 1.:1"a1 1+'_ XO\ a lnl'qul'. :~o (11 rl~. l - O (·on·t.\R JI()I~llellte da .. ~al1011al Londres :~O (Hc\l(cl'~ ~ ..-\ I, (' SPl' 1cS )oll~abilizado" I subnler~ir às ve.zes. Como p~
nha sido a pril11eiru \'itima do nl'o,ld("a ~tlll~ CorpOr~1I10n , l'1lI .\n~()la. lulorllm que o~ l"l~)Jn'~ ", • " 't)~ (l' 1 lf' ,. I ~ tecia nao havel nenhum tl1~ 

~ "\ 	 ,.. ' _ l. \ ' , ) ' , ;- , .. • , I \UZ IlIl.SlC' llUS ~l (}tH (111 111- (lI~ln( () OI ~llllll~( l~U o {(tIl pulante a bordo os pescadores
l'esSPlltillWlllO fr:llH:l'S {'ontra .CJl(.III«!-; ti., (lI~l-bI(],Inh~I. I..U!:'RI.I c !ta (ond\lL1~Ull Ulll tIutU- tel'l'OllI}lulo .,Ol '1lgUlll'lS \ezeS Sl'lI'l lulo () (OllHIllH"Hlo elo l1~ , ' 
a traição fi Fral1~a 1,("\ln C'olabo- do (1<.' p.1Z has~~1(10 110: ,H"\~lIinte~ ~lOlllns' _ as llotil'Jas I'ath(;ftmit'a's' da ~s~ ~o (~lllando lputo, a 'voz SP ;n- ~~c:~!~~:;; ~~~~~~~:~~~ ~~on:~ 
ração {'OIn a AlclIlnllha. 1 __ \~ fOI'('~H" 1llIIIlHH\S hntanu'us e russas ()( llpUl'UO 10- tação C' Jl1 lssol':t de Berlhll t P l'lJô~ . nO\Hl1lelltl' (hZP Illlo " E ,, ' t d 
E.t611 .....te. ae. _.ar, dos os pontos l'Slrah'p;it-os \'itais do Irã; (DelJtsl'hlulllh~l ) . \ ultO\l a a~ lllll aglomerado de ment11 a~' 'I ~1O v:nas calxas con ler: o ;noe-
Te bI'o alta, x.tú t , ])res(:~n t ar-se fi noHe tom al~ Quando dizia o IOl'lIl()l "Nu- as e O~lO. - na) eoes l'~t
.: ele ~~ .üonco. -.e 11 _._- ~\ ('l'ã-13rmClnha c a Hússia gal'Hllt Cl11 a integridade gnns COlnentúnos, dlll'U lltC fi lllCl'OHOS ~u;rophlno~ bnt :llll('os ceses, gUlneus ~ng eses e do a~ 
.. te _In o OONTB4T088& ~ a independência ,lo Irã ; le ll lll a do nOllciário ,Ias ~O ho- rOlam bombaHlea,los onlem à res norte-amer~canos Os pe~

III - ,\ Grã-Bretanha e a Rússia retirarão snas [('ollas 10- !'aS noite", a voz redmgmn "Não cadores conduziram o ouro pa
al.que. Ko.nlllberl gll 'lu,' as !:lln<lições li permitam ; Quando o "speaker" olemão ,; possível. Isso é o 'Ine ' .. ra Atenas. onde o venderam. A 

Mos('ou. :10 (U. P . ) - Noti- 1\' - () Ii',i "ontrilmirá para gal'olliir a lll'dt'lll dnrante as ;~~~~e~~~l ;SSt~;-i~; ,~~~~:;~h~~~: dil;:~mada tl e certo desânilllll ~~.~~~~~~~ef~\~~r~r~~d~ad~u~ 
da-se que a~ forcu~ russas ala- hostilidad('s: 
caram a ,'idade ál(,lllâ de Koe- lidos COIllO "esponsáveis pelas pela voz inlpre\'ista, a emisso- provocou_uma l'edução d~ 50',·;· 

nigsberg. na Prílssia Oriental. V - O 11"-' ('onsel'\'urá plen os poder!'s para o l:onlróle da morles ,Ie mulheres e crianças Ira passou enlão a irra. ,liar lllÚ- na cotaçao do 0';11'0 nas Cidades 


na~;ão; persas, a voz nlist.e riosa se in- sica, lH'OSsP!;"llindo ('01n úrias onde eram vendIdas as moedas, 

\'1 - O Irã se "oml,romClt' a l'olabol'ar inteiramente eom terpôs e replicou : "Hitlcr de- de "oncerlos orljuestrais. Entretanto, depois de uma in

Do:~t: ed::r::::os• a Grã-Bretanha e li Híossia eln todas as questões de transJlorte; 	 ~=~!~g~~:~iv~~:~t~~~:~:~r~~~~ 
\'11 -- ,\ assistênl'ia britállita e russa ao lrã lomará a fór

Agradeca.mento eOr. NILO YEHTURIHI lna (]p um C'mpréstimo n se)" estudado; c, ma.ssa mtaOvaPld·eOsatedseouglu.oe,I,·.ra, o que res-
Alllatente do Pref.J.KÓ8 VIII - Todos os alemães serão ell' : '~gues às tropas de 

do Rio de Janeiro. ocupação. tA famllla da inesquecivel MARIA JULIA DE FREITAS 
E"peclalisls do Depsrta- MOURA (Yva. Júlio Moura) convida aos parentas e ami-I MÃE ' 
mento de Ssude Pública gos para assistirem à Missa de i,o dia, que mandarâ 

de Florianópolis. C at'" M' t d L t' , , . calabrar no dia 2 da setembro, às B hs., no altar do • 
Consultas dS8 13 às 15 ooper Iva IX a e a ICIDIOS "Salfl'ado Coração de Jesús",da Caledral Metropolitana S Filho::1 
horas. - Disrlaml;!nte. A COOPERATIVA MIXTA DE LATlCINIOS TRAZ AO CO- e, aproveitando °ensejo, agradace prol~ndamente às eu I • ro . '.--:..1Conaule. R. Trajano 33 NHECIMENTO DE SEUS' CONSUMIDORES QUE JA SE ACHA APTA pessoas que comDaracer~.!D às cerlm6nlas lunebras e às Tem Nec:ess.da e de .~ . _ Resldê~~I~ra:.o·Esteve8 PARA FORNECER TODO E QUAl.QUER .PEDlDO DE AUMENTO que enviaram cor6as, Cilr,oes, tel"ramas 8 10DOlfl'amas. Pastilhas McCOY 
Junior 135 - Tel. 742, DE LEITE, BEM COMO PARA ATENDER A NOVOS CONSUMIDO- , 

~=~~====IRES. FORNECE COALHADA A DOMICIUO. PEDIDOS PELO TE- Com o coracio do Uma esperan~a do ~or:~~:o :e:ju;=
P.n"'lol LEFONE N" 1597. lado direito v normal. 

p.clflc.cIorel \'c~~;'~:\;::,31l"1~~~;l'~·;d;;;:"O iU'~~~~~~ Brasil futuro Em algum dia! sómente.	 e 
muito mais depresso. do queOs 	 recursos humanos do Rel'ch (tm' na l"it'Hd~ de Duca namana , l.'a- P(I~It~ril.l~?,,~\~~~':i~li. ~~ dl~l'~~iõ~(~~Cn~l~m~~; pensa, este mura\'ilboso reSimJa, India, 30 (Reuters) 	 pital do Dellatl·i.U1wnto dl.' Sunlandel' da A~ri('uIlUl'iI, (:on('cdcu il CO:\IPANHIA constituinte, as Pastilbo.! 
I\IcCOY de 0100 d. Figodo d. 
Bacalhau, restituirli o. &eu ri~ 
lbo rn8gro. debil e uaemioo, o 
peso e as fortas necessarw. 
Depois d. UlUa doença ou no 
coso de raquitismo, ela! !iio 
cspecialmente eficazes, Nilo 
ha mais uecessidade de lhe

;sJ!.l,;r~~,: (:~I;;';':'!I:I:I:';"';I}':':J~ )lil;';';';,:,\.~;":,: ~ª~{~~{~ 21j\j:i,:::];:!:;!iii;:~:i,::!;~\!:~:t~i i~::~~\\~;:};;;:;~:i;;i:il:i!::ti.~i !(iJ~'~O~li'\(;J , ;,l,~s:;'['{':';I!.i,:(~1, 1: ,';,:Jl, . ' .~';i,io~oi,~,;,:,,i,:,:,;,~,;,to~.';c~,j(i,~')I'O~(~'~
buido nas cidades e nos cam- IO I!' !. Ot-III llIlI:O (1"(1,,1:0\";0 ,I,. iO lIIi- 1"'I:O !-(II:onl:o <l:o AI"IIH,nh:o e IIOS p:o;- " " o I • . _. - • • , - dar o OIeo de Figado de B8C"a~ 

Ihau, de gô5to t.ü.o repugnantc, 
loJJ Pastilhas McCOY suboti
t.uCII1·no vantajosamcnte e as 
Ctcanças t.omam-n as como 
bonhons. Experimente duran
te30diascscDÕ.ocsti"ersati".. 

reita com o resultado, o seu 
dinbeiro lhe aerá re.tituido, 

~~~~~~f.~~ i,~i;t~i;;f~~!j~~::;i;i;;\;;!:;::~; ~~;i::i:[!~~%:;i!~~{;~;~\~ ~j;i?:liF:ii~iE~j~f:j:~~ i,\\;,;,I,:,~,;,f.,t(',I,::o!l(I;.'.~ol,~;,o~,i"~l:':'1.;':I:C~';';'~"'~
que". "Viemos como amigos. :1 ·111, li lllilhtll's, !I:WJIIIU. TIII1I:IIHlu-sl' soio ('Illlll'l'g-ados, AIu:.lIlllt.'lIl(' a s o.ni-	 .. ...... ..... ..... ... .... 

::::~~~n~ ;~~~~~eg'O ~~~t~;;;",~ :'I:II~, :~:~l)i~~:~~;II~i.II~~'~ :1::111~~:I'~:l'~:~li,I~,'\'~:: ("I,a,,~ da t~(' s al('I1iús., jú jJOSSIit.'111 hOIl}('n~ 111_11111111_111111111_11_
llI"""'"s d,' ·1" an"s (' algul1s <I,. I i a ••llr.la. com 

~i~:dOu: ;,~~ndd~ Ir~~nf!o;,~ lit:,,· (' os gl':IIHlt-s ""nl;lIg"1I1es de a IH :lnlls. TE NHA J O I ....ndlcll. 

~:~ '~~~::I~~O~eat:a~~~;ã~ ns~s~ . Nasc.eu com um ((v)) na testa I 	 UI Z 
__I 

tis~:nleW~~~: W~~Ja ~:~= 
as mesmas do pl'ofeta do 1s- shall teve de ser urgentemente 
Iam: "A paz seja convosco". TEGUCIGALPA, (HONDURAS) 30 (U. P.) --- GRANDE CRIME -I internada num hospital por 

~~n~~~~s~~~~~~;~~.os~r.ja : VERIFltOU-SE NESTA (:IDADE UM CASO CASAR DOENTE ~~:f~~s~~~~S~,r~I~:r:~~= 
;===;;;;;;;=~====::ICURIOSISSIMO E DE ATUALIDADE. A MENINA FAÇA EXAME MÉDICO ~~~Pi~~,m~ãna:s n~i~e:~ 

Machado &(ia. ROSÁRIA DIAZ NASCEU COM UM "V" NITIDA· ANTES DE CASAR-SE E ~es:~t~~~~O~ ~~~~ni~::~ 
MENTE MARCADO NO MEIO DA TESTA. TOME O POPULAR ~:ã~i~rados dentro de pou-

Agências e 
DEPURATIVO Brenda e Holden casaram-seRepresentações Dentro do bóte, um tubarão 	 Las Vehá seis semanas, em 

C.lx. 	 po.1I1 - 37 

Rue Joio PInto - 5 
 Sanl;1 CI"lI'l. dp T('IU'I'ih',:UJ or, (':lnll'ntos, UIlI l't.' lúgin de IUlfede pa· gas. 

P,) - A IIlIla lIlilha .Ia (·us l.a rui ('11- I'ado, IIl11a h.tn II(~ hiscuílus, 12 rn-
ELIXlR 914 

~C-A-SA--M~IS-C-E-L-A-N-E-A-.-di-st--rl
FlORI~NOPOLlS ,·""10',,,10 UIIl I""" (h, 111 llll'lo'os (lo Hu,·I,·s Iumi"osos. lima lIili,clda c 'A SIFILIS ATACA TODO O ORGANISMO ouldor. dos Ràdlos R.C.A. VI.s..II......nl•• nOI principal, ('''IIII)1'illl('1110. {'lIjn únü'o (){'III):lnle ollll'os ohj <" llls Ó I)es{~ador Zac:trhlS O FJgado O Baço o CoraçAo o Estômago OI ctor, Vilvulaa e Discos. - RUI 
..unclplo. do E.lldo. "ra UIII IlIh"",i" ,h' dois 1I1l'1o'os da I'l'oi" (,iml'Il"", lIlll' ellconlo',,1I o 1111- PUlmõe8, 'a Pele. Produz DOrel' de Cabeoa, DOres T',IIllno. 12.17P I"noili" 1l"sses (·el'....eos l',,"heeidos "', ,·..ollho >. ;II-O 11 I'ohol(u,' ,llé SlInlo nOA 08808, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca

~~.~=~~~==~ I'''111; solo .. uoone do ,Ju"'luiu o 110-1 Anolré d,· Los S'ltoees, ond~ li onlo'o- belo, Anemia, AbOrtos 13 faz 08 lodlvldu08 Idlota8. Ir. _ ....rln... 
Fugiu, levando consigo a . !~:I::lllllltJ:':I .. I~:n:':~(I~:)llIr;'i~lI:~::~ S(~~I 'j'~;~~ ~o::il::~ ::::::;~)~:~~~~I~; (1;~ll~'I~;lI,11~1111: <" ~~~~ Inofeoslvo aoc:~~a:~mli~orA agradavel • leVou "'''1 

fe<hadura da cela r;:", Il<:ça.s cI~ Vl'shoill'in ""Ill ;ItSl'O';- Ir"lanlo "m sou hueho llli" IlIrmll Aprovado pelo D. N. S. P. como auxiliar no tra- Vlchí, 29 (A. P.) - OlOr. 
Andorra, ~" (U . 1'. ) - O çu,'s "111 Jll~los . ullla C'"", cle metll- ('!lc'onh'",I"s o'eslos hUllllln"s, tamento, da suma 11 Reumatismo da De Brinon, representante do 

govêrno de Vichl em Paris, in:~~li3~ri:;~Ho~~l~:~~": )l~~=~(~;~~~ 1-------------------- F"LAM C~~~~~lIf,nf:: MÉDICAS formou aos jornalistas que o 
batedor de carteiras, naturul L t· F d 1 Sobre o preparado ELIXIR A CClapoelçlo e o .bor a- oficial alemão que foi morto
~~te~~~lCsca. Espanha, fugill Oerla e era ~~~4·od~~:l:,;~~~-:.-~ ~':':::~m~:oE~:.!: :~~ ~ nos trens subterrâneos, não 

era o coronel do exército, p0
SlIpõe-sc que Lardiez ~entln- MIL CONTOS ;:lac:..·o·(.1r~II!D~:~~I:r~ ~~i:~o'~l:' :.~::. rém, tenente da marinha. A. 

se por de",ais solitário, lima DI 8 d t b ri Im .u.. malllfeltaçôe.) 08 relul· dei que frequelltemente a crescentou o sr. De Brinon que
v~z 'Inc o cUl'em:" de An,lol'l'a I Inteiro 1~0.o'Og!~ i'II.:I":o 71000 ~1:·:.mr:~1~o.-~lfu·:::=: :í:~~:!fU: d\m~~tor~ o tenente não foi apunhalado e 

sim morto a tiros, Foram des~a~l'~=: pc~a:s~erel"l~~t'~~:::rqll~~ I Rua Fellpl Schmldt - EdlllclD Am6na H"0 Dr. Wubllllt_ Femlra PInI. Dr. 1IIwIIIn ..... fechados tl'ês disparos pelas'.i•••••II~•••••••••••• costas, por dois indlvfduos,quefugir, Lardiez levou consigo afechadura de slIa cela, I_---________________Não tem telefone J • • .${ 
fugiram. "'~... 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:n~~~~s~~~~~~;~~.os~r.ja
http:I:II~,:~:~l)i~~:~~;II~i.II
http:Nec:ess.da
http:mtaOvaPld�eOsatedseouglu.oe,I,�.ra
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PR

o general comandante das fôr- -dé uíngov~~~C:êin; lU .... 

ças que fazem a ocupação de Pa-I quer crime é sempre imputável 1- que as prisões ordenadas pela tlU- em outros sintômas de insUbmis-1 no francês, mesmo sendo, em ra- nal, que deu à França o espírito 
ris resolveu considerar reféns to- a um círculo de pessôas, cuja pre- luridade alemã não se premunem são. zão das circunstâncias, um go- de revolta, ontem abafado, hoje 
dos os franceses presos ou por ~ença nas imediações do local, dos requisitos essenciais de ne- Já uma vez aquí acentuei o, vêmo sem expressão intrínseca, manifesto, amanhã talvez irreme
prender, por sua ordem, e ficará ' onde foi cometido, desperte a a-I nhum mandato, pois são de ruro êrro psicológico dos alemãeS! possuiria desde logo a primeíra diável. 
discricionário número dos mes- i tcnção das pesquisas. Figurando, arbítrio, a escolha de um núme- quando pretenderam chegar a aparência de antonomi. necessá- t fatal que a medonha expecta
mos sujeito ~ -fmilitmento - quer, )lü caso presente, o assassínio de ro, ademais variável, de prisio- seus objetivos, na França, con- ria às grandes concessões pleitea- tiva do fuzilamento dos inocentes 
dizer à execução sem fórma nem! um soldado germânico, digamos, neiros para responder com a Iservando o govêmo francês con- das pelo inimigo vitorioso. Po,le- - dos provadamente inocentes 
figura de processo - em respos-I na praça da Ópera, seria lícito, morte pelos atentados pessoais finado em Vichí. O abandono pe- riam apresentar os franceses, em - com que a autoridade germâ
ta a qualquer atentado contra um cmbóra por absurdo, atribuí-lo a contra os soldados germânicos não lo menos de Paris ter-lhe-ia ser- relação à maneira como se ':ons- nica de ocupação ameaça Paris 
membro do Exército germânico. todos os habitantes de Paris, ex- alcança tão pouco necessariamen- vido melhor ao desígnio da ..co- tituiu êsse govêrno, toda e!-pécie entibiará o ânimo dos tímidos, 

Reprime·se, pois, o crime sem céto, porém, aos prisioneiros, por- te autores de outros delítos: en- laboração" que todo o concurso de reservas, menos a de que não mas nunca dos audazes. Se OI ale
apurá-lo, e o horror dêsse siste- que, postos em custódia, eviden- volverá, inclusive, simples detidos Idas amizades francesas penosa- fôsse o govêrno das contingên· mães ,antes de ocupá-Ia, estuda
ma está menos em si mesmo que temente permaneciam em lugar eventuais. mente obtidas sem a vantagem cias, e à sombra desta situação ram a história da França, devem 
na escolha de quem deve pagar sabido quando o fá to aconteceu. Esta concepção da pena, que de acalmar as impaciências pú- muitos equivocos haveriam de es- saber que o Terror, eliminando 
pelo delito. A autoridade alemã A autoridade alemã despreza, en- as sociedades primitivas nunca Iblicas. labelecer-se em benefício dos ale- embóra o que no momento o 
não castiga sequer os indivíduos t!etanto, a massa dos culpados aceitaram, é a suprema fórma do! Paris é sem hipérbole o cére· mães. país tinha de mais ilustre ou re
meramente suspeitos: torna pas- presumiveis e aplica a punição direito imposta à França por um , bro da França, não só pelos mi- Foi sem dúvida a ocupação de presentativo de suas virtudes, pro
.íveis de sua monstruosa vindita 30S culpados impossíveis, àqueles comandante alemão. Mas não V'l- i Ihões de franceses que vivem na Paris . além do espaço de tempo vocou o 9 Thermidor, a seu turno 
aquêles, precisamenle, que, por ~ue, em defesa, poderiam até in- le tanto explorá-Ia quanto inter-: cidade como pelo hábito de na-I ra 7.0á_Vel, por um vencedor cujo começo de represálias vingado
certeza dela própria, são inocen- vocar-Ihe o testemunho por meio pretá-Ia, pois revela a precarie- da fazer o homem da província inlerêsse estava mais na coope· raso O sangue às vezes estimúla 
teso de certificado com fé pública, dade extrema do domínio ale- !que não seja a cópia de París. ração que na submissão dos fran-I mais do que abate. 

A. responsabilidade de qual- Tendo-se em vista, além disso, mão na França, patenteada aliás Instalado em sua capital o govêr- ceses, agravada com a existência COSTA REGO 

ICooperativa Editora i~-------_·.de Cultura Intelec-' 
Ante,. diriam : - "Nio convickm Dr. VítOl Konder 
Carmo:'n:c5t.;i ..mpre~nt.ll.d!l e dil' tual de 8ta. Catarina 

. mJ.!i:~~:~dd;·P~~:l :;r:~~~'~:~;S:i::.r~I:~~~ 	 AGRADECIMENTO 
Qur rornt"CO'õ ":l U"",,,T MAIZENA D URVEA. Aasop;u Concurso para publi· Viuva Adelaide Konder, Carla Eickhoff Kon
f lC3S t C1"c rn::.sas. os lc(U1nC"! 00:1'1 um ~abornovoc der, viuV<:l Aloys Fleischmann e filha, dr . Adolfo 

..~ dC"hao~:H. IOhrcmn.u . preparac!as com MAlZENA cacão do primeiro
DL'RVEA. lh~ d~pt";ta'am o .!If'C tl tC... e eorrteÇOl.l a 	 Konder, Arno Konder e senhora, Marcos Konder, 
5:0%:&r do prazer c c c'tltnc1' . ACor... Carrnffi eoutra: os livro senhora e filhos , dr . Afonso Homem de Carva
pr.to~ OO:1~ MAl ZE,; A OUR YEA. de a lto valor nu
t 1': I: \'O. <k:::.rr. · \ht nO~' ::I cn(' r~a c vit alidade . AlCIno, I - Fica aberto , pel<> prazo lho, senhora e filhos , Osvaldo Reis. senhora e 
looo.csd;u:Ui..:· -· "Não dc;.zcmdccoovid., Carmc:n." (I ~.nnr\lrso ~ filhos, filhos, Luizn ·	 de noventll dias, lrinêu Bornhaus en, senhora e 

Com;nc . para publicação do 1". livro -, Mendonça e senhora, Willy Fleischmann e senho
bo5~!~~~~~ !, ~~~ZpE~t.l~fR.~1~p!utô . " : 4 O . M da série li ~l'r l'dill:da pela " ra, Walter Fleischmann e senhora, OUo Vogel 

L>l.iRYEA. 2G G,ati.1 Remt".me U:U lI,ro Rectlla. de COliDI.. Coopfo'rativ fl Editora e de Cul
NO ME .__. _ .___•.• - _____ 

e senhora, dr .e senhora, dr. Alexandre Konder 
Avcndacrn tura Int~lecluHl de San!!I Ca Va léria Konder e senhora. Antônio Comparato

t:ocUipat t c , lUA
OOAOl...--.-__..___ESlAPO___ tarina. e senhora, dr . Evandro Lins e Silva e senhora , 

II - Os conCorrfo'nll'S 110 Gustavo Konder e Regina Konder Prado , na 
_ _ __________ ______ ____ _ _____ derão Bpres~ntar !r!lbalhos impossibilidade de agradecerem a todos quan

tos COIn êles se mostraram solidários, no rude 
golpe por que passaram com Q morte do seubl·11 I ~~f!~~~i,i~~íi~~:'iSI'::::~la~ inesquecível filho. esposo. irxnão, cunhado e tio 

ser escritos ú máquina. DR. VITOR KONDER, aquí deixam, sensibiliza
. IV - Os ppdi~o ~ de inscri dos. os seus mais sinceros agradecimentos, .Oextravagante ChDrc~- ção serão dirigidos ao Presi - Agolito de 1941. 

:\ ,i .. 'Iio muil .. irf'l[II"II11'. ,.. ' '1""1111.. j'"", di,,'ur>"" süo 11_ ~1fI oull'o '1IIIlI'lU,'r, 1'111(' 11"0 11' de ntl' do Conselh o rie Admi-
Jhro .. Uns .puli:"i III1UI IWSSflU .. , "os" ft'm-!'ro(~ li iUIl_r ('!'Osiiu ti., umn 1(-m)U\I'U!oÕS(1 ('Om ontrns (Iunli. oistrr.çt1.o da CooperntívD, 
(lIlP tt"lIhu ti.lu IIIII~. iIlIU:;iCl 41.· : IH'I'ft-UH t· ... fwlltun ..ithuh·. .1.i Ilud.·s SIIIU·l'Íul'(.,.... s('rium tidu'" acomJ18ohados dos originais 
.'unii;lIu:a .i1l111n n 11111 ~' I'nlld(' i (,hur('hill II.I~ .....múl·ias ,It, Slln ('IHnU sllllli~ dt· IIUtIUqllh·p ••• , do trabolho. 
)111111"111, lI'uha narru,· I'"rn" I ",,,,'id,,,'" c,,, .. hirn Ct'U' (,,,,111"'" (l Hn" ,", )Ii" )r.. ir ,; d(' It'i .. V-A. C. E. C. I. S. C. ad 
j~úhlkH , 'Ulllo M' lta~"n 11 \ idn . I'r'(O)wrnl" SI ' US ,Iis('ursus lIIillll- 1I1I'U H!!'I'udnllilh.simn (I nus I.ill- quirirá os orig' ine.is C08 trR As manobras japonesas 
di,,,,, h"III"'" ua iUlillli,l/ld,' clt' !d"""II"III"• .\ iml""'"Ii", I'CI- 111 11m t'hll"('hilllt u(' IIlio ('(III"~_ ballJos escol!Jidos para publi 
1'1'11 .rnhulho. Em ~·prul. IJIIII"" ~ r :·' lU. ('I'U tl(' 4111P ('SS(' ).rt\lUIl'U "PIIlUs• .\0 f('rmillnl' (ISSU I( ~ itll. cá·los em primeira edição . 
ctu HIUlI,,'(·. ' moo .i;í u ~Tnllth· h.,· i fO r!! ulU"uns IU1I'u us mais im.. 1'11. (,llt't::n .. s .. il ('OIH'hISliu ti .. (fUl', VI-Os originais nüo clas· no Tailand 
111('111 II ,i" ihmrll lIIais ('ull'" ", I 1""'1111111", UII" '[11(' t'hUrf'hitl 1'/11'11 11 h" .... ('xlrllurdlfflÍl'in da siflcfldos serão restiluidos.' 
,.inls... I llIItle~S(' illlltruri..;ur. st'l.nl1Hlu "itln 11u Inç:lnh'I'rn, S{I IIH'SII1U VIl- O concorrente fará Lonll ,.,," (\' ia ''':'1"(''') ---- Ü lhan<:a. Ell qwIlllo (} gO\'t'l'110 

() li \1"", l'"i" ('111 CIII(' )1 i" li' ,·lrl'uu'II1IIf'ills. 1' ,'11" rt'H'- j,,,,, hUlllelll ,'xlr'lOrdhllírlu 110- provl1 de que posFu e , pelo " Times" e~(·ren..! a )ll'opü!:dlO búlgal'o mêlll ifl'sl o u :I S ItU (IiSIIO
]Juir 1't', .. ln nSIIf·(·fn ... ,lu lida ! l H (: fl('~ ,14' Jlbs Jlulr H'.'Uh'u .. !'ô(' (I('riu sPr'·h.... tI,1 UI.HI.. n slu'ntlir m enos, urna quota-parte da :-; i<:ão l'UllII l'l'- al1tt'H qlle· 	 .1" .1apão (' (lo T ui lallu : .. Os 1'111 Sl' 

d(' "III",,'hill "ulhi"", IIn "'m- I '1'''' lufl .... I""'parrul" I' '[1\(' Ih(' 1111111' IIll<:"n 1II""U'lIlhlulll 1'lIr .i'- Cooperativa. Essa quota parte me'todos (lllll)}'l'gtHlo~ )lplos a a pl't'ssão gl'l 'lllú ni('(l aI ing isBo 

1'0 "lU '111" ""IU i'h' lratoal""" I illl111 1"1111111\'111,, '11f1l1'lu,'r ".,. "ui", ,I('nh'.. d,' UIUIl I'ClliulI 'Iu~ pode ser adquirida no ato g t'll lpS IJl'Opag óllllli s tLls japolll'  o Úllg"<', (I gO\'(~' I"Il() lailalHh"s a

('U}IIh !'oIUl !'<I4'(' I'('f;l r ia Imrfit'ulllr : !t,wid ;ul(' d(' illlllrul"iso. "\aiu (~ (1IUIM,lh(' nlh'u UIIUI g'I'lIud(' ('n- f~ft inscrição, S('S nos pa i ~l:.· s asiát icOH IP lIl  d OIUII Ut it udp ind('pen<1l' llle, O 
Í'. IHH' i· .. ..;,· a ~ 1U'(·1o. UIU Ihru 1: 11) Ilr('ltUru s i llllllt·SlIlt'lIt(· Im· f lí !Oit rui.,. ~ú UIPSIIW IIIll ilJlpt.. VIII-Não será inscrito ne· b n l1H lima illlit a c.'ão llH't i('ul osu p l'inwiro lll i lll ~ tl'o, LuanA" I)l'e 
UI·i~· iH.HI. :lIas nân h;í 1H'1l"IIU1a1 : ra .lur lOl'ma " UIU l ..·II.~nlllt'll- fUUSH urh: inul tln ~'i'Il('l'o d(,'~~(' 11hum trttbnlho com menos da. lt!('nh-a a l emü . A s táti l' US hallg, PIH 1't-' ( ' { ~ lIte ah)('II ..~ã () ir 

illdh;(·I'Íl,rlU. "~'m as (·"isu ... qll(' ! ~tI. f; umu (,Iuhuru('üu IUll1::n. ('hnr('hill. fll ... slln s('('r<,hírin de cem págiDflS dalilngrafa hitlcl'iunus (lue log rara m exi radiada , d C(' lul'oU que U pais 
('Iu diz s'.iu ch' lIIultl .. li diminuir ! fI,u'h-IIf ... (' UIII lIIiIlU(' lu:O<1I (' S('U· IW!oi fI('s"I't'n ' , IWlh'l'ln r('nlf1.ur d8.~, to na Jllclu-l'h iuil e s tão se ndo d(~fell(h:' I ' ia n sua illtegridade 
fi ,ultu .In crullllt· iic:nrn Ih ' "'4'11 i lha dn~ lUlhn·ru!". dn..; iUUI2·4'n!".. (I udlllh"~h· ..1 milng'I'(' ('um tIU(~ 1X-O~ origioais Rerão 8~ .. agora t e llUHlas IlO lH'ÚS PCl'U , It'l'l'iLu l'i a l alt· () (~ Xlremo lillli 
:lnti!.!"H dlt'i4' • .\u I·oldníriu. lI.i ' t~il ül'lh' lU tlu~ nl"!.!.'lillwnfn... i ' U 1lIllU"'; rio BI'i1úlIi('u \{lm "111_ sioud os por pseudónimo € Jtl'ug n.~s:,b ta l" hon l'U~o c.:tilatiu tt' (' ,H ' I'l'!:i l:P1I10ll lJue o Ti.liland 

,·xft'anl:,:ulIC'ias. lIií C·.· ..tH~ 1';1 .. : IInUI 11I'('H(' UltUc:liu ('Ullstuuh' JHllc·UII.11I o "lIfu!"ill~ItW tlu eotregu t' s em envt>lopes fe do T u ilu lld, ('om a .. g U(' I'1'a tle uüo I '\ ~l'( ' ia \"i.1 ou (ICi::;('O II fia \'a 
hllii(' ,.~ t · ...tr.. llh ...... lI ;í III11H ilH~ : .lu .. l'i'·U" .... ~ithl''' n .... tlu,·illh's. mnudn ('hilizudu. chndos. Ilc n 'os" lall<a~ada pe los JOClItO de um UIlHllll' brit tlni('o, De 
]H'fUot!'-i.lillli · tjlU' H iiilf4l ..a Jliil~~1 ' .lii ... :-- ,lluir !".' h"hituou a i'~st~ :\lau l' icin u~' .\Ic.'uclrus X-O cuocorrente junta.rá n'~ tlt - TU(llIiu, acc.Hlllmnhada fútu, «utos O~ 11 0H!-õO~ tllo\'ilUen

d a l'Oll l'CnU'ilt;ão dc u'opas ui 10l-; defcns i \'o~ pel't o da fl'on~::::::~n:::I:."::::,~:::i,~;:,:" :~,';:; .,~;:::;: : ~:~::;;;::, .1",i',~:;~:~:,I"lI(;:::~, '[I'::;,~:;:: O DIPLOMADO para ex~r- ~~;r~~n!l~n~~:~;~nl:~~h~d~: P"ltl h-a~ na fronte ira ('anlbo<l  l pi l'a do Tailuud (IUi!- dizianl 
I ' I" . . c .' r fi PIWI'1SSAO é obriga. uma declaraçilo do pseudô g iUllU do Tailalul . EHtt; país é rpspeito à )'l u la ia e a UUI"JII U 

~::,.:',::' ,.:::~.:~";'':;::' il:::~:.::~~';~::::;~I,(: i ; :;.:,I;::\:;~~',""o,I:~:';:(':;:~ ,~'::,'r :,',::~ dopar(~~u~~S~'I~A~ls~~~vd~P!u~~: !limo usado. afim· de permi. C\' idclltt'lllentc iu('apaz de a'a foram ('olllunicado a Dangkok. 
h '. tI ..lull .. 11,. "nHli~iu .. a 1111'111"'- I p\(·ur"4-,P";' 1'1'10 tlulllínio dn pin .. (!lin i zaçi1o Com. rt'iHI CH18- tir 8ua identiffcação. ('ar I.) .Japão e, portanto, a<tm~ la c () llOSSO l l'a( mlu de não agres
J'iu ,. ,h' i,,~ "·;Íl..t , .. ."illilidll'Ic' , lu,'u, i" ,,,,,,·('lu,I .., um lIudHh". f'inpn8tJ . !tua ,jllão Pinlo n . l8. iJeFll~~i~.nÓPolis, 9 de agosto 	 < '(J1H:clIll'a~ào não póde pos!-:' i  são 1'<~ ( ' t..' lllt'lIlelllü a ssinado 

\· (·IIHClIlc se\' encarada l'UlllO ('0111 o Ta ila nd satisfaria qllal~~:~.:Htll:)~, /,II:,I:('dn:-- II IH'P"; (' ~UII" : ~.~~:; fl:~~II: ...:II·::;: :;I~::h:~~(~':~t~'...:'(:Il·i::I:: Florhtnúrl(llif\ ' Osmar R. SUva, Presidente defpIl Si\'H, A SUSllc ita sobre as qllel' pOl ê u (' ia uào agressiva, 
o '1"" IIIl1i, "". '"I'I,r"('II'\"U : 1",111\1"11'. 11111'11 "11 r-li,, · ""rIU" perseguicio contra os da C. A. Ilotíeias japon l's as t u rBa-se no lO('unl e itH nos:::;as inte llções 

nll' ,,,,,·,·,,1 h", .1 .. )li" 11 .. ir jui : u,,'lhor ,. ",ui, IId"'IUII"1I c' " ' fI- , cubanos Honilos, bons e baratos, llJai~ ;U'plltwHla, t~ua lld () as ir  no l'al'Í fil'u em re lação a nnl 

"'1 11(' 111 ul"i~ ' '''''':';u '.11' '\"" ' : hur, I li.· u., .".,,, c·ic·it"•• :\ai" flU ' I",r('- ', Berlim, 29 (U. P .) _ O DNB Primeiros entre 1)8 primeiros, radia ç,~õl's, as lllc ll sa~ell s da \-iz illho hunl e amigo. Os S lIl'S, 

"'!l1I ,1i'1"'" ,I" """'" ,Ic ' 1I ' ,·r.., ! ,., . "u,· ," 1'''''" (111 .. 11 um 1111 informa' "Numerosos cubanos Sào os doces preparados as õcsillllu'ollsa e uloe\l~: das Edl! n (, Cordel! l/lIlt a eentua
IIpt· ... " .. li., ... '·11 .... h:~Iii1I .... 11_" \ i.la , : ! rahallwdul' ,lu Ilttl~n f',:I li fí~u" l n~.s ídcn l~s no território de Co'o hum Fermento ME'deiro~ alllol' i<lad('~; nipônil'as !-õào estu l'a..1II () illterl"':;.se (lHe este pais 
1m hnuu' III , tj!'" Illllla 1,,_ ('lIa: 1111 t~l' urn.l"r. (OUIl!U (I .U~ -'I!s.... I ocupal;ão foram encarcera dadas c t:oJupal'adas , essa lá e os )~HtUllo-l: nido~ all'lbnem à 
)'utll:" IUH' dia f ' ,mll ,lIllI IInu :0,;('1 .lIOIl" 'IIH' H ('UII""IIIt-ru n rnulUr i dos", t il-a possue ullIa Sl\lnelhall~~a indHIIl'lIdê u c.·ia e iL integridade 
(JIIHuh~s l,' 11.' ... I\f"'" f ' Ulltll ("111" 1 

! 

11( , to,los o..: t( O IllIUl~, IUI hl!!'IH- A prisão é justificada pela notá veJ ('OHl a e llllJl'cg-ada 1)01' lelTitorial do Ta ila'1I1 e, agoraJUVENTUDEt. · ~tH('nn I OI' 11 IH 1 11 flutu .,nnnfo , f, ·rrn. acusação d j'd 1 Hitler antes du sna campanha I]lIe () primeiro minist ro tailau
l"f' !oou'lu' !'>oitlll'" ;......1'... Ioi ... túxi- I .\u luelo .Ii'ss('~ nSI..·(·t ..!", mui. os ~u~ c t' ' de~nv~ vere.m dos Balcans. Os búlgaros fo dês exterllou o seu pensamenALEXANDRE
.'ns: ti 1'111110 f' li iílPOIII•• 'hnr.. tus IIlí. llor l"('1.(·S, (,úmi('us. ~tllt. tosas an~s. a lVk ~ es lnamlS... r a Ul suje itos a uma combina to, lIão poderá haver sombra ou 

Qu.ial melo ,60ulo de~ez.il,'hill IIli .. "h,,,"I,,",, " ,",,,,rlll". I I,jll'fl'" ","ft" 1"'111 11 I111 III't """ am con la o s ado e flor ção similar. Em cada caso, excusa para uma camlJanha 
JJiss .ll .. ir l'Ulltll IlIlf'oo HÍnda rp .. . ,... Mnll.' lo UIII IHI1..'U du 1::""'111.. uu. mae~ç~:' a segurança da e- lADcl. fi; o melhor reclamo uma velha queixa contra 11m de intimidação que incidentalnf·.oul('UH'ult'. IIIIIU ilíhrit'lI d., Hr" l torltlíl'io tI.- .·hnr('hlll, tuls f'U. N _ ar' f . da prelereac!a • 'IUYEIJõ U~t vizinho foi solncionada ]leIa mente de ixou de intimidar, 
tic'us ,I,· Jlhl'('(·lanu 11111(:011 umn IIIn inzl'l' It'Hlllfllr SIIU s"f'rf'fai. d t ~~ oram ornecldos outros aWlDIII par. Um :'ar, for· intervenção do SUIJosto In'o
~('I'Íf° flfO IIUIH'(' .,,", rt',.rt·:"t·utau. riu j'l nu.-Iu uuit' l )Jnru ditllr-lIw _e_a_e_s._______ enlear e reiuv ~ lI"leer til tetor. 

aabelo.. EllmlDa & c ••pa,
(141 n t::I 'UUI!t' minisfI'4I l'ulII !oi('U IImn ('nrtll IUlrn 11111 ('urif'ut ..- E .- 
f·llí.... sif·H. (:IIIII'II!U. IUI Iwe'u. , r~·f·I!. rh.tn Itrflt"stnll~lu f'uutrn n ~i. • xp Icaçao 'u ce~:!j,ar a a ~o~~~f:I~~n~e~e~~i:"d:o~ti~ Dr. Remigioquéda doa 

cabelo, e Yoltar , cltrtlu .. rf'J 1110 \ rSltul' 4 ' s~n IlIhl'l- I anlllelulf' d(' f'UI'lf'uturns df-h- f' I O abaixo.. assinado proprietá~ 	 plomacia germânIca, enqnanto
~l\'a. cabeloaf'n , nf'hu.. 'IIU' a llU:ooh:lin Iln ('hu· I Ih· ulI.ru llulíti.·.., UlI, f'utuu, ' r io do automóvel n.' 1.504 re pri lJ ' l os o Jallão ob"igoll o govêrllo ,Ie CLlNICA -MEDICA 

br:iu \!o!1, , em or tingiri
Tufll ('!t;,tnlH t·rl'ntlu. IlUis "hlll'· Imuutlur dUllunr u f ' hf·i~~ th' UIII tificando a notícia publicada so	 Vichi a I:ede ,' te 'Titól'ios toma- Molestias internas, de 

d" ~J111: : : \'iJ;or ~ mocidade.
c-1till não li ulllul"· t~ "'.·!!·II"!' 1111": 'l tri'lIt, lmru (·xi'.!ir flllfl "U!'oiS(' f'Oll .. bre o choque de seu carrQ con	 dos em um3 ao reino do Tai- Senhoras e Crtanças em 

NIo con tern ,ali de ,rata edf'utf's df' lIlUllu '..Uh hH"nUHlu ~f'lIt "lu 1.1 ";f'lI (·m)tr.'U'utln hus. tra uma árvore da avenida 	 land. Os alemães e xageram o Oeral 
ua...ee com o loçIo.Jlnrn lmfxo. Jml·,lllIfllll...... ~' tl~ f'ur' IIllI In ru df'utrn tI(> IIIIUI tlu!" Hercílio Luz, no dia 19 do cor  perigo existente IJal'a a Bnlgá- CONSULTORIO : 


ORATli
dlr,..tur..s rf'Jlllirllm spns t~f~ lIi - !"uln,,,,, lIu ('urru flfo hUC'UI,WIII, f' rente, vem a público dedarar ,.ia 1:0111 ° fáto dos gregos , l\lr- Rua Felipe Schmidt-Edili 
P.ç..nollmpre..ollOllrllMn"
''os pnru ('orrhdr f,,\õ."IP- "l~TU"~ ISSft ('lU 1.14·lIu unit(" nll nhulu, que, na ocasião do acidente o •.'os os jugllsl""OR t"r..m co 11 cio Amélia Nelo-- Fone I~9l 


('1'1' 0·' •• oo .\ssim o f'hllrn'u {', )lr...!lpitllr-sf' IIU ..•..~inll.o IJuru rcrerado veículo era Clliado ~ão ela I•••••••• AI•••••.,.a ~entl"ados os r('spe"livo~ ('xé,.ci I CJ às 12 e 14 às 17 noras. 

JIIII'II 11 r~IJr(' ''' fflll<:,i" cI" "Inul flllllr ,los EsI"do, Fnldos 1"11'" por éle, mas pelo motori3t~ I\u V"1d......... _ 1l1OOO _ 1" " IIn nanúhio, e fizemm VIl- RESIDENCIA
jlI"jlll/"lro millisl ...., o (I'W ~rn J.on,lr,'s ""'" S~lf nr'lnllel.1I PII- gusto Carlos. le,. a s vantagens que IIflla ade- Av. Hcrcilio Luz. 186 


deelal do. cabeloa. o .elh, ... 

......_
I""'" I' hrirnbcrlnin " gnnrdll- TU 'II'~ c~perll~se ~Clf regresso "lI'polis., 25 - 8 - 941 	 são dos bul!,:aros a nova Or- - Phone: 1392 l ••• 11I111III .~ IIlL 
,· hnl" .,. IIntes de modlflcnr a sala dc ARGEU CECILIANO DA ...........,............ (Icm traria à Bnlgál"ia. O pro

(·",.ir";" (, I~nnlnwlllc o SCI! I' banho de sua proprlc,latle de I SILVA cesso japonês no Taiialid é I AUende a chamados 

métoclo d~ prepnrar discursos, campo". ExtraTagancla quo, IOv-6, 
 Idêntico, :1IIa6 cessa ai li seme- 1o.t•4_____' ___0II, 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Londres, 29 (Reuters) 
Quando nuvens de gás laeri
l11ejante invadiram Londres, 
na ·noite de 27, e os \'igilantcs 
contra rêides aereos fizcram 
soar os aparelhos de advertl;n
eja. 11luitas Dl!'ssoas foralll a

_panhadas sl'in a protl'do de 
111aSCa ras contra gases. 

A brisa sopra \'a 1'111 todas as 
dire,õps quando o gás foi liber
tado de doze recipientes. em 
i\Ioorgatl'. Os membros da 0..' 
fl'sa Civil aprcssara111-SC' t"I'I"1 

auxiliar aS "vítimas". de eujos 
olhos as lágri11las ('seorria11l. 
copiosamente. A noticia de que 
~('ria espalhado o g"as sobre a 
eidade fóra publil'ada com vá
rios dias de -antecedrneia 

Condutores e condutoras de 
ônibus prontaml'nte colocaram 
~uas mascaras e continuaram 
a nwntcr o tráfego dos seus 
\'l'iculos. r...luitos passag'eiros fi
zeram o mesmo, embora em 
um ou dois casOs os mesmos 
(i\'esset11 ficado pregados nos 
seus assenlQs. COlll as lágri 
mas a eSCOlTeI' das faces . 

Depois de tl'rminada a ex
periência. a área lwrigosa pas
sou a ser limpa pelas esqua
dras de descontamina<:úo.cujos 
cr-,mponentl's vestiam capas de 
(,'cados e calca\'am botinas de 
bOlTacha. e cobriam as estra
dafi de areia e de um pó de côr 
branca. irrigando-as e111 sC'gui 
da COlll fúrt('s jactas de âguu. 

.- ,""" 

lJuLUtrec.re&eu 

fl!b 
Occasiona·lhe !léria!l preoccu
paçõc!I prlnc.ipalmente quando 

'. tcm'lcl diarrhea ataca-lhe o 
organhmo. Pode-!le entretanto 
evitar C!lI(I grave enlerm.dade 
com os famo!lo!l comprimido!. 
de Eldolormio. 

B 
Combata a1 diar A 

BAVER
rhc..a infanti1 c.om E 
com!=Tlmido~ de R 

Eldoformio 
10m 'para OI ildultOI 
como para as creilnçill. 

A Cla-: S. Swlft ameaca 
paralisar

Púrto Alegre. 29 (C. M.) 
A Companhia Swift Rosário 
comunicou iI comissão dc-abas
tecimento público que devido 
iI falt.a de combustível esta a
mea çada de paralisar seus tra
balhos de fabricação de con
!iCl'va~. 

Atualmente a produção era 
de 170.000 lal.as diárias de 
cún.:; c- rva . dcstiaadas aos Esta
cios Unidos e Jng-Ia tcrra. Al(om 
da rali.rt (I<' eomlmst.ívpl. lut.a 
com a de Imnspol'te de gado, 
quc se a<:ha intCl'l'ompido em 
eonsequência das últimas en
chentcs, rf'duzindo-se por isso 
a trcs por semana os dias de 

• trabalhos da Swift.- ._-~-_._----

ALUGA-SE 
Um sobrado à rua Consclhe:iro 

Marra n . 10. Tratar no mesmo 
prcdio (térreo) o sr_ José 
pallx, 7 v.-6 

IJ lSTIIMl- Sabado, 30 · 4e ~105to b IMI s 

c= oCAMINHÃO QUE MAIS TRABALHA 
___.-7-
~~- &&a#I 

tnlhal"u (' eunfil'nHulu ('sph,nrlhluJ\I('nt"E ~:I ~~~ l;~:! :-.\~l ~,I'(~~~;I:~~: i:~~; l~ ~111:1 :~ ~~ :;.I(~\~ :~~,I~ I~(~~ll:;lt~ )HH' (' l'Õta cifl'a: atê "q,{OI'U. j{l :-:uil"ain de 
!"l'mpl'l' ao Sl'H dl'Sl'jn l' ÚS :--tlHS IlL't'l'ssi  "IIllS r;',llI'ieHs 2~ milhries de "unidndl's 
dadl'S. (mele houvel' ~(ll'\"i(:(lS :'lI'dllO~ li F[>I'<I"! 
l'Xl'l'l1lul'. {'um eal'g'ns lH':;;.;\(l;l~ dl' :':t!n. 

l'll1 l':lminl!os ueidl'ntados. l'XPl'j'illll'nll' 

UlIl For<l. I·:t" ~l' sail'Ú lll'lIl . CAMINHÕES1. ~1I 11)I'l'-';" 
11l' I]1Il' . h:i :;~ a\lOS, Fonl prodllz \'l'il' ulos 

MAIS CARGAp:ll'a "t'ndl'}' 11 múxímo pelo lIIl' Il0l' cu:-;to 
dl' hllll'ionulIllmto. E () SlIc"l' SSU de Sl'U MAIS FORÇA 

MAIOR ECONOMiA 

;"~I·.'.' ':::i::.rt:.:,: "::::;..., ••• •:.:,:•• " ::::;::;~~= 
_ , ..... .-"~.,; ...1...... , _,I." 
I'..~ .."n"· 1nul.... II .. I. u ,-r ll. 

4s-~-d-iliculdades-das-aV-an a_ ;A valentei::J::~e:: !-~~:~;'~<~~~';~~~~"~-~~~~;~_:~--: 
. ç I . Londres, ~H Okuters) -Asl Produtos CATEDRAL

das 110 deserto afncano 1 ~~~~~~~~i~r~~~~~::~~~:~:~~~p~~lávendana FARMACIA ESPERANÇA 
sítio", os atos de sabotagem Rua Conselheuo Mofra, 4 e 5 - FONE 1.6'-2

AMarinha Britlnlca, a despeito de todas ~~~~:i~~~~::~ea ser praticados (Defronte à casa Hoopcke) 
as oposi~ões do «eixo», está suprindo tudo Sabl'-sc que as a utoridades ,::'~~4".=~:_r.R-!W'=!;w:p.:·r·<r;,,=-,:;-.,:,,:&U 

Fortaieza de Tobruk, (God- Esses soldados transformaram ~~t~l~~~~~eSn~~;ã~n~f~~~~~~oe~: 
lrcy Anderson, da Associated 1a guerra de movimento, nestl' chendo os campos de concen
Prcss) - Conseguir alimento. ,setor do deserto africano, em 

munições e reforços nesta po- I guerra de posições, não muito t_ra_ç_ã_o_._______ 
 MÁ DIGESTÃO
sieáo a vancada britânica no : diferente da que se verificou 

É O MAL?de'serto afriéano constitue uma ~ na Franca em 1914-18. Estes Bronchl·te 
das mais ousadas e aniscadas ' pouco m'ill1ares de homens se 

tarefas desta guerra - e a Ma- , mantiveram aqui por mais de Eis O Remedio! 


Friccione: este: poderoso unguento na 
rinha Real a está obstinada- i três meses. Os canhões da pra pescoço e peito. Actüa oomo uma o PÓ Digestivo De Witt é de 
mente cumprindo, a despeito. ça-forte raramente se calam. cataplasma, e ao mesmo tempo des efficacia rapida e segura no trata

mento de todas as perturbações dodos submarinos inimigos e dos Atras de um peri1)1etl'O de 3(1 prende vapores mcdicinaes, que V.S. 
~ apparelho gastro-intestinal, tacs 

aviões de mergulho alemães. 
I 

I milhas de defesa italianas re- I como:respira durante haras. Salta o catar.. 
rho, allivia a congestão, e torna

Os destroyers. com os conv(o- ; forçadas com arame farpado, mais facil 8 Pridio ele Ventre, A~ia,respiraçiio. . 
ses carregados de munição, de i ingleses com balem de trinchei Palpltaç6es, Tonteiras,
alimcnto e de outras coisas ele i ras tão estreitas que dois ho Enxaqueca, Dlspel'.ia,
primeira necessidade, entram i mens não podem por elas pas- Mau Hallto, Insomnia, 

~oprut'~~à~ tg~~1~fl~.cidade . sob i~~to~Sfo~~t~~~~~~~sbtn~SSe~~~~ Falta ele Apetite_ 
o descuido e a n<:gligc~da em

Pequenos balelões abrem ca-I (Jados de alimento e de muni- Muitas cartas atacar em tempo a má. digestão. 
minho. das ruinas dos edifícios, çiio, e defendidos pOl' mctra- recebeu Lavai póuc occasiouar iloem;:as de maior 
ell.': ;) qu~bra-mar . logo que a : lhadoras leves c pesadas c rR gravidade, como sejam gastrites, 

ulceras no duodeno. 
iônna de um destroyCl' surge I nl1ões antitanques.' Vichi. 20 (U. P.) - O aten Para obter allivio immedinto tome: O 
no extremo horizonte , Os bate- Há ataqucs e contra-ataques contra otado pra ticado SI' . 
iões passam por uma floresta 50bre uma " tena de ninguem" Lavai é o primeiro ato terroris
de mastros de navios afunda- que separa os australianos, das Pó DIGESTIVO DE WITTta regislado desde que foi pu
dos e se alinham ao lado do va- forças do "eixo"; mas a posi blicado o manifesto do gene ANn-ACIDO I LAXAnvo
'o de guerra. ção continua inexpugnada. ral Shaumburg', g'overnador A .enda em todas as Drogarias e Pharmaci ...

Todos os homens a bordo do Provavelmente, o homem militar alemão de Paris, no 
destroyer trabalham rapida- mais popular em Tobruk é um qual ameaça com execução do~ 
mente, afim de transferir 110- oficial que organizou uma uni reféns franceses se se registas -'llens e abastecimentos para dade de cozinheiros. de orde sem novos ataques contra os ~s batelões, de um lado. en-I nanças e de outros não-comba alemães. ZORAIDE SILVEIRAr,uanto os ferido.~ p o material lentes numa "artilharia do ma Sabe-se que o sr. Pierrc Lavai
bélico imprestável são Iransfe- to. Esta unidade utiliza a mu havia recebido numerosas car Cirurgiã-dentista

ridos para bordo, do outro nição capturada aos italianos, tas ameaçando-o de morte, e Atende em seu Consultório Particular à rua João Pinto. 11 (Sobr.) 

lado. em janeiro último, com a que- Diariamente das li às 12 horas.
que estas aumentaram consi

Na noite em que cheguei a da de Tobruk. deravelmente desde o iníCio da 
Tobruk, a bordo de um des- Por outro lado, o mais impo- guerra germano-russa. 
troycr, as bombas inimigas pular é um piloto alemão, que, 
cáiam a alguns metros de dis- a bordo de um avião de .I'eco Os PRODCTOS NACION" IS CURSO DI GUaRDA-LIVRO IM sua CAIA: 

tancia das munições amOJltoa- nhecimento. está sempre pron para ~erem EXPORTADOS é 
 (Por tlmIP•••••cla).das no convés. Os australianos. to para metralhar as tropas de reciso eslarem PROTEGIDOS 12 me.e. de e.tudo •. lIenoalJ"ad" mlolmN , "nolon de 'lIen'...... r~· 
na praia, praguejavam toda terra. Os austraUanos o apeli por UMA MAItCA. preoenlantu em 'Gdos ao oidade •. E80reva à C.ix, P .. III', 3711-8 Paulo. 

vez que um novo feixe de bom- dam "Horacio, o Horrível". Procure ou escreva à Or
bas os forcava a se atil-al'em ao ganizaçilo Comercllll Cllla-I)-~=~~~~~-~~~~~~~~~~~~-~

chão. As defesas do porto fa- rinense. Rua Joilo Pinto n, 18 

7.iam fog-o sobre os aviões de Florianópolis , 

bombardeio inimigos. Dôr de dente? 

Caminhões transportam as SEU RADIO CHE-GOUI 
pl'ovi.,ões da praia para a pra
(;a-fort~. Quando começam a É um lindo aparelho em backelite 

ll1ovim"ntal'-:;c jJárá Tobruk a - marfim, - 6 válvulas, onda~ lonqas e 

tarefa dos destl'oyers, em geral, a••u............... _ curtas, custando !ómente 

está finda. Tudo isso se passa, 
 ............ ~..... 

mais ou menos, em meia hora. 7( )( )$O()()
Quando rompe a madrugada o 
vaso de guerra deve estar a Apressure-SI .m Ir bUleã-lo à rua Tirad••,.s •. 10 

muilas milhas de distância de 

Tobruk. QUARTO CASA liA N TE NAS" 

A guarnição da praça é cons Aluga-se um para solteiro ou Rádios de todos os tipos.

tituida por soldados do sul da casal, com ou sem pensa0. Tratar 
 Da Fábrica ao Consumidor.Austrália, do Queensland, da 

à rua Almlranle Lamego, ~~.6138'1 L'===:'===~~'l~Tasmânia e da Grã-Bretanha, 
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'Dais e~etttplas lutttinasas I 

m.~ ,:~~;::~~~~~~~g~"~:.:~:.~~~rl:;;~~~:~~=~~~~~~=':"~':::"~I 

formações sõbr~ a resistência pas-, face do invasor poderoso e aguer- mento e as nossas inclinações, o que se formou o seu caráter, as 
siva que o pOú) francês está rido, que as armaS levaram à der-I fáto incontestável é que não ]>0- suas tradições ,a sua gente, os 
opondo às Iro!,,,, alemã. de ocu- rota os seus exércitos. por que demos recusar, de bõa fé, o preito costumes, a língua e a arte de seu 
pação. misteriosas causas não se sabe. Ide nossa veneração por uma' '-"-r.'-DTU, a sua liberdade, os seus di-

Os nossos de,-eres de neutros mas não levaram à derrota o seu outra, a não ser que tenhamos reitos. 
não nos impedem de admirar ° espírito. o seu coração. a sua con- noção errônea do que seja o ver- Oxalá nunca soprem sôbre nós 
heroísmo de U!lIa nação ,-encida ciência. Grande Franç~. es,a. que dadeiro civismo (lll 'lue (l senti- os ventos da adversidade! Se, po
militarmente. mas não humilha- não se dobra. não se curva. não mento de pátria não seja em nós rém, êles, um dia, se desencadea
da, como não nos impedem de I se submete. França tão grande. mais do que um simples disfarce, rem contra a nossa Pátria, mo
admirar a coragem serena com Itào nobre. tão magnífica e "dmi- um rótulo para encobrir interês- vidos pela ambição c pela cupi
que a Inglaterra "em repelindo. rá'-el quanto a dos dias de júbilo ses inconfessáveis e mesquinhos. dez dos conquistadores e dos 
há dois longos anos. os ataque' e triunfo! Nõssa escola de heroísmo. de bárbaros, tenhamos sempre dian
de um inimigo poderoso e tenaz Os povos jovens e ainda em tenacidade ,de ,-nsubmissão, de te de nós êsses dois exemplos lu
---:- ambas. França e Inglaterra.. formaç.ào. como o no"o. se. têm não-conformismo. de bravura Iminosos: o da Inglaterra. que não 
dignas. porisso mesmo. de ' -ene- a aprellder com essas lições de moral. que são a Inglaterra e a cede. nem transige. e o da Fran
ração da humanidade .exemplos patrioti, mo e dignidade que lhes França de hoje. aprendamos a ça. que não se submete. nem se 
que são do quanto ,-ale. do quan- estão dando. no momento. a In- cultuar aquílo que de mais caro I curva. 
to pôde. do quando é capaz a fé glaterra· e .1 Fran~a Li",e. Quais- póde ha,-er para um homem: o (Da Gazeta. de São Paulo) 
patriótica. ainda quando não tem 
a amuará-Ia. como no caso da 
primeira, a fôrça bruta das má 
quinas de guerra. 

Espetáculo mais triste de cer
to não póde haver do que o dos 
povos que ao sinál de perigo ~s
morecem e se acovardam ou que 
não sabem transformar as derro· 
tas materiais em triunfos morais, 
impondo-se ao respeito do pró
prio adversário pela sua sobran
ceria e sua altivez. Ao mesmo 
tempo, não póde haver espetácu
lo mais confortador, sobretudo 
num século como o nosso em que 
abertamente se faz a propaganda 
dos interêsses imediatistas e dos 
apetites mais baixos e grosseiros. 
contra a pureza dos princípios e 
a espiritualidade dos sentiment." 
eternos da pessôa humana. do 
que o de uma nação que, mesmo 
subjugada, não se entrega e 'lue. 
no meio dos mais atrozes sofri
mentos. não compactua com o ini
migo vitorioso, nem lhe dá guari
da, ou o de uma nação que pre

f"re morrer e desaparecer para isempre do mapa do que ceder à i 
pressão do seu agressor. I 

Pondo de lado qualquer "par-I 
ti-pris", que não temos, nem já-I 

mais tivemos. é com emoção sin- . 
cero que acompanhamos a luta . 
subterrânea do povo francês pe-I 
la reconquista de sua liberdade e 
de seus direitos. emoção igual à 'I 

que nos inspira a luta dos bravo~ , 
ingleses pela defesa do seu lar. i 

DOR DE [ABE[A 
-'t~ 

S. .11. tive ..e co...ult.do. ..u ....~ico 

dico lhe disse, leu u,o ..io .r. n.... 

mais que outro d. "p,j,io d. ventre 

insuspeita 11 e que um cópo di.rio cI. 

E"o muito em br.v. lhe r.lt.ur.ri. • 

,.u est.do "orm.1 de ..úd•• E"o - ....1 

· LLA PRE[ISA .ff.rvesc."t. de lIC~ão IU.V. • '.Iur. 
".0 contem drog., nem sacI mincrac.E 
irritant.s. Mas "ia confu .. d.: - ENO ,E N O "SAL DEFAUCTA" 

A -.R.AF •• lancou chéAVISO AO POVO (ATAR1.HElIJSE sobre a Holandar n 
Londres, 29 (R.) - Anun

linha direta Porto Alegrv.- Florianópoli, I
l
eia-se que a Real Fôrça Aérea 
Britânica lancou novamente 
numerosas sacas de cháEmo, te:HJ JÕ€'ger & Irmão sôbre 
o território holandês, enviadas 

Saídas de FlorianópOliS às terças e sábados pelas índias Orientais Holan
Saídas de Porto Alegre para Florianopolis desas. 

às quartas e sábados 

Saidas de Ararallguá às qllartas, 


sábados e domingos 


e a integridade do sólo de sua! LAQenle em FlorianoDolis: MARIO MOURA 
pátria. Nem a França imortal. a , I'HAÇA 111 ~IE NOVEMBRO 
verdadeira França da Velha Guar- : 
da, .. qui meurt. n,ai; ne se rcnd i 
pas', cede uma polegada que se- I \111-- --...------------- 

ja naqUilo que. para el... con;tituc ; DR. ALBERTO M, GUEDES PINTO 
o seu patrimônio moral - o amôr I 

. .. 

á sua independência. o liberalisl~o CLlNICA GERAL 
da sua cultura, a sua concepçao 

~~mô:~;:a:!~a~o~!é~í~b~~md~ : DOENCAS NERVOSAS 
fraternidade universal. como tra- I Consultório: Rua Vitor Mereles. 28 - Das 1ft às I' boras 
ço de união entre os povos, como ;1 Residência: Rua Almirante Lamego, 38 - Tal, 158& 
fator. portanto, de civilização e 
de progresso - nelO a Grã-Bre- I :-___________________-; I 

tan!:' , "glori?us and illustriO~s"'11 Antes de comprar um Rádio-Receptor, 

~:~a~s ~;;s;!: \'~: Ih~".:k:f:I~:~ ! 
gólpes tremendos e em vão a . 
ameaçam de torturas mais seve- I 
mIemos diante de nós a f010- : 

grafia de um grupo de mulheres! 
londrinas. Elas olham. tranqui-I 

las, para o céu onde aviões de 
bombardeio inimigos evoluem. vo

faça uma visita à firma

GERKEN & elA 
à rua Felipe Schmidt, 34 


Agentes AutOrizados dos afamados Rádios 


P 1-1 I L. I P S 

O professor Jessup colldecor.do 

com • -Ordem do (ruzelro-Rio, 29 ("Estado") - Na 
manhã de 27. no gabinete do 

~~~~~t~o~~~~~~~~~~~t~g~ 
dem do Cruzeiro" o prof. Phil
lip B_. Jessup. que no desastre 

~Il~~i~~a~ads;rf:ri~~,~~:= 
Ihou heroicamente pelo sal-

SABONETES 

Sanitário e Paquetá 

contêm 

CHEQUES e BRINDES 
à venda na 

FARMI\CIA ESPERANÇA 
RUA CONSELHEIRO MAFRA 4, 

I====~==========~~---As do éxército belga naperdas 
campanha de 1940 

Londres, ~:9 (Reuters) - As 
perdas do exército belga, no 
ano passado, foram de 8.500 
mortos, 18.583 feridos, c . .. . 
200.000 aprisionados, de acôr
do com estatísticas oficiais di
vulgadas em Bruxelas, e cita
das pela rádio de Berlim. 

Acrescenta a mesma notícia 
que 120.000 belgas já foram li 
bertados pelos alemães e que a 
população civil sofreu mais 
que o próprio exército, tendo 
sido registadas 10 mil mortes 
entre a população civil. Cerca 
de um milhão e meio de belgas 
fugiram para a França, regres
sando sómente depois de ter
minada a luta. 

Diz ainda a rádio de Berlim 
que 25.000 cidadãos belgas se 
encontram ainda na Bretanha, 
ao passo que 5.000 belgas se 
dirigiram para o Marrocos 
Francês, Portugal e Estados
Unidos. 

" .. 

ülII"w 

• ~• 

..et .. fAJ.TA lIA fflNSTRUAf, O 

Representantes li 
viajantes 

PreclAmos para toda8 aF 
e zonas do Pais. Negócio 8é 
rio e luorallvo. Útlmas con· 
çõe8. Cartas A FABRICA DE 
FOLHINHAS ReI. 601, Caixa 
3.097 - Silo Paulo. 
Terrenoa no Balneário 

o lura-Iula de 
cidade .....<1 

Em toda parte se encontram 
motivos para alegrias e tritezas. 
Felizes os que se conlormam 
com a próprio situação, seje na 
roça ou na cidade. Há pessÕBs, 
entretanto, que nunca estão sa~ 
tisleitas fie querem sempre es
tar onde não estão", Se na ci
dade, desejam estar na soça, 
querert'\ esquecer, os que vivem 
no interior I a vantagens e ta- . 
cilidades que usufruem nos meio 
os tranquilos. 

Nas "cidades movimentadas 
dispende-se mais energia nervo
sa. Os ruidos, os p<!rigos das 
ruas, O lufa lufa esgotam e ir' 
ritam sobretudo as pessóas que 
trabalham sem descanso nem 
método. 

Para combater as depressões 
nervosas a perda de fosfato," 
lalta de disposição para o tra
balho físico e mental, recomen
da·se um medicamento lostórico. 
Dentre os mais aconselhados 
destaca·se o Tonofosfan da Ca
sa Bayer. que vem s"ndo lar
gamente eml'regado em adultos 
e em crianças com os melhores 
resultados. 

RUA BOCAIUVa. 203 
Vende-se, por 12 contos de .\ 

réis. à visto, o prédio acima. 
Tratar com o dr. Leoberto 
Leal. à rua Trajano, 33. 

v8-29 

LIMUSINA 
Vende se por 7 contos de 

réis a ótima IImuslna nO, t 511. 
Tratar com o proprietário da 
mesma. v 12 

mitando fôgo sôbre as cidades Vendas à vista e a lonio prazo vamento dos demais passagel- Escolha i;i o seu lote de ter
-XAROPE~b~:;;s:ih:ro~al~::fsri~~~~~~f;: ~=~~~===============::'I~~~:. ~o~~~~~:~ ~r~:U~~~ ~~noLe~~, ~a~n:~~~~r~~o:s~~I!e~~ 

rente. desafiador até, é bem a ex- ~algr~~!:~:J~li~S :ocos:i~~~:~ Iam. A planta dos terrenos acha- T055pressão da alma ingle,a. fleumá- do. I se com o sr. Arl Santos Pereira 
AJUDA A CO.oIAlI1I A 

tica e bem·humorada diante dos --'---:==~~~__ ~~~da S:OIl ·I~~:S. encarregado da IOIA. a_a 
maiores perigos, e é sobretudo, VlNDE-SE 
um exemplo para todos os 1'0- Orande cbdcara. com ótimo ross 10 POlI!* FAlII 11M 

Acicio Moreir. \·os que. como OS cidadâns da ~o~~I(:~~:'e~~aen~~~P:!~I~~~~ 
livre Grã-Bretanha, não estão dis- e Instalações blgleDloas, ga ADVOGADO 
postos a sacrificar as suas prer- rage, pomar to calezal. A Consultas e [I!!receretl 
rogativas inalienáveis e as sua, menos de seis kms. de8ta Açõe8 clvle e comerciais MAQUINAS 

de escrever:- calcular. coser. nufranquias seculares no altar dus ~:~It~~O~Od~ t:n:~:;' ra~o~~~- VISCONDE DE OURO 
meradora e regi.tradora, mimeó- ..PRETO, 70 despotismos delirantes. çõea à rua Oral. BIUencourt, &fafo, etc, - conoertam· le na 

Exemplo também digno de 78. Fone 1.277 «Casa Antenas", à rua Tiralienimitação é o do povo francês, de- •______IIiIiIIi...I'!!!:1_!IIII~~'...______• 309 1.._________I'tCl, 6veCi
15v'IIt-S 

~6, 
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_. ce.:;;;...~ 

Nu Capilal: : :~.::;I.II~~...f::~ ~.:r.::,:::~~ 	 fllRII 
.0 10..0 .so. lulMrc.'_o. _'"""'- _ _I _. •AnDO 	 SCHOENAUCONTRATOSSE I...c_. mols ... 24000 ......... _


Sem~Dtr~ ......oa. T...h... culdodo! Nio .. _____ ...... 	 :CHEMNITZTrhnc!l,r _.0. CONTRATOSSE, que ..........ao ... ____ 	 Alemanha
are. .........·H" T.......... __ .. .... 

Num~ro lo ,' :lI_o 

Nc I,,/,,/gf ,Sociedade Cooperativa de Responsabilidades "'W' com carro. di 31. 28. ". 51.
Almo ltIIOOO Limitada 	 65 I 95 cm 6t... 

~rme.,~f~. =.Ban(o de Crédito Popular e Agrícola Representantes exclusivos em Santa Catarln.: 

AlmuDolol mediuI. 0001".,'1, I de Santa Catarina CARLOS nOEPCIE SIA. COMERCIO E IIDUSTRIA 
RUà T'àlano n." 16 - Séde plóplla 

Registrado no Mini~t"'rio dl.l Agricultura pl'lo Certificad.1 MATRIZ EM FLORIANOPOLlS 
n, 1 em 20 tle Setllmt>ro dl' 1938. Filiais em Blumsntlu, Cruztrlro, Jolnvllle. Laguna. Lales e São Francisco 

Endereço telegráfico: BANCREPOLA 
CÓdigos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição MOSTRUARIO PERMAMENTE EM TUBARÃO 

~'LO!{IANUPOLI~ 
DlPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES 

Quer ser feliz ? Emprestimos - Descontos - Cobranças ••••••••••••••••••0•••••••••••••••••• 
Em negoclôs, amores, ter sor e ordens de pagamento.

le, saú,le e realizar tudo que Tem correspondente em todos O@ Munlclpios do Estado. 
dHsla? Mande 1$100 em sellos I{epre~ " ntl<nte da Caixa Economlca. Federal para I< vendo 
e escreva ao prol. Ornar Khiva. rlll~ Al'ó!ic ... do E·' tt!do rle l-'emF!.mbuco. com sorteio 
Caixa Postal. 407. Rio de Ja sl'IDestral, em MAio e Nov emhro. 

••••
neiro, que lhe indicará o melo Paga todos os coupons das apólices Federais e dos Estados
de obter triumpho, prosperida· de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.de. lorluno , s.üde. N30 h,~i ... Manlem carleira .,"peciai para I.Idministrtu,!ao de prédios. 
----------;I Recebe dinheiro em depósito pelas 

melhores taxas: 

•••
•
C/C à disp08 içAo (retiradu livre) 2% 

C/ C Limitadll 5% 

CIC AV :80 Prévio fi% 


OH. RICARDO ••
Cí C PrlllO Fixo 7% 

AC"J1u proc url< cà ,' para receber vencimenlos em to
GOTTSMAN dn~ fl~ RI·D1HtiCci .. ~ Fed.. r!ii ~. E~tllduai8 .. Munic.!!!!i_~__ 


Ex-chefe de cll • AMORTIZADOS PELO SORTEIO DE 31 DE JULHO DE 191t1 • 

nica do : 85 TITUlOS AMORTIZADOS POR 1.020 COMTOS :Hospital de CD ~n~annia C Aliança da Baía» 
Nuernberg ----~------------------------ • 	 • 

: com as seguintes combinações: : 
(Pror~_ L. Burkhardt Fundadél em 1870 Séde: BAIA 


e K Kr':!uter) 
 Seguros Terrestres e Maritimoa : XNO IRR NOV RTB TZI DKR i 
EIiJ-'(~dulislu t'UI 

:'i,.,,,gúJ !tel/ll' Dados relalivos ao ano de 1940 • Amortizados com 50 contos •
Capildl (leahzadu Ks. 9.000:(,J()$OOO _ Snr. ACHILLES FAZZIA - p / 8/ [o Francisco - comerc . _ 
R~ser\' as , mais de 54.700:000$000 • propr. do .Mercadlnbo Duque de Caxifls" Rua Duque •Alta Cirurgia, gyot' Responsabilid ades a5sum itlas, .~ , 929.719:000$OOO 

culogla (doenças de Receita 28.358:717$970 • Sr. ~~~Ô~~S'G2~~RIDO MARTINS, sócio da firma José S. PAULO • 
senhoras, e partos. : Martins.'<: Cla., Praça Conde dos Arcos, 12 - Salvador Baia :Alivo em :ll d~ del~lllhru b5.964:965S032 


Cirurgia do systemll 
 Sinislros pagos 7.323:826$800 

Bens de rai z. (préd ios e terrenos)' 22 3j4:00U$OOO
Dervoso e operll.çõel! • Amortizados com 25 contos • 

de pllllitlt!a. • Sr. DR. ALFREDO LAMARTINE NOGUEIRA, Advogado no •• 
CODaul iorlo IÍ ru" Trll "  • Forum - Belém Pará

Diretores:DO, UI (do~ 10 lÍa 12, e • Sra. ILIDIA RODRIGUES LIMA - Belé m Pará. 
dDR 11> IÍ~ 16.00) Teie Dr . f';·mphihl d Ulr" f reh e rl c Ca rvalh ". Epiphanio J"se 

d~ S,)uza e Dr . Francisco de Sá. • Sr. JEd\~C;:W~dS~~~I~?,_SÓ~~~t~IlAf~~~esa Cbarrúa LIda., R. G. do Sul •pbone .- t ,\!Só 
Resldenclll t\ rur.. 88- • Snr. EDUARDO BÉHM. comerciante - UetuI:o Varga~ R. G. do Sul • 

• Sra. MARGARIDA Gr,SCHE, cirurgiã deDtlsta, I'ça. MODte- ••leV()8 JuoJor, lO. - Agêndas e sl .b-étg{incias em lode, t) te rrit ó ri u nacional. • vldéo, 19 - 3° - Porto Alegre R. G. do SulTelt\pbone - UJ I , Sucursal no Ur~gu'Íi. Hegul adons de avaria.s nas prin : Sr. J. N. DE UMA - Uru~ualllna R. G. do Sul : 
cipais cidades da Am~rica, Eu ropa e Africa, 

• Amortizados com 10 contos: •'"STITUfU DE DIAGNUSTICII 
GUfilOO Agente em Florianópolis : 77 títulos no valqr de 770 contos : 

Or. Ojelma Maellmenn 
t'ormado pela UDlver.ldHde d~ • Até Julbo p.passado jà foram amortizados 86.775 Contos de réis. • 

Oeoebra ISulcal CAMPOS LOBO & Os.. • Solicitai a relação completli do s titulos amortiz!ldos, na Séde Social, ou ao •
Cum priUca 000 boopllal. europel)' 


SCHMIDT
Cllolca médica em geral. pedlbtflK. \{UA fl:.i.lP!'. N 3\1 • Agente ADOLFO BOETW~~~o F~:~i~ó~o~::; :~a Fellppe Schmldt s/o. • 
doeoçal do .Iotema oervo.... "par<,-

Ibo lIeDlto-urloarlo do bo~,e", Cau. vos/ai /1) • Tclevhond083-End. Te/. • ALLlANCA,o da mulber :• ui A - apitaI-Iza~ãoAssistente Técnico 	 5 mérlci1l C - :• 
( : Di'. Paulo Tavares Sub-Agente em Laguna. Tubarão. Ita;ai, I
• o próximo 8ortelo de amortizaçllo será realizado em 30 de AgoBto • 
~~rj,fa:~ora:~.,I~t~~uCI~~~~p~~::'rl~ Blumenau e LaaeB. • de 1941, às 14 horaB • 

rit:~/:~~~~eh~~~~~a~:z~~~ l;~IV~:: 1'~=L=L=O===Y~~D~=~B~R~A~=S:;::l~L=E::::::l==R==O:=!l= : •••••••••••~•••••I •••••••••••••••••:
I/dade do RIo de JaDolro. 


Gabinete de Haio X 

:1~~r:~~~c:.'~::O:;n'S~~;.~Ef~eroH:: .. PATRIMONIO NACIONAL- ~R AOUEZA PUL..-wONAR 

Coraclo, pulUlOeh, vo.leul. bilIar LINHAS: ARACAJO/pORTO ALEGRE, RIO/LAGUNA E DEaILID"DE DIIIC;,.""C,. CIE"'H H"O''':'' ,T' 


TUTOIAIFLORIANÓPOLlS
e,IOmagoo, etc. 	 TO\~n II.fll(lDf'> · t DIII VAU \UNt 1\ TU~tlnu,, " 

Radlogralla8 3:~~á~ia: radlogratlK' PRuXIMAS SAlDAS PHDSPHD-THID[UL
Electrocardiogra/ia cl/nlca PAAR O NORTE: 	 LP.WUlADO DI "If/D'il ~I[AlII) I I._lt , q/' _tR! :~: ' . 

(DlagDóstlcu prOC'80 d.. m"lé.U•• COMTE. CAPELA: dia 30 de agosto para Paranaguá, Santos, 

cardlacs. ~rét~,::.o•.re truc·dos Hio de Janeiro, Vitória, Caravelas, Ilbéus, Salvador e 


Metabolismo basat ArBcajú. 

IUetermlDuçlo duo dllllrblo. du. ABATIMENTOS: ' Sómente terão direito aR pass8gel!8 reljui
gl&oduta8 de ,.oreçlo lotl'rpa). sitada8 por conta do Governo Federal. 


Sondagem Duodenal PASSAGENS: ~ó serllo atendida8 mediante 
 At~fi,ãG I Ai61i,liG 1 
(Bsa.'::~oq3:à;~a1 ,:1"J~o~N~)o do atestado de v8clna. Se v. S. precisa comprar artiaos para presente. ou nece••ita de uma 

Oabinete de IIsIoteraola DEFE~I~AA~~ ~AUJ'OJ~JE~S~ftiygA:t8.~l~~~REN- boa instalação de luz oU obter materiais elétricos. em seu próprioO."...~.........-••".., :J j 	 interesse, visite compromisso
sem a 

médica Agência-Rua loao Pinto, Armazem - Cáls Badar6, 


Laboratório de microscopia e 9 - Fone 1007 12 .- Fone 1338 

análise cllnica 


ral08 IDlr8-~er..,etbo e eletrloldade 	 . 
INSTALADORA DE FLORIANOPOLIS 

~:a.'frTI~8~~I:;~~rlro~0dl~~~1~~~.~ H. c. DA COSTA .- Ag"nt-: 	 pois. seus artigos para presentes e materiais el6trico., seUl preços
mo, dOlULgcm da uréa DO 8t1ogue, .-------------. -- ------ -- _...,. 
etc. Exame de urina, ~e"cAo de FIGADO E 	 nAo têm rival; por exemplo: lâmpadas a partir de '1000. flol para 

Instalação desde $300 o metro, suporte. para limpadal a partir de::~::~~ 1~nd:~:~1J'0~i. F!:::'~8t1d~ 
puz, EH!lCu.rro8, liquido rllqultLDO t) $700, e assim todos os materiais estão a preços ao alcance de todos\ 
Quatquer P3:~I:~E.::l'~l)etuc'daç,o lnslaladora de Florianópolis" Rua Fernando Machado, CI 

Telefone 1.• 95 RUA TRAJANO. 11. FELIPE SCHMIDT. ll-FoDe 1174
f l O R r A N o I' O L I S 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:fl:.i.lP


o ESTADO 30 12. AlOlto d. 11M1 

SERRARIA 5ERRATDü 
avi.. a liua citltlotá' tregueliá e àpôvo~ eííi' I.,al d. 
que, do dia lo em diaote, foroecerá leobad• • op.rlor 

qualidade a 1$IlOO a carrada. 
Palamento à vista .. 

• '-..... pelo I....... 1.300 . 


nos pistões e cylindros com este

41__.:,'novo oleo MAIS RÉSISTÉNTE I 


. .. _-_...• ......... .. . ... _...... .- --- _. _ ...._-. _-".._....~_.. _.•. l~-~~o~~l 
A Divisão de Caça e Pesca do 

Ministério da Agricultura infor
ma estarem 09 cortumes, que

Agora. o Sr. pôde obter. em seu carro, trabalham em péles de animais 
resultados semelhantes aos que foram silvestres, obrigados a registro na 
constat:ldos na prova de Florida, pelos aludida repartição. de confor 
technicos ;:hamados 3 comprovar a excep midade com o disposto no ar
cional rt:$istencia do novo e robusto tigo 30 do Código de Caça_ As 
Allantic Motor Oil. Nessa dirficil prova, firmas já registradas . que por 
de mois cc 1.600.000 l:ms., todos os carros ventura possuam cortumes ins 
chl'garem ~i m r tn da prova sem accidentes talados no seu estobelecimento 
d e motor. e com um desgaste nas partes séde ou no munidpio dêste e 

desde que essas dependências 
não tenham autonomia, não es 

vitaes m uito infcr:or ao Qormal. Aproveite 
os ensinan-:entos d ~st.a grande expcriencia . 

tão sujeitas a novo registro,
Na pro'!t:iu1a l 'e?, experimente t a mbem tornando-se necessário, apenas, 
o no\'o A elantjc Motor Oil. comunicar à Divisão de Caça e 

i Pesca a existência ou instalação
idessas dependências. 

i Foi nomeado por necessidade• 

Ido serviço, o 
t 

maior da rcserV3 
de I . ' classe da I. " linha Rômulo 
Pacheco D' Avil a para ext!rct'r as 

I funções de chefe de secção da 
126." Circunscrição de Recruta·AQUI ESTlo OS FACTOS Imento (Teresina}

apresentados pela Prova de Florida Dia 3 de setembro próximo, 
1 .. '1":'U~ IU-:!'\(; \~Tt-: 'tb "1:'Tt~tI ·:~: às 9 horas da manhã e às 4 
'\1",11;"" In f

; .IH lI"rlltlll. lO fl"'\'!l'l'-I" rui tl. da tarde será levado a ereitoI
O.fklllh dt· l'ullq: 'Hla . ,·1t111 pllrlul" f 'UU1 H .h·,.  !grandioso festival esportivo. pro
,U!"I'> lluTl1ml tlt· n .ulIlI .1.· "uH.·:!.;..):, .) 

2 _ 'lt:'U~ nt-:~(; \:oiTE 'Ih c, I.l'nuo~ ~ I~~~~~ :~a; ' !;~e~~~~~ n~r~~i!~~ 
"\111"11" '" "; '; ,In IIlu' nu,I . (t) d.·..:.:a,.tt· fui .1,· de esportes do Lira Tênis Clube 
O.UfllIlI Ih, pull"I!Hd ll. ,·ulIlp:ln" iu .'um u .I. ,,,~ 
.,:a,,"· n llrmal .1,· n.1I11 .1.. Il l\ lIt'J..:~ula .) 

desta capital , com o concurso 

3 _ \I E'" 11\ \IIEllTnl \ '() ~ .\"EI~ : ~~~ri~~s~!:o~~~se d~e ~~~~ação de Será total a reforma do ensino 
.\ ,,111'.. 1 ...... fui ti." O.UI: ,h, pulll,;.t.mln _ 
III""n..:-- 11' ~· - I'IHII MI ...... urll público anunciada A primeira parte do programa para 1942 
" ..... ,,1\1 ,It, lI.l:! .I,. JlIIII('I! :Hla. esportivo se desenrolará no está · Rio, 29 (D. S. P.) - O sr. 

dio da Fôrça Policial Catari - Gustavo Capanema. minist~':J 

1' 111111'11";111: 1 n 

4 ~ :\l .\lnIC ,u ·u \t.: \n. nt' ,uli,. ,t" 160 .• ")0 nense. da Educação, declarou à imlItJVO.. E!lf)lJfJSfV • .Ó...... ,. 11;',0 pura " ..I" I.:UKI k ..._. Foi organizado interessante prensa que a reforma total do 
programa para essas competi- ensino, já anunciada para '" 
çõcs, que serão em homenagem 1942, implica no abandono do 
ao sr , dr . Nerêu Ramos, inter- projeto do Código de Ensino e 
ventor federal do Estado. que se fará por etapa, a come

. • ça r pelo ensino primário, 10'::0 

."., I )UU" . .1" "'4"1"n '·"II:>oUII\1I Ilur ,·urro. fui dt~ 

Atlaatlc MgjpR FOI ~arcad~ para 9 de sete,:,, ' seguido do secundário e '1.. '-", 
b~o p:oxlmo o exame de ad,?,s mal. Depois se fará a refór.. la . 
sao ,a .Escola de AprendIzes dos ensinos profissionais, ~u
M,a~mhelros de nosso Estado, eo,:" perior, artístico e, por ultimo, 
iniCIO, à~ 8 horas da manha. a dos excepcionais (compreen

De acordo c~m o regulamenlo, dendo surdos-mudos) . Adian

:::;:=-r~==~=~~~;;;';~~~~~~;;;;;; -;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;'.- todo~ os candld~tos de outras tou, O titular , que logo depois 

F~.r~ü IAlo d••b.....elo de ~~~~I:!~~e~ã!ev~::~ t~~:%i;i~c,:'r~ ~~ucc~'t~rê~~ase ~a~:~~! deVoid,~a~r:SOO-sqEsuensePOI ..~.·, VamBa_ '1 Or. Antônio Moniz I P'Vida Socl-al um médico perma~ência na escola durante setemJro:~rá PUbl~C:dal: ~~ 
de Aregão Rio, 29 _ O espírito de sol1- os L~g!,a:ptso oe::';::;;e de saúde va lei do ensino primário. 

nhã, no Estádio Adolfo Konder, MÉDICO dariedade humana e abnega- será dado a conhecer o resultado 

fará a sua exibição, enfrentando I Cirurgia 8 OrloPldia. l'iu,ruJIl ftUOS untem: À~~d~~~adi~:ou~s~~n~~~~~o~ fin~~'eve será publicado edital 
o valoro!O esquadrão do " Fi - Cltaica 1 Cirurgia do Fez anos onte,? o, ~r. Tom,,:z Secretaria da Câmara, Jorg'e , no órgão oticiul. 

gueirense F .C.", campeão desta loraz. ~o~d.s , alto fu.nclonano do M" Leopoldino da Costa, foi reCO-1 . . • ." . 

capital, em disputa do tít"lo CONSULTÓRIO: Illlsteno da. Agncultura e pessoa Ihido em crise ao Hospital de HOJe, 11 nOite, ~m iniCIO ~s 

máximo de futeool estadual. ItulI Traj!ioo. :la. mUI benquista em nosso Est~do. S . Francisco de Assiz, com for- lO, 30 ho~as, sera I,:vadc a. elel -


Dadas as excelentes condições Dillrillmente dlls 15 às pel~s. seus dotes de coraçoo e te hemorragia que lhe sohre- to , grandioso .les!lval ht~ro- • ~ Bastam algumas destaa 
técnicas ostenta"". pelo eonjunto 17 horlL~ . esplrlto . vei u , quando 110 trabalho, Era mUSicaI . pelo ~uculo Operano gotas em .,.,.. IIIlrinal 

- ç; Acalmmnairntaçio,desovisitante e positivamente com- - O sr, Max Kuenzer , altofun· um caso de UI' 'ente . t Ide Flonan6pohs e no qual to- prendem a nwcosldade, 
provadas nos encontros realiza - RESIDI~NCIA: cionúrio da Cia. Alança da Baía cão cirúrcrica. 'kas i::: er~~n~ ~am parte várias ~enhoritas. ~e- V.C" reduzem a innama,io. 
dos pela ASVI e. posterior · I\V . Herclllo Luz, 189. de S.guros Gerais. . se uma t~ansfusão 'de fa~gU~. ra .en.c';,"ado o drama sacro A 
mente, no efetuado com o "Bra· Telefone D. 751. - A e.ma sra . d. Isaura Leal , )ara erm'tir . t - , d Marhr, em 4 atos, 
sil F. C .... a quem abateu espe- esposa do sr, Miguel Leal ~oe t C I a r':,Sls e~cla o Essa festa se efetuará no· E- VA:.riC>ióL 
~~~~~a;:I~~ti:'o :!e=~:. antever O praZPr da petizlIdlL na~do ~nj~i:e;er::~~:lnte Leo- doa~o~:, n~~oom~~~o, o ~~~~ dilício D. Joaq~im·. 

Possivelmente. não devem os E orgulbo d08 coofeilelros _ O nosso prezado ·conterrã. operador,. ~r . Gustavo de Go~- O sr. ,Esperidião Amin, a~en Pelr6l1o' Turqul.
recenvindos desconhecer as pos- Silo O~ doces trllbalblldos nco dr. Antônio Gallotti, atual. veia, aUXIliado pelo dI'. FIguel- te. da Cla Ford, nesta capital, Istambul, 30 (Havas) 
sibilidades do esquadrão-de -aço. Co'o bom FermeDto Medelro- mente residindo no Rio de Ja- ra de Melo, ofereceu-se espon- . fOI nomeado representante do Anunciou-se, ontem, que os in
onde milita Vadico. incontes- .__ __ _.. _ _ o. _ ._ . . __ neiro. taneamente para sa!var o en- Auto,?óvel Clube, em Santa gleses prometeram entregar à 
tavelmente um dos melhores D' n:"".. ESTIlA~lIn _ O sr. Arí dos Santos Pe- fermo.. E a transfusao_se fez, Catarina. Turquia grande quantidade de 

~":~:~'t:~ia ~~~~~~e~:.~~~I;~~ é;,'!~~~~~:i.:;;!,f:i:J:~l~:::;ii::~j!;~:·:::!!:.~::f:gl: ~~~~' ;~:~:~te nó distrito de j~~C~~~~~~; ~~=~:~~~~ O REGISTRO do TITULO ~:.róleo, proveniente de Mos

:r!:~s~~:(t;~~~~~e~:~~~~~t;~ ~Ef::~i-+I~~ir:~:r:~f~;;{:%:F~f;~t)\l~ ~~~~~aO~e ~~~~d~ Oa. ;~m;~~t;s:ve~~~a~~~~~ d~~ ~~Õ~To~rD~~~~::t~J~o':o~~ ~~:!~~!! ~~~~ir:s :u~ÜrnM 
~~~e; -~eun~~~:ilr C~~!!~~t:mo ~~~: ~',::;'·~;:.;':('E::.~:;!~;;::;\:::~~~i:~~J.~:~~~:::: lia~i.sta. Marina Pacheco. h~::::~~~r~q~~iCO~ediCadO e I~::~t:~ ~~:r~~ ao uso exclu- !~D;I:'?e~'en~::.()res dellclo

nozelo magoado quando do en · ::''',{:,i',')t~:::~·'.u','.!!:i::~i~·,',~·u .~~~:!ool;c~:~!tll.t:~, pu:, Cllsum-..lltus: 

~~~J~:~';~'o~i~~;~f::~~~~~: l::~:::~!i:~!t::J~::i,~~::;~:~:::;..~:;~;:,:':~:EdE;' hor;~,~~~~~f~-S:~lig~~!:;"e!~e,l: Cartazes do dia 
curso do abnegado Carreirão. Ihll~;;~.~ · \\ltl~.~!: ;~;;\lII::'~;::.~~;S~I~)h di. ~r ~ Ma;~~ Rovere. c0?terclárlo, 

IMPERIAL 
- FOME 1511 ;~~~:~~~~~; 11!Jl~f~!!~il ~~Iti~~~:~ ~~;~! 1~~~;!:f;':B) 

NO'. 

A's 7,30 boras: 

LÂNEA é !aber economizar' "'"',, ,,,,""ro .."". """,••", ,l1nl..."". :·'!~:~~~~~~~~~ltn~~:~r~aCt~~ « Quero ser feliz ." CARAVANAS Soldado da fortuna 
Fontes e a gentil srita. Ada Fi- com Joel Me erea e Glnger com VIClor Jory ( oHEROICASLoleria Federal lomeno. Rogere «Sombra.) 

com Charles Slarrett
MIL CONTOS As ESPECIALIDADES FAR- Complemento nacional D.F.8. !lo-ContlDuaçllo do serisdo Complemento naelonaID.F.8, 

Dia 8 di IIllmbro DrÍlximo MACÊUTICAS para aerem Preços: 2$000 1$500 e 1$000 Preços: 1$600 e 1$100ACAI.IUInlelro 1201000 - Vlalsslmo 71000 P08tILlt 1& venda, silo Obl'lKfi-1Rua FellDI Scllmldl - EdiHclo Am611a Hllo da. a serem submetidas a lmp. filé 18 aDOS Preços: 118500 e 1$000 Livre de CensuraNão tem tel.fonel ANÁLISE PRÉVIA e aprova ' _ _ 
___________--_______• meet-- da Batlde Ptlbllca. Ampr. até 14 anos 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




