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NO\'a Torque. I (HeulNs) - nl la, o lIallo do InlmJ'to co- .eDibolo, ....1111 como \'Iro" -: .. uba .Ido hiaplrado por 

O "New York Tinll's" escre-Ires. duranle a mobilização da Imo talo uatürál objétl\'Oq n- rou a au.a \,\Ol...t. I'ftçto Tal 'r'C'X Paul Colct~(\ poua ~ Vlcbl. próprio. 
,'endo sobl'e o ato pratlrado pe- .Iegifio r""nresa recrutada para do os Ilartidârios da ;\opoSiÇâo q a ,do ;. & Fra~ça e a Europa· ponder. · . ~al~ , dlstl'l-ÇÕtII alo IIII&t 
lo fl'ancês Paul Colelte, qnali- IIlt"r pelos alemães. contra a aos alemães alcançaram o COIllêÇ?" a i.esforçar-se , para A respeito dos motivos qne TlaIS; pol~ ·. o ~muudo J:~rlor (\ 
fica-o de "simbólieo" . SI' o I. Hú~~ia. justamentp 11111\111; oca- abismo ~In violência. Existem , .".. .. ",..,.. as cadelas com q'~,e inspiram o jovem agressor & considerará-slmpl te elOq~eb,.,., rar .
homem da Normãndia. que sião em qne as "chances' da ainda duvidas sobre se o ata- Ihlõs·".fol'am ligadas as mãos . atirar contra LavaI. Deat e co- mo um franeM. 4 ___ 
atirou ('ontra il'l'I'e Ln\'al'l \'itór.ia da Inglatel'ra aparecem I('nnle ~e LavaI é nlll comunls-I ~:' respeito do Dlesmo assun- ronel Dnryy, existem relatórios Ihante a multe» doi • . mp. 	 co., 

pensou em ('s('olher ocasião. muito mais brilhantes do que ta ou Jovem pertencente a um to;:o, "New York Herald Trlbn- contradltoo·los. Primeiro Colet- patriotas, nos dlu aua'-., m
lugar e ,·itima. <'omo simholis- elll uenhum outro qualquer Idos partidos da extrema direl- ne""esereve: "O espetâculo da t.e foi apresentado como co- pregou, apenas, e» meioa d'-
mo para o sea crime. í'le ja- momento da derrot.a franceSa. ta , mas não há dúvida alguma degradação oficial da França. nnmista, depois eomo membro ponlveis para fazer o seu ' pro
mais teria elH'ont""do melhor Plerr.. La\'al simboliza lima de que serâ considerado como apr-esentado pela rennlão de de uma organização direitista testo contra a Intoleráveld~ 
cenário para o ataque do que 1políti('a odiada e ressentida \lor patriota por ~lIIlitos fran~e.s_es'l Versalhes. fiCOlI perfei.tamente e ainda ('01U0 Ilartldârlo do ge- gradação da grande nação, por 
os quar,éis de V~rsalhes, que Ino"e fI'Rnceses el~tre dez. ~e- de ~odas as dlfe~entes oplllloeS completo. ~'1as. que dIzer da neral De Gaullc. AIgun~ che- aqueles que alegam ser sell8 
relembram as glorias millta- Ilresenta o arqm-colaboraclO- pohtlcas. ele atIrou contra um gr~?de massa de franceses ? garam mesmo a sngenr que governantes. 

Esquecer a guerra I 

Pittsburgh, 1 (H. T .) - Es
queceI' a guerra e a politica, 
tal é o fim a que se dedica um 
jóvem casal norte-americano, 
que pretende fazer valer seus O~E§ ado
pontos de vista entre todos os 
habitantes desta cidade. O 
SI'. e a sra. Albert Cury julgam, o MAIS ANTIGO OIÀRIO D,E SANTA CATARINA
efetivamente. que a guerra es Diretor-qerente : AlUno Florestá ocupando lugar muito im
portante na mente dos norte- -~--~~~~-~~~~~~=;"''''''--------------'''''________''''"':'''''''''_____-

am~ric~os : quando ~ .liga o I ANO XXVII I Florianópolis - Segunda feirà, I de Setembro de 1941 N, 8334 
~~~ra~~~~~~~~n~~~~~~ ____~____~__~~________________________________________L____________ 

Os alemães no IrI 
Quetta, 1 (Reuters) - OI 

alemães no Irã, estão em pl
alemães no Irã estão em pA.
nico procurando saír do país 
por todas as estradas possí
veis - dizem notícias recebi
das aqui. Cêrca de cem ale
mães, disfarçados como nati 
vos do Beluchistão e montan
do camelos, chegaram à fron
teira entre o Irã e o Beluchis
tão, fugindo ao avanço anglo
russo. 

Conforme foi noticiado, os 
fugitivos se destinam ao pôrto 
de Charbar, no mal' Arábico.:;!:i~!U1;:~~a:~1~~~ TAN~U[ SVO1A' ··,0"0:!O,[ S rPerseguição religiosa

~~~:~~;::~~:o~l:~~.::ab~ I [ ,; . ' : l' [ ~~dft;~::~: L!:?:E:d:o~~~~~:~~b:~i.~~:~dt~:l~~~1.a:ql~~~: ~:~ ~~~~~:IE.~:~ib~fc~:'é~~~~~ 
h tt i d I 	 T'~iano. 12.~anc e es s.ensac onaás os UIII inventor eseossês, granele cientista. acaba de anunciar dicavam a trabalhos de assistência social. da Congregação Católi

discursos tr~n.ltroantes os.ho- , cias a data para as experiências de UIII avião curioso, Trata-se Ica de Gross Butzig e do Sodalicio da Santíssima Virgem Maria em 82 baixas no corpo de 
mens que dirigem os destmos I dc UIII aparelho ('ollstruldo especinhnen te )Iara descer em ., . • propaganda de Goeblels 
do mundo. _ qualquer região inimiga, seja acidentada 011 não. O aeroplano Fl~tow. Esses be~s f~ram co.nhscados e~ proveIto do Relc~. ~e Londres, 1 (Associated Press) 
~~ conversas o assunto nao f.antasma é idêntico aos onlros, ape.nas. poss,ue também lima acor?o com a leglslaçao relatova ao conf,sco de bens de potenclas _ Um diplomata neutro, che

varIa . ~ fome, a desgraça da hélice superior, como têm os autogll'os. No IIIslan'te eln que hostis. gado a esta capital (o mesmo 
humamd~de, ~ gue~ra, a guer- deve dcscer, as hélices dianteiras param e cOllle,a a fnncio- i_____________________ que descreveu a situação critl
ra ... Nao ha mais .assuntos nar a que gira em posição horizontal. Ao atelTar, as asas se S ca de Hamburgo) declarou:D J 
alegres, prazeres desmteressa- dobram e o a,'ião se trallsfol'lna em lan'IIle de notável poder r ARAU O_OLHOS, OUVIDO , "Obtive de uma fonte autori
dos, mas unicamente essa ob- ofensivo e defensivo. O piloto ainda póde de nlll momento • NARIZ, GARGANTA zada a informação de que 82 
sessão fixa: a guerra. para outro al,ar vôo a pouca altnra, atravessando desta ma- b d d 

Para devolver aos norte- a- neira eom assombrosa facilidade as Iinllas do inimigo. lan- Especialista; assistente do Professor Sanson :~ar~~ ~i~~'?:ao:bbe7i~ 
~ricano~ um pouco da al~- çando-Ihc bombas e outros explosivos. do Rio de Janeiro, perderam até agora na frente 
grIa de Viver, que os caracte1'l- As espectati"as elll torno dêsse invento sensacional são P I d O à .1 
zava, o sr; e a sra. c,ury, tIve- enormes, Ilois o sell aparecimento 1I0S campos de luta causa- (on1ultat: e~. f:r~~~' da~s 3 às 86 12 ~~~!~~e: dS:~~rr~ 5 ~o;~:= 
ram a ideia de conVIdar para rã II;mlco ao inimigo. O "tanque" voador é também chamado Consultório: Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1447 dores cinematográficos; 27 téc

~~ac~~~~;~e e:::~í~~ ':osabai~~ ;~~~.tcg~o,:~SI;I~~~;S ~~:~azal~:i~~II~~n:~b~~I:ç;:I~~~~!~et:,~~~~~ nicos; 15 fotógrafos; 4 locuto

1'0 em que moram, e as suas serão prodigiosos, pois servirá para firmar ainda mais a su res; e 2 caricaturistas.-lie emprega '?ases
respedcectivlaa:a~amamilqi~~ ~~e~~~ premacia militar que atualmente a IlIglatel'ra já tem sobre a '1· i r . ra g .tes	 HAlemanha. É possivel que êsse iuvento faça parte dos que a Dr, Antônio Moniz!:haa:~~s~bj~~~~r;~~i~er;: !1'~~lt~~e~~~ ~~I~~~.ia possuir para Iniciar a Invasão do cOIHi- Londres. via aérea (Herbert Lindsay Mac Grove. do C. E. C.. de A,.aAo 

." 	 esquecer a guerra e criar rela- para "O Estado"). - Hitler empregará gáses venenosos~ Se os ;0

ções humanas' mais amisto- empregar. não cO~5êguirá .êxito. tal é a nossa defesa contra êles". MiDIc8 
&aS" . L . F d 1 Foi essa a resposta de um técnico militar. Não se acredita CinlrliI IOrteJIIÜI. 

A Iniciati"a te"e sucesso oterla e era que os alemães possuam algum gás que seja desconhecido. A ciên- CUme. 1 ClnrI1I ti 
~:P:::~~ra~~~~:v~t~.~:= U'lL' CON:rOS cia, nesse sentido. está demasiadamente vasculhada para oferecer Ilfo. 
mílias inteiras, numerosissi- ~ novidades de grande monta. Os principais gáses são os lacrimejan- CONSULTÚRIO: 
mas às vezes, deliciaram-se 011 6 ., dl ielembro I!r6xlmo teso deslinados ao pânico das populações; os estemutadores. que RUIl TrajaDO, 3S. 
com sorvetes que lhes foram Int.lro 1201000 - VI.6ISI...o 71000 provocam o espirro e o vômito. que às vezes são tão violentos que DlarlameDte dali 15 àll 
oferecidos em copos de cartão, RUI reUlle Sehmlllt - EdlHcto A.611. Nelo obrigam a arrancar a máscara. ficando a vítima sujeita a gáses 17 horas. 
enquantos moços e moças can- Não tem telefone 1 mais venenosos; os tóxicos sistemáticos. cuja base é o ácido hidro- RESID~NCIA: 
~:~e~~~:~::~u~~r~~~n:~ ciânico, ~ão mortbai~ e parali~am o sf~stelma ntervoso; o~ qute atacam AV . .:!~:~~~: D~;~1. 189. 

A importância da festa foi [ • ~ ~ os pulmoes. tam em mortaIs; e. ma men e. os veslcan es. que 

. :~U~~~;~~~~~d~e ~!~Sb~e;;o;, le''fCltOS 8 ca a'varus J~ff~~ad: :e~~:br~a:~s famoso é o gás de mostarda. que. aliás. é CompraI na CtSA MISCE 
da qual a sra. Cury é aluna, .: . ' ; Nessa arremetida impiedosa que Hitler promove. é prudente LÁNEA é lIaber economizar' 
:::~~~~idO licenciados todos os , considerar 'l..ue. na iminê~cia do seu f~acass~. não v~cile em usar F. de soIcIIdos IItIIIes ... 

E, durante ao menos uma I Fáto que, nesta guerra con- , recebem explosivos podel'osos, os. peores g~ses c.ontra nos. ~ populaçao es~a precavida com as se etlCOIItrlll" MonIe!I 
noite ninguém falou em guer- Ira a Rússia tem causado tre- que os fazem voar pelos ares. mascaras e mstrulda a respeIto da calafetaçao das casas, As luzes ~ 
ra .• : mendos <Ie~esperos às forças \ Conta-se que os russos mos- a,marelas se tomarão vermelhas no dia em que forem usados os Londres, 1 (I\'euters) -Exis

. ele Hitler, tem sido os métodos Itraram ao Inimigo intenso mo- gáses e os alemães se tornarão desesperados pela nossa fleuma tem provas evidente,:; de ' que
O mau IDlclO de um reque inéditos emllregados pelos rus- ,'imento em determinada flo- invencível as ~utoridades ~~mas vêm ex

·rlmeDto poderá Irazer grao sos. A revista amerieana resta, no meio da qual corta- . perunentando <!-iflculdades na 
dea e lérlos preJulzos rutur08. " News Weeck" cita noticias ram todos os arbustos da allu- ••••••••••••••••••••••••• Noruéga, não somente por par-

Procure ou escreva A Oro ,'Indas da Tnrquia que descre-I ra de UIU homem e, nesses tó- • • t,: dos noruegueses como tam
g8Dlzaçllo ComHclal Cala· ,'em as dificuldades impostas cos, espetaram lanças. Atraln- bém dos seus próprios compa
rlDeDse. Rua JoBo PIDtO D. 18. aos nazistas Ilelas tropas de <lo os inimigos, o grosso de • T: •triótas. Essas noticias chega-
FlorlaDópolls. Stalin, Muitos estratagemas suas tropas ficou nos flancos.. . ~ • ram ao conhecimento da A-
Atentldo contra o burgomestre descon hecidos têm sido usados Quando houve o avanço, pro- • • gência Telegráfica Noruegue

.111110 de Mallnes. r:~~~e:oJ~a~~~I;,~:I=~~C~~e ~~~ ~~d:r::ã:~ ;~~~~ =sl:~~~~~ • • ~1~i/~:I~~~~Inf!n:
Londres, 1 (Reuters) -: O ralmente sucumbem milhares morticínio foi geral. O arrojo • , de pe.to.. têm • tão aproveitando de todas as 

novo burgomestre de Mahnes, ele homens, os russos costu- dos soviéticos tem feito sofrer .• ',Ji b. oportunidades para fugir. em 
sr._Beek, nomead? pelos ale- mam-se deitar junto aos cadâ- terrIvelmente os alemães. que ,. com om re- • larga escala. Isso foi revelado 
maes, o.rdenou .Vigilância es- veres até passar o adversário, todos os dias se defrontam com • "1 di. por um aviso colocado pelo pc
peclal sobre as aguas em ~gui- que nêsse momento 11assa a inteligentes ardIs Imaginados (. ní t. O O popu.r • Iícia local de stryn, em Nord
da, à numerosos atos de sa~- scr atacado pela retaguarda. por homens absolutamente des- ':'1 d t' d • fiord. por ordem do comando 
tagem praticados naquele '!IS- São milhares de supostos ca- providos da vontade de viver. \ ' epur. ',VO O • alemão e dizendo: "Ninguém 
trito - ~gundo infOr~çoes elá,-cres que, ele repente, Inves- (C. E. C.). % • deve auxiliar a fuga de qual-
chegadas à agência da Belgica tem contra os nazistas. m:.w. tN .. t \. ..ngue .quer soldado alemão dando-
livre. Regressand_o a cas? às 4 Dessa maneira. os russos ~ te,d:;-'::' t t , t. l 'llhe guarida, allmen~ e ves
horas da ~anha, depoIS de têm conseguido aprisionar dl- ... : ::"";r .... coa - . ~I .... timentas. ou outro . qual-
uma Inspeçao cc;>m a policia, o .-Isões inteiras. 116 te .:,"-:-CO~T08II,, !li:quer melo...·caso tais fUgitivos 
bUl'gomestre deiXOU seu carro A outra tática dos "cadáve-. . ;lseJam apanhados, as autorl
iora de casa ~ duas horas m~is rcs" , que tem obtido êxito é de ••, nOI 'rlbun.11 I.' '.;. ' A Slfllla ataca todo o oraaallmOl . ',',' dades mais próximas do lu-
tarde era OUVida uma explosao. se colocarem cspalhados pe- ......... I 'I u Ft d B I E . ' gar devem ser Informadas,ime-
O carro do burgomestl'e tinha los campos de passagcm dos ' , PUlm1Íe. ~a tê,:. P~~u: '~~~ 3~ ~i-::..!f~r.:: -. diatamente. Se estas Instruções
sido destruido por uma bom- tanques, e, qunndo êsses se Paris, 1 (Associated Press)' .... . . • ficarem Ignoradas ' os Infrato
ba. allroximam a 20 ou :lO m!'tro~, - A presença das autorJdRM8 • nos 0880~, Reumlltlsmo;' Ceguelrll, Queda do Oa· res serão processados e leva

da policia mllitar aIema duo. 'I belo, Anemlll. I\borlos e faz os IDdlvldloe Idiota.. • dos à Lei Marcial. 
rante o preparo do sumário de .Inof~;:~~ad~ ~'Jf~D~.m~: ~~;'d:~:!o C::!~J\~!C~~. De Trysll, paróquia norue-

Dr, 	MADEIRA NEVES - médico e.peci.li.tl em :~:uc~n~~a r:~!IC~ll~~~ ~~~' . tratameDto da sU\lI8 e ReumaU.mo da me8ma orl- • guesa, ~~tuada na fronteira 

foi explicad~ Apes~r de os no- • gemo VALIOSAS OPINiÕES • ~e:da~n:~U\~~~=DOENÇAS DOS OLHOS vos tribunais teoricamente te-~ . . . 	 • chavam de guarda' à aludida 
Cura0 de Aperfeiçoamento < Longa Prt.ttca no Rio de Janeiro rem retirados aos alemães ••.c!.~~'l:~ti! ::1~alA~= • fronteira, abandonaram as ar. O" 2 b Itodas as possibilidades inter- • t............~ __ ............... • . mas e fugiram para a SUécia 


Con.ult.. dil,ilmente pell ta~~~ht.dH ~. l.lbor:" "ferência- nos casos a se- • te _ca.. til! "" • .tI 110- lIt trltllltllll lia IIIIIL • 	 . 
rem julgados, verificou-se que çaI • I Ulc:1 JIIIIftL 	 • BoDttoe; boDI e baratotl• 

I	 
Cal 111'. IIAIIII .. Cuusultório: Rua JoGo Pioto n. 7, sobrado - Fono: 1467 Collette roi longamente Inque- I CII Dr.1IIMdII1I TaloIL . ...... ," Prlmelroe eDtr.e oe prlmelrol, 

Resldêocltl: Praca Getúlio Varga8, D. 10 - Fone 1504 rido e l'e-inquerldo pelos ale-	 , • 810 OI doolll preparadoe 
. 	 mães . , ., •••••••••, •••••••••••••• Co'o bom FermlDlo Madeiro, 
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JA' C H EGARA'M 

RADIOS «KNI<iHT» 

AMERICANOS 


LINHA DE 1942 

Alcance - Sonoridade - Beleza 
Da fábrica ao consumidor 

PRECOS SURPREENDENTES 


Visite ou escreva sem demora à 


«CASA ANTENAS) 
GENTIL BOUSON & CIA. LTDA. 


Distribuidores exclusivos. 


RESERVE SEU APARELHO 
RUA TIRADENTES N. 10 


Caixa Postal 84 Telefone 1414 

End. Telegrófico "ANTENAS" 


Dr. Vítor Konder 
AGRADECIMENTO 

Viuva Adelaide Konder. Carla EickhoH Kon· 
der. viuVr:l Aloys Fleischmann e filha, dr. Adolfo 
Konder, Arno Konder e senhora, Marcos Konder, 
senhora e [ilhas, d,'. Afonso Homem de Carva
lho, senhora e filhos, Osvaldo Reis. senhora e 
filhos .. Irin~u Bornhausen, senhora e filhos. Luiz 
Mendonça e senhora, Willy Fleischmann e senho
ra, Walter Fleischmann e senhora, Otto Vogel 
e s~n!,ora, dr. Alexandre Konder e senhora, dr. 
Valerlo Konder e senhora, Antônio Comparato 
e senhora, dr. Evandro Lins e Silva e senhora, 
Gustavo Konder e Regina Konder Prado, na 
impossibilidade de agradecerem a todos quan
tos com êles se mostraram solidários. no rude 
golpe por que passaram com Q morte do seu 
inesquecível filho. esposo. ir.mão, cunhado e tio 
DR. VITOR KONDER, aqui deixam, sensibiliza
dos. os seus mais sinceros agradecimentos. 

Agosto de 1941. 

~.""~~~~~~~""""""""I!~' 
Bichos brasileiros desenhados O .prov.II.....nlo d. Cooperatlvll. E8~a quota parte 

por Walter Dlsney I Irllhos v.lhos ~~drn:~:iÇ:g:U1rlda no ato 
RIO, 30 (MendlOnal) - Um I Washmgton, 30 (R) - Foi VIII-Não será Inscrito ne

vespertmo local estampa os es- anunciado um projeto das ou- ohum trabalbo com menos 

boços das cancaturas dos bl- I tondades federais, que visa o de cem pAllinlls datilografa

chos brasliellos, Q1gamzados aproveitamento dos trilhos das das. 

pela equipe de desenhistas de luas das cidades, afim de au- IX - 08 originais ser40 af

Walt Dlsney Em primeiro pla- mental' as resel vas para o pro- sinad08 por pseudônimo e 

no aparece o papagáio, em se- grama de defesa entregues em envelopl's rl'· 

gUl?a, a pregUIça, o mico e o I Todas as autondades esta- cblldo~, 

tatu. duaiS competentes receberão X-O concorrente juntarA
•EXp lcação A preguiça da a lmplessão' mstruções para acelerar os pe- ao originlll do trabalbo, tam-

O abaixo-assinado, proprietá· ~~Ji~~'~etl~a~:l~h: J~ca~~~;t~~ I~:~~~1!i~?~< ~l~~~l:l::;~l~~ca~~l'~ ~~~ 3~1:~a~~~Pden r;~~~~~~ 
~~~ic~~d~u~o~:t~;ta n~U~l~~:da ~~: passo que o mico apresenta..se siderando de grande im~l'tà~.. oimo usado. afim · de permi.. 
br. o choque de seu carro con. vestido de baiana. eia no pl'Ograma de guerra. tlr sua Identirrcaçllo . 

~:rd~i~aLU:,rv~~ediad~9 a~~,~~dr~ -oco...ando-Cio--· mi~a~~~~~~~a:~ ';:;~ ~~s ~?P- deF~~~I~nóPoIi8, 9 de ag08to 
rente, vem a público declaraI -IHuslrlous- lhos que estão fóra de servil'o Osmar R, SIIVI, Presidente 

;':~:~i~~ ;;i~~~o :r~ gA~:~~:te~ã~ Washingtoll,.30 (1\'.) _ o nas cidades dos Estados Uni- da C, A, 
por êle, mas pelo motorist~ Au. príncipe Louis Mountbatten ' ~~~~t~~~l~OSO~Xll~~?b~s. fm'am 
guato Carlos. deixou csta capital, afim CP. LIr.fUSINA

Fpolia., 2S • 8 . 941 assumir o comando do pol't,a- PUDIM MEDEIROS, a sobre· Vende se por 7 contos deARGEU CECILIANO DA aviões "IIlustrlous", que eslá mesa inegualllvel, g08to8a, réis a ótima limusina nO, 1511. 
~,SILVA sendo submetidos a reparos em rllcu de preparar e qUl' todos Tratar com o proprietário da 
- 10v 7· {estaleiros nOI·te-americanos. apreciam. mesma. v !~ 

Cooperativa Editora .....de Cultura Intelec
tual de Sta. Catarina 
Concurso para publi
cacio do primeiro

livro 
I- Fica aberto, pel-l prazo 

le noventa dia~, o concurso 
oara public~ção do I". livro 
,ta série a ser I'dit!!dli pela 
Cooperativa Editoro e de CIII
iura Int~lectulil de Slinta CII
'urina. 

II - Os concorrentes po · 
lerão apres~ntar IrabllllH 8 
te !eiçrio Iilerilrill, histórica, 
<ocinlõgica, elc. 

III - Os originais deVfrão 
ser escrilos à mAquina. 

IV - Os llt'dill0S de inscri· 
ção serão dirigidos ao I're~i
lenle do Conselh" ele Admi· 
oislrnção da Ct,operuliv8, 
>1eOmpaDIHldos dos originllls 
do trabalho. 

V-A. C. E. C. I. S. C. ad 
~uiriril os origiuais CO!! tra
blilbos escol!lidos para publl· 
cA· [os em primeira ediç40. 

VI-Os originais não clas· 
sificados serão reslituidos. 

VIl- O CODcorrente rará 

menos, uma quota-parte daprova de que possue, pelo 
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Um valioso etesfado sôbre os efeitos 
do Xarope TOS5 
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Berlim atacada 
pelos russos 

Moscou, 30 (United) _ A 
.. •• ',emissora desta capital anun
• ciou que as forças aéreas ruse • sas incursionaram sobre Ber
• • lim, atacando os objetivos mil!
• • tares da capital alemã, 
• • Berlim, 30 (United) - A 
• • emissora de Berlim suspendeu, 

D • :;:=~a~~~ct~~st~~ac~a tr~~!~ 
• • geralmente, constitue o sinal 
• • precursor de ataque aéreo con
• • tra a capital ou proximidades, 
• • A interrupção verificou-se as· .2=3:-,0_5_h_o_r_as_,__----c::-_--:-_ 

• • Terrenos no Balneário 
• • Escolha j;\ o seu lute de ter· 
li) • reno no Balnc:!rio da Ponla do 

• • ~aom~~'j,I~:taC~~:I~~~~ee:o~ua~~~: 
~I 0- R6dl0 d. grand. alcanc •. -Faln ampliada .m aD.~i~he d. baixo IIJ se com o sr'hArl Santos P~rel~a 

IIreço.-SOHORIDADE-BELEZA-OURABILID AOI. :1 ~~:dl S~08 al~t:S. encarrega o I 

Dlltrlbuldor:QIoAo GOMES 111 Represen'antes e
ri! fi! ' viajantes 
Iil ""AS Il RADIOLAR fi! Precllam08 para todaa ae 

\"a qW' pa~~(lll a OUll'US mãos, 
iIIC'!II !'in· no " ; X'1'4'1I10 Ol'iputl-', 
'()l'll:IIHlo ino lH' ralllP () P,Wl0 

Tl'ÍpJi( ·f' qll\' lHlIlo dl"ra (111(' fa

!;tr 1', ~olll'l,t wlo. qu e' \"(H'ife-
f\L 

Si o senhor apanha facilmr-nte ('esfriados e grippes 6 porQue •• 
defesas naluraes de seu organismo estão debilitadas. 

Uma dB.5 ca usas mais communs do enfraquecimento da resisten· 
eia organica é o exceS50 de acidez. € por isso que os medicos r~4 
commendam Leite de M agncsia de Phillips contra os r~friada.. 
Elle é. incontestav~mente, o melhor anti-acido conhecido. Si, po. 
r&n, a grippc: tr-8% como conscquencia a prisão de ventre, Leite 
de Magnesia de PhiHip9 é duplamente indicado. Porque. além de 
alcaJiniZBIr o organismo, ell~ agc como um suave las8nte. O pur.. 
cante teria , realmente, um effeito rapido, ma' enfraqueceria ainda 
mai. o teU organismo. Leite d~ M agnesia de Phillips limpa sua.. 
vemente o tubo intestinal e t onifica todo o apparelho dicestivo. 

P ara ' obter resultados seguros, ui ia e ,6 acceite o lea.itimo 
Leite de Magnesia de Phillips. Ha mais de 60 ennOl OI medic08. 
confiantemente, repetem a palavra - Phillipl. 

Agradecimento e missa 

tA família da in.squ.çivel MARIA JULlA DI FREITAS 
MOURA "Vil. Júlio Moura) c.avida a.s par•••••• a1ll
v'S para assistir.m à Nlssa d. 7.· dia. que ....lIarà 
nl.brar no dia 2 d. s".mb". às 8 b •., ao ....r 1110 
"Savrade Coração d. J.súa-, da Ca•• llral N"ropollta.a 
" aprov.itando O .ns8jo. avrad.c. p"fundam.n" a3 

p.ssoas quI çom,ar,clram às ç.rlmIDla. 1ú.llIHa • as 
QU. .nviaralD çerla., car.I .., tll,vraaa. I ..." ..... 

Cré~ito Mútuo Pr8~iBII 

Propriet'riol: J. Moreir. & (il. 

AGOSTO 18 
Foi entrl'gue ao ;lrestamlsta Aldo VlceDlp Cordeiro. 

residente em TublU'lo. MUD· dE' Fpolls. pultuldor di 


caderneta D. 15120, o prêmio que lhe coube 

em mercadorias DO valor dfe n. 


6:250$000 
contemplada no sorteio de 18 de i\Kosto de 1941. 

Setembro 4 
QUINT•• FEIA. 


Mala um formldévelaortelo a Crédito Mútuu Predial 

~ . '-'.n.... 111 1e zoou do i'aill. Negócio 11;"1 i6êiUi:aã4 no d1ü -1'::~ Agostc nem t!!'!! prêm!o
12! R THAJANO 6-PLOBIAIOPOLIS-VENDAS A LONGO PRAZO 111 rio e luoratlvo. Ótlma8 .... COD, em mercadorias DO valor de rs. 6:2501000. 

19.1 • rtI ~~~Hfr:H':~ ~:r~BR:C~al~~~f§l~~~II!!II!I!!tIe;•••••••••••••••••••IIIIIII_.(IJ 3.097 - Slo PIUIO~"!~ -___...____________ 
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SABQNE'I:,ES 

Quando. mais tarde. se vier a combater seriamente em Abbe enderam na França ocupada o tamente sobre a extensão <ksse 
fazer a história dos tempos atuais Iville. Chamado a sub-secretário avião de um coronel alemão e movimento é pouco. Mas a his ·S.íe lpaquetá
acredito que um dos capítulos I de Estado da Defesa Nacional pe voaram para a Inglaterra. Outro tória que se fizer mais tarde tra
mais emocionantes será o que lo presidente Reynaud. êle foi tomou um avião de transporte no rá certamente à lume minúcias contêm 
narra as façanhas dos franceses uma voz persistente contra as aeródromo de Vichí e foi para a ainda mais empolgantes. t um II CHEQUES e BRINDES
que. inconformados com a ren- 1 idéias de armísticio de \Veygand, Inglaterra. movimento quase religioso. man ·---0 vendCi--ilõ---' ------..----- dição de 1940, procuraram con- ! - Prt.ritr'l:umTo~-1\"ynaud o ou É. pois, o espí~ito rebelde de tido !"i.lã fé e pela confiança no I 
linuar a luta por uma França li- viu. enquanto pôde. mas. quando um povo comprimido, que se pro- \ ressurgn~~nto de um_a Fran~a 
vre. A começar pela personalida- teve de designar ao govêrno. e o cura manifestar por todos os que. esp~ntualm~tlle. nao podena I FARMACIA ESPERANÇA 
de de De Gaulie. tudo é interes- armistício se tornou inevitável. meios. 1 ter morndo em Junho de 1940. RUA CONSELHEIRO MAFRA 4. 
sante e dramático nêsse capítulo. De Gaulle vôou para a Inglaterra O que por ora se conhece exa- MAURICIO DE MEDEIROS
Oficial na Guerra de 914, foi fe- onde começou a organizar a sua 
rido três vezes. caíu prisioneiro resistência por uma França livre. 
e. seu amor à liberdade o levou a O mais interessante é a manei
lenta fugir cinco vezes. sendo de ra pela qual novos e constantes 
cada uma delas apanhado de no- elementos vão conseguindo esca NOVA FASE DA GUERRA
vo. Depois da guerra. foi profes- par. das zonas sob a influência 


ter tropas para o i~~'rlt6rio ira
sor de História Militar em St.-Cyr, de Vichí para aderir ao movi- po? ~f~~;~~ 't;~~~~l~~i ~a ~~sa' Ip)la~.gaads~b~~~erTepol'c~.i1'oetaRp:~C~ I~Og:~, 0ce~~~o~~·.itânico estão,· niano, em cooperação com os 
russos, antes que os agentes de

e de 1932 a 1936 foi secretário mento da França livre. O general 
geral do Conselho Superior de Catroux. que era governador da ~~~~~'~~Ç~~~d~:a~~e P~~;sSi~~ m~~~~ ~n\~~o ~ ;~~~u'tt\Ur_ UI~~~~dOd~~:~lqU~~~V:::~~: Berlim aí repetissem o que fi
Defesa Nacional, onde poude co- Indo-China. hesitou nos primei- de que se acham animadas as chlll, _ eis o processo, eis o num arsenal das democracias, zeram em Bagdad. 
lher os elementos para fomação roS momentos a dar sua adesão. nações anglo-saxonias: o de plano simples e lúgubre que Roosevelt demonstrou que es A atitude firme conquanto 
de uma doutrina sobre as COisaS . Quando se inclinava nesse ,enti- salval' o continente europeu e tão bem tem servido a Hitler". tava decidido a animar e a dar tranqulla, adotada pelo Impé
essenciais do Exército. inclusive a do. foi substituido no govêrno lOS outros con~i~entes da l~or- E acrescentou: ",Alegro-me ao um apõio. que se tornará cada rio Britânico e pelos Estados 

Unidos, em face da agressão
sua motorização. De ,seus dois ~i- daquela possessão pelo ~Imiran- ~~:e ~:~~~:~~~a ~~~~~tl~~~ I ~::~ csoo~geoa~~~i~~e~~ t~~S~ ~~o~~~e ~'~~ii:~~~a,,:~d~~i~:' nipõnica â Indo-China e das 

v~os. consequente~. a f.orm~çao te Decoux ~ partiu de av.ao para dem". O Império Britânico e os sua fõrça e proporções os pe- agressor do mundo moderno" e ameaças dirigidas por Tóquio 

<ksse corpo de .delas, nos so co- 1 Londres a Juntar-se a De Gaulle. Estados Unidos já perceberam Irigos Irr.lnentes pelos quais a seus satélites. A lei de em contra outros países do Extre

nhecemos o que foi traduzido sob O "Ice-almirante Muselier foi dos Ibem a essência do método em- t-lnto o povo norte-americano préstimo e arrendamento foi a mo-Oriente, é também muito 

o lítulo "E a França teria venci- primeiros e é o chefe naval do primeira concretização em lar- significativa. Certo de que essa 

do". O anterior "Au fil de ré- movimento. O coronel Valin. que ga escala dessa política desti- política de agressão sistemáti


ca intitulada "criação de uma
pée". traduzido para o inglês sob se achava no Brasil. por ocasião ~:g:o ~oc~~~~~~:~adnOç~l~naaal~~~ nova ordem na Asia Oriental",
o título "Filosofia do comando". do armistício, comunicou a Vichí A histõrica declaração do não favorece os interesses reais 

parece ser tão interessante quan- que ia servir a França. onde Sua Atlântico deixou patente que do povo japonês, mas apenas 

lo o que conhecemos. pois nele conciência lho ordenava, E par- os Estados Unidos não irão per- poderia beneficiar a Alemanha, 

De Gaulle se bate por uma idé'ia tiu para junto de De Gaulle. O manecer na esteril atitude de &losevelt procura, não apazi


guar, e sim convencer os goverdadeiramente revolucionária mesmo se deu com o coronel Er- ao :::0.1I~~ t;~:;:r~~~i~~~~ ~,,::,~:~,,:: defenslsmo passivo ante uma 
vernantes nipônicos de que

em matéria militar: a da expansão nest Petit. que se encontrav~ no beca de um verme da OpUacão grudado ~~e~~~i~n~~.a ):~~!a ~~~~~~~ mais vantajasa seria para seu 

da iniciativa individual dos co- Paraguai. O general Gentilhomme ~:;~~e~~n~:s:,~n~e°.:;:~a!~s~;aendo~!X~~; que pegarem em almas para pais não levar mais a sério o 

mandantes. em vez da tradicional nunca se conformou com o armis- le., por OIoio dos quao. se ogano a mucosa repetir uma investida do Ter- chamado Pacto Tripartite. 

ação de conjunto. obediente a um tício. Foi pelo movimento, desde do inl..tino. ceiro Rcich receberão auxílio "Talvez um milhão e meio, 

plano previamente traçado e exe- seu início. O coronel CoUet esta· C'O:~~i"::"~~ i~,:.r;Ó~~.~~~~~~i~~"a°!: norte-americano, porque esta-
 talvez dois milhões de soldados 

nazistas, carne para canhão,
cutado sob as ordens diretas de va na Síria e de lá fugiu para noha pelo qual o verme vae p.eiudicar o ~~~;.~l~:~~~!f~n::, q~~te;~e~en~ tenham mordido o pó nas in


. autoridades distantes do campo juntar-se a De Gaulle no início ~~~~:~.ach~:a~;e;doo~:h~ d~~~~= dem, logo que lhes seja posstvel, termináveis steppes russas", as

' de operações. da ofensiva franco-britânica con- que enche a sua cavidade o nesse peda- a1'l'emeter-se contra o Hemlsfé- sevel'OU Churchill. Contrastan


Durante os mêses de estagna- tra aquela possessão. cinho s. QDlenQm os denle, minuscl\lo. que no Ocider.tal. do essas perdas formidáveis, 

ção de 39 a 40. enquanto a Ale- A adesão dos menos gradua- a ul~:~m~~i:~a:mV::~ solidamenle inslal- Forte do pleno apolo, moral que comunicados munchhau

--manha devorava os recursos con- dos degaultstas não têm sido sem lado. lugando. dia e noil•. pequenas quon- e matel·ial. dos Estados Unidos seanos mal conseguem disfar
çar, o poderio anglo-amelica

qui51ados a uma Polônia vencida aventuras e riscos. Dois aviadores, tidade. de ,ongue. allavés o inslgnilicaote ~lc!~P!~~e~~;,â~~~l' e~~~~Ç~ no, em homens e em material, 
em 18 dias, De Gaulle não se can- que se achavam em Casablanca, ~fiqC~~ l~:~oD~::!e:::. :6on:n~~~o~= a uma nova fase de sua políti- vem aumentando sem cessar. 

,"va de enviar relatón-os ao ge- tomaram um avião italiano da Esae é a ob.o de um venue só.lmagin... ca de guerra : a de arrebatar a Podem continuar iludidos 

neral Gamelin demonstrando que IComisão de Armistício e voaram .... ago.a. o mat que Jazem os milhare. d. iniciativa ao inimigo. Em abril aqueles que se deixaram im

• Linha Maginot poderia ser atra- para Gibraltar. Dois jovens apre- :~70::s~~~ '::~r~m:d::da ~~~i~~d; dêste ano, embora sabendo que presionar por aparências espe

"euada. O General Gamelin não delta doenc:a que lanto ataca a população os quisling Raschid Ali e um 
 taculares. O plano de domina


ção mundial de Hitler terá ne

he dava a mínima alenção. VIDS~:É~~E a RME~~~~RPD~ do B;:U;';"ente a Opilacâo é co",baUdo ~::~~:s n~s~:~ep~!~%c~~: cessariamente que fracassar: 


Só depois da ruptura de Sedan 888Pgura ao lodustrlal ou co- com ellicado pela Neo-Necotor!r.a. Uma uma rebelião para entregar o Roosevelt e Churchill é que se

foi que lhe deram um comando. merclBote o direito exclu 06 do... de N.....Neccrtorina basta. "" maio Iraque ao Eixo, Londres julgou rão os orientadores da constru


ção de uma futura e verdadeira
lf:muom:et"v,~~oa ~::~. ~pera:; ~:~rItÓ~iO sJ~CiOu::\. em todo ~a;u~~' =;:,t';"'co,:;::.,:~:e: 'fa~ :;u~isp~~~~i~:e~~je~~e~~, e:' nova ordem mundial.P
do improviso e da fraqueza de P à O N- .'"O"tiDodtO.11,". rlna- Urbano C. BerquóIlBO~~~~~~ o~o~sec:c~:f Clit~~ !te;: da at~tu~e ~s lavais ded<>eoluas unidades, êle pôde resistir rioeose. Rua Jolio Pioto n. 18 e_er_a_n_,n_ao__e_sl_u_e_m_re_m_e_-___________ 

durante quatro dias em Laon e Florianópolis. _ ; _ _. . . __ ; 


VH~!~~k~:~~~) . 11 ~,c~e:~:AVISO AO POVO CATARIHEMSE ZORAIDE SILVEIRA 30 _ (H. T .) _ O presidente I MolesllaB Internas, de 
Linht dirctt Porto Alegre - F'loritnÕpoli. Cirurgiã.dentista Roosevelt autorizou a constru-I Senhoras e Crianças em 

Atende em seu Consult6rio Particular à rua João Pinto, 11 (Sobr.) ção de um ol~uto entre Ba- CONS~L~ORIO : 
Diariamente das li às 12 horas. ton Rouge, LUlsianll, c Gr~n- Rua Felipe Schmldt-Edill Empresa J.eger & Irmão ~rd, Carolina do Nort~ ~? I cio Amélla Neto·-Fone lli9l

Saldas de Florianópolis às terças e sábados mteresse d~ dt;fesa nacIonal, 9 As 12 e 14 As 17 noras. 

Saldas de Porto Alegre pera Florianopolis 
 CURSO DI GUARDA-LIVRO IM SUA CASA: o que pennttlra, desde já, pr~= RESIDENCIA' 

às quartas e sábados r:1over os proces:os das respectl I Av. Hercllio Luz, 186 
Saldas de Araranguã às quartas. (Por correlp.alllacla). vas exproprlaçoe" - Phone: 1392 

12 mezel de eoludo.. MeolalJdade mfolm~ _ I'recl." de '!lente." .e- O estabelecimento deste oleosãoadol e domingos preEeolaotel em t"d.s as cidade•. Fac.eu à. C.ix I Pullal, 3717 oS PIIulo. duto foi recompndado pelo sr. 1 Attende a chamados 

AII••I. .18 rl.rla.,"olla: MÁRIO MOURA 
, liZ ;:'i~iim~;~~:~~~e!~ f:t! 1':..i1~4~~~~~~~~~

PRAÇA ir, !.IE NOVEMBRO 
cessidades das regtões onde QUAR"'O
mais se nota a es('.assês da ga- ... ' n.ue Sua solina, . provocada pela transOn&":J JJ( ferência para 11. Inglaterrll de I Aluga-se um para solteIro ou ~'Í!l..tO ot 'l' . ' .. . _®~fi,.y) alguns navios cisternas. casal, com ou sem penslo. T:atarOR. ALBERTO M. GUEDES PINTO '" , ~ ~\5 O oleoduto passará pelos Es- à rua AlmIrante Lamego, n • 68. 

tados de Mlsslssipi, Alabama, I lOv 9CLlNICA GE~AL Georgia, Carotina do Sul e ca- para 90.000. Serão instaladàs 

O ;.~~aa~~ :~r~.~r~~;;!; :O~~~ d:i:a~~~:fusiV~~DOENCA~ NERVOSAS dia, a (lual, em caso de neces- mente aos caminhões de trans· 

C.al1l1t6rlo: .ua Vitor M.r.I.I, 21 - Ou I" .. R h.rll sidade -,pederá litr aumentada porte de gasolina. 


••IIIII.cla: .ua Almira.t. La.IIO. 38 - T.L 1518 

SEU 1*;118 (;I!III'U~ !Antes de comprar um Rádio-Receptor, 
faça uma visita à firma t um lindo ~e1ho em bCdrente 

- marfim. - 6 ·· iUlàa. ,ondàs lonqaa eGERKEN & elA., .c:una.. c:uatmído .ótnente 
à rua Felipe Schmidt, 34 7 ()O·$O'OO 

Aientes Autorizados doa afamadoa Rádio. A........•.. _ Ir "" '1•• na nr••••tu •. 10 

CASA ""ANTENAS" 
JIPI-IIL..IPS Rádios de todos os tipos_ 

Vendas à vista e a lonao prazo Da Fábrica ao Consumidor. 
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Redllcçãl' e OUicina à 

Rua .JOÜ'" Pinto n. 1:\ 


Tel. 1022 - (x. posto I 139 

WANDERERASSI m:." : l"fl .... S 

q.........-~
Nr: r"l'ilnl: 	 --i WlUl-.l~- · -
AnDQ , :1 5('10 ..ç~~e;,:1~~~~;t1f;:!::;: 10....._ - ..............---..... • 	 SCHOENAU
I. rec.be.......... 24GOO _ 


T.nh.... culd.dol N.... ".1_ ..._ ....... 
S~~U~8t "t !~$tJi. : 1 :' CHEMNITZ 
rrlm~"I" ' ""011' 
liê. ,~OO, • CONTRATOSSE, qu•• u ••I......0........ 	 Alemluhl 

N"Dl~rtl It .. u :~ o f4. %i( ' .......·h· I •• ' •• T~ --... .._-_ _____ 


No /;;ttri(.l . Sociedade Cooperativa de Responsabilidades ~ com clfrà. de 3', 21, Y. 51, 
Anno Limitada 65 e 95 CII tlrlell 

8eUlel!re 

Trlmeatrf' Banco de Crédito Popular e Agrícola Representantes excluslvol em Santa Catarina: 

de Santa (attnlna CARLOS HOEPCKE SIA. 	 COMERCIO E INDUSTRIA 
Rua Trajano n.O 16 - S~de própria 

a rgis lrRd n no Mini6t~ri o d.. Agricultura pelo Ct'rlificadJ MATRIZ EM FlORIANOPOllS 
FIliais em BlumenAu, Cruzeiro, JolavUle, LalJUna, Lajes e São Francisco 

, dlre~lo 010 oe reopon"&blll, · I Ende~e~o~~lef~g~âff;~~m~A~eC~~POlA 
pelol conceito. emlUido. {Ui . 	 PERMAMENTEMOSTRUARIO EM TUBARÃO

utlIlO' ...liDadO. I COdigOS usad~~Ll"~~C~J~~d~' e 2a. edição 	 .. 
,=======~~_., D! P REST.\ ESPECl.o\LMENTE A AGRICULTORES 


Quer ser feliz ? Elllprestlmos - Desconios - Cobranças ••••••••••••••••••u•••••••••••••••••• 

Em negoclOs, amores, I.. r sor e ordens de pagamento. . 


te, saü,le e realizar tudo qu, 
 Tem correspondenle em todos os Munlclpios do Fslado. 
deesja? Mande 1$100 em sellos 'leprl'""nrllnle dR Caixa Economi cli Federal pnrll 11 vendo 
e escreva ao prol. Omar Khiva. dus Apólices do E,lado de I'"rnr,mltll r o, com sorleio 
CAixa Poslal. ~07. Hio de Ja semestral, em i,l.io " Nuv e mbro.
neiro, que lhe indicará o meic Paga lodos os coupons das apoUces Federais e dos ESladosde ubler Iriumpho, prosperida. de São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco.
de. lortuna f s:úlrle N:\o h -,IfI , Monlem carteirn ,,'peciRi para tiClminislr/lçtiu de prédios. 

----------: Recebe dinheiro em depósito pelas 


melhores taxas: 

CIC à di~p r ~ ' ção (relirndll line ) 2% 


••••••••• 

C/l' Limitnda 	 5% 
Ci C ft V 30 Pr é " jn 6% 

OH. RICAHO~ ••
C/ C Pruzo Fix o i % 

!\ce l1/1 prt>c um çlh ra ra recelJpr vencimenlos em to
GOTTSMAM 	 ••dnp AR Rl'pa rli "õps !'"lier" i•. EsIA !lu u i ~ (> Municl!!!!,i_,,__ 


Ex-chefe de cll• FORAM • 

nica do 


Hospit:-.l de da Baia- I 85 TITUlOS AMORTIZADOS POR 1.020 (O~TOS i 
Nllernberg 

: com 	as seguintes combinações: : 
(Profli. L Burkhardl 	 Fundada em 1870 Séde: BAIA 

e K. Kr,::uter) Seguros Terrestres e Marítimoll ~ XNO IRll NOV RTB TZI DKR : 
E.~I'('cir,lj " I(j (' 111 

L rnu !/:I/ ("n/I' Ü"dcs relalivos ao ano de 1 9 ~O • Amortizados com 50 contos • 
C.pilol Ilcalizatlu Hs 9.000:WO'OOO _ Snr . AC HILLES FAZZIA - p/~; (O Franc isco - comerc. _ 
Rese rvas , ma is de 54.700:000$ 000 • propr. do eMercadinho Duque de Caxias., Rua nuque •AILA \j ·rurúta "V il ,' 

; 
HesponsabilidaJcs assumid a ~ , .~ . 929 .719;OOO$OOO


c~logia' (do!'nças ãe Recei ta 28.358:717$970 • Sr. ~~;ô~ts'G2f~R1DO MARTINS. sócio da firma José S. PAULO • 

senhoras I e parios. Ativo em ~1I de dezembro b5.964:965i032 : Martins <'\: Cia., Praça Conde dos Arcos, 12 - Salvador Baia : 


Cirurgia do 8ystemn 	 Sinisl ros pagos 7.323:826$800 

Bens de raiz, (prédius e terr enus) • 223j4:00US:00Q
DerV080 e O~Wrll.çÕeH 	 • Amortizados com 25 contos • 

de plailU·s. 	 • Sr. DR. ALFREDO LAMARTINE NOGUEIRA, Advogario no •• 

1
•CODII'.IlIorlo ~ (U~ Trl!!~ Forum - Belém Pará 

Diretores:DO, 18 (dM 10 lis U, e • Sra. lLlDlA RODRIGUES LIMA - Belém Parl'l.
Ih. P,n;pbil" d Ulra Frci.c elc Ca rvalh'!, EpiplBn'o J-,.edas ló á~ 16,õQ) Tele: • Sr. JOAO FIl.RIA AQUlNO, sócio dI> Empresa Cbarrúa LIda., • 

pb.,ne - t ,:i8:> da Suuza e Dr . fr and fCO ~p Sá . 


Resldeue!!I 6 ruI!. E~· 
 • Snr. ~~~~RD~Ud~~~~,i:o;;;e~~I~~teA~gó~tuEo Vargas ~'. g..~~ ~~l • 
•• Sra. MARGARIDA GESCHE, cirurgiã de ntista, Pça. Moute- ••teves ,Junior, 21). -  Agê ncias e s ' b·"gÊ' nc ias em !ud' · o le rriJúrio nacional . vidéo, 19 - 3° - Porto Alpgre 	 R. G. do Sul

Telepbono --- l.l ,}1 Suc ur,al no Urug ,d i. Re ~u l il dor , s de ava ri a.s nas prin - • Sr. J. N. DE UMA - Uru~uai8ua R. G. do Sul • 

ci pais cidades da Am( ri c~ , Europu e Africa . • • 


rnTlfUTO DE DIAGNUSTlCO _____ • Amortizados com 10 contos: • 


ClJPdCO Agente em Flor:anópolis • 77 títulos no valor de 770 contos • 

Or. Oj.lm. Mocllm.nn • 	 • 
Formado pela Unlwer.ldade de C A M P Ü S LO BO & ,.. . • Até Julho p ,p!l.ssado jà foram amortizados 86.775 Contos de réis. • 


Com prAII~n;::ab~~~l:;.i~ europeu. ~j6, • Solicitai a relaoãll complet'l dos tlIulos amorliZ!ldos, na Séde Social. ou ao • 

Cllnlca médica em lIeral, p. dlalrlll. ~UA rELiI'~ CF M N 9 • Agente ADOLFO BOETTCHER, Flori8uópo!is, Rua Felippe Scbmldt s/o. • 


_doença. do ol.lelOa oervo.o, apa,p. !:l ,lUT . 3. (Ediflc:iO Am6nl Nlto) da • 

Ibo genilo·urlnarlo do ho "'" • 5 I A ' - C • IAssist~~I~u~é~nico C" /XO. ovstal IQ TelC{lho.'{/0 83~E~d. Ttl . • ~LLIAN~A:. u merlca apita IzaSão •• 

( - Or. Paulo Tavares Sub Agente em I.agullC. rubarao. ItaJal, O próximo sorteio de amortlz'lção serã realiZlldo em 30 de Agosto •t. 

~~r~I~~O~add~ . i~~I~euC ' ~~~~p~~mrl~ .Blumenau E: Laae6.. 	 de 1941, às 14 boras • 

~:~/:uJ~L/·pS~~~a~~z~~~ ~~IV~:: 11==L~L~O~~Y~~D~~B~R~A~~S~l~L~E~l~R~O~~ :••••••••••••_•••••••••••••_••••••••••:
Ildade do RIo de JaDelro. 


Oabinele de Raio X 

Aparêlho moderoo SIEMENS puro .. PATRIMONIO NACIONAL.. O irmlo sofre? 

8~r~~~~lco:ul!::ôe~,or~~:I~ul~l~fl~: LINHAS: ARACAJU;PORTO ALEORE, RIO/ LAGUNA E ~~~nt: .s!~ Lu, Cvklade 


e.IÓW8I!08, elc. TIJTOIAIFLORIANÚPOLlS M... ~cer:" 66-8: ::-.t.:er: 

Radlogralla. ::~rá~ia: radlollr. lla. PRuXIMAS SAlDAS mul6. COIIlult6rlo ..6d1co lralut: 


Eleclrocardiogratia clinica PAAR O NORTE: 	 ~C:;m~eí=:~'r=:nDda.~::::~~
IUlsl!oóoLlco preo,.o d~o mole.lla. COMTE. CAPEtA: !l18 30 dll a gos to pllra Parünagul'l, Sootos. :::: .I.do e ••bIorItci JIIlr•• 


cardlnCllo P~rél~I:O.~e Iraç. do. ~~~C~J'ú~aneiro, Vitória, Caravelas, Ilhéus, Salvador e If,p(lIico G.ffoDl 6 Co •.~ua l.· 4e Malço, 17 Rio _ 


Metabolismo basal
(Oelermloaçlo do. dltúrbro8 da. ABATIMENTOS: Sómente terilo direito as passogel!s requl. 11~ N I :At ,.. fi 
IIIAndulllo de lecreçao InINaa). siladas por conta do Governo Federal. 	 t.Q)<1='\:l a:i5l d5,), f1l)~ ~'i5l d:U V 

Sondagem Duodenal PASSAGENS: ~ó serão ateodldas mediante ..., aa Ta.V ...,.,Tav • 

(E:l8o~:oq3~r::~~~~ ,!,loJ~0~8~)o d" DEFENDA OS SEJ~esl~~~:~S~~~~n~ANDO PREFEREN- Se V, S. precisa comprar artigos para presentes ou necessita de uma 

ond?a~~~~:, ~:I~!S~~:~:~~!~el••, CIA AOS VAPORER DO LLOYD BRASILEIRO. boa instalaçao de luz OU obter materiais elétricos, em seu próprio 

..,,, .....ft.............., -~ 
 In'......, vl.i'•••m comp,omi••o a 
Laboral~~~~rlf.:~~~!COPi a e ~ge~C!~-~~~~'O~IQod; i n!~ . Arm~rm Fo~:ts I~;;aró, INSTALADORA DE FLO'RIANOPOLIS 


::a:lrl~.~~I:~~~~~rordaodl:'~~~~~1:. H. c. DA (051 A .-. Agflnt';' pois, seus artigos para presentes e materiais elétricos, seus preço$

mo, doo.gem da uréa DO 8Rllllue. -----------~._.- --, ,- ---------
elc. Exame de urIna, ~eaçAo dI' liIWI~ll_ 	 nao têm rival; por exemplo: lâmpadas a partir de ISoOO, fios para 


Instalaçlo desde $300 o metro, suportes para limpada. a partir de
::;::~ Zd"e°d:~:~IJ':)~ i::~~.IIJ~ 
puz, e.carroo, liquido raqulano < $100, e assim todos os materiais estio a preços ~o alcance de todo.~ 

qualquer Pd;'l3l::nK~r~o.elucldacao 
I 	 Inslaladora de FlorianópolisRua Fernando Idacilauo, Õ

Telelone 1.,9~ 	 RUA TRAJANO ii. FELIPE SCHMIDT, lI-Fone 1874 
FlORIANOPOLIS 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:Mocllm.nn


o ESTADO I de Seterrbro de 1M1 

Como dizer-lhe queesponi;: llO ESTADO ela tem MAU HAI/TO! 

... Colgate contém o 
novo ingrediente que 
p enetra até às fendas 
e scondidas entre os 

brilho a09 denl1t9. dentes, onde a escova 
• COLGATE limpo e dã 

• Aiuda a lotlolo=el 0 5 não toca. Lava e 
gengiva. desaloja da bôca as 
• COLGATE tem um partículas de alímento 
mogoilic.,) !labor leIU!9co.nlf, que comumente causam 
CQlGATE perluma a bi!lCQ. o máu hálito." 

COMPANInA 
INTERNACIONAL 

DE
GAPITALIZAÇÃO 

laorUr.açlo de tabuO 

Dolnçes dOI ouvidos. 
alrlz • larlaata 


Dr. NILO VENTURINI 


L R L 
5 5 B A8liistl'nte do Prel. J . Kós 


do Rio de Janeiro. 

E<pechliisla do Dl'parta
Q U K mento de Saude Pública 

de Florlanópoll~. 
Consultas du 13 às 15I B W . horas. - Dlarlamenle. 
Consult. R. Trajano 33 


Sobrado. 
Y R X Resldéacla R. Esteves 
Junior 135 - Tel. 742.

J K G 

L H C Cartazes do 


I----------~--·-----------------------------------I F Y. 
Da portadores d~ tltul08 em 

;IS~~o~on~c~g~~%~~ ":~~~: I 
bôlso garanlldo, na Réde d .. 

Compllnhla, A's 5, 7 e 9 horas A's 7,30 horas 
ou com 08 Agentel Oer811: 

o príncipe e o OGALANTE 

mendigo AVENTUREIRO 

com Errol Flynn com Gary Cooper com Dorothy Lamour 

SERRARIA SERRATINI 
Complemento nacional D.F.B. Complemento nacional D.pm. Compteml'nto n8('lon81 D.F.B. avisa a sua distinta freguesia e o povo em geral de 

BICHAHO ESFAIMADO 3 Ursinhos Travlllol CIDADES HISTORICAS DA que, do dia l° em diante, fornecerá lenha de superior 
(DeseDho) Fax Movl.to.. HIWI INDlA (sbort) qualidade a 8$Il00 a carradll. 

Pagamento à vista 

IPreços: 2$500 1$50tJ e 1$000 I Preços: 11Iii)00 e t~io" Alende ..elO le"'one 1.300 
Impr, até la anos ' Livre de Censura 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




