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Moscou. 2 loe J ean cllampe' 1do o n eper. no seu g~nero.al rcciJ.o r~~~~ . INI.« • vidAIpma6.vd lrabAlb.a dtr.< ~(~ que u prcru.m ..,.b.r quall' CD! / . I por eaa tumo. 

nois. da AFI. para a Reuters). segunda do mundo e a primeira naquelaopulentl !)til" di tJerl' mmto dt Unhas,der~IPlrelhl' to antes. vão e~taDdo. em toda I 
- A frente de batalha germano· da Europa. Paralisaram.se. as· nia. __ mas. pCII' tJ'" do i~~lIto l.~rial. Houve. enfim. Enquanto isso. chegam dos extençlo ..d8 '~~e. ~ ~~I' 
russa ofereceu. na última sema"1 sim. de súbito. todas as ativi· lenç61 lamacento.soo.o~o>.rri';l... ~1l1 "a.lto·· <Bem p.erdas para os outros setores informações de ataques russos./os.ale~.~~~.Il~... 
na. ao lado da fúria incessante dades que dependiam da ener· homens. que as contingência~ I'llssos, e. para os invasores gero que a refrega se mantém mort!o estão encontrando •... nll~ •.~egil5e. " 
dos combates. um espetáculo. gia elétrica alí captada; mas o, de uma campanha ainda nlo,'l mAnicos. um "alto" com pre· fera. Os finlandeses "rosseguiram que ocupam os recurlOsquelh~. 
dra~ático: O rompimento da I inimigo foi detido pela água.. à I igual!lda_..!l"sta gue~r~ hayia:n jui,,º~.)lrut~I)l.wru:.,ftlt"'iU'aiJ. P.ll!_'!lI.a,!.t.w·.atiY.Q.•_d~ Ol'llpação. i.em. es.sendai. ,para continua
formIdável·· barragem de. Dnie· 11 dislândil~·"A1íliOU·SC toda aquela Icolocado em poslçao ~lfí~ll •...... nio ha de ~er o. retardamento fde Hangoe. mas mutllmente. As ~ da g.uerra. Só veêm desola
petrovsk, à margem oCIdental ganharam tempo. para o mdls'; dessa maneira Imposto à luta I' çao e .Fuma. onde chegam. 

i:~~~§~~?fi o § ;I.i·.•.. ~' " 11~1§~..··; adi·O· 
de ('ürhl.-uht'r'u uo!oõ ~uhu~.!:ndH!Oi... ..... e os marinheiros do cruzador 
de d~it\sU ,lo jt}n1lll l'nul t'o.. b "t"· B" . 1 
leite, tlizentl .. : ...hisl1l11'" ",,- I s~:n~~:c~m 1::~:~ist:;.nse~P;~:~ 
sas sl'nhorlus d.· 'lU" ",ui" Ih", O MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA reconhecimento a todos peia 
IIdlllnlurá '·IIII,r.·!!'tIr '" nU'ios Diretor.gerente: Altino Flore. amabilidade do acolhimento 
....ísslt·os ,\t. ,\t·f.·,,, 'JIlt' 't'IIII,r.· que lhes foi dispensado pela 

:?I~I:i~':' :'r::~~:I:;7i::si:I,~ ~~:,:::.: ANO XXVII I. Florianópolis- Terça feira, 2 de Setembro de 194\ N. 8335 ~OPUI~ÇãO do Rio. de. J~neiro. 
,111",10-" ";'1110 "llt'rl'r"lud.. ".. _ v~"~~es~ea J~\~a:~i~l;a~ti:=
állll'l' ,iu IlIIix,jo 1".lIlh',,". Ib 
Ir\l"III"is "'II("'i"Is, indllhil"",i- ~a~nente, deteja~ ~grad~cer a 

~~::~":. ::;:,~:;.~~::~ ,;::~i·:.i~~.;~,.~::: 1 A guerra se estenderáI Prenúncio de tragédia !~1~~~:.:~E~Vt~d~~~~~~~oar:~, ~~ 
d.. I""\t'r,, .. , it"r 'lU" o r('o s,·_ I'. Igl lOS mal~ elros. pala 
jn ..x.·.·IlI"d..... ihdt' 1"11'1, ~ (l·nll(·,1) O (lrcsidenlc Roosc\'clt dcda- Zurique. 2 (llenters) - O alentado .0nl1a OH ~rs. l-al,,1 c oJa~ e ~,~are~d ~ re~re~o,. ape

1'0 li {ll{e () perigo dp que a gucl'l'a ~e estenderá a todo o 11lUIHlo néat é qualIficado ('omo ., o prenúncio de uma tcmpestadt''' pe- ~al' as 1 l~~ ~ es Dt IdIoma. 

Rainha Gullhermina é hOl<' n1:lIS ag",lo do quc qllando se lIl1ciou o atual t'onflito. lo "Neue Zucrt'her Nachrichten". ao passo qne o diário fran- o~am par I~udar~en eltPld'e-
I.·.·z Ul\t1' nul.·· .. lllt'lll li rai.! O pl'('SltlelllC llorte-amcrit"ano acnson os ditadores de pretell- cês "Joul'l1al" se refere à possibilidade de "conflitos destrni- Cla a~ as pai I as _e go e c 

ulul I;llllh..rmlllll, tiu " ..\aIlIlI!I. tlt'rt'm. ollqnislar o n111ndo inteiro. 111e1nsÍl l' a A111prica At'res- dores" resnltantes do gesto do jóvem Panl Coleltl'. futebol. c as cx~ursoes ao Cor
1111,I~.·. ".llt'rl1uu dI' uu'" 1lI1~U"1 l Plllon '1nl' l'SPC", 'Im' os Icstados-l'llitlos Iloderão manter-se O correspondente em Vichí .10 cilado órgão suico aeres- co~a~o, orgamza_das pela C~
Rthnlr'.tlt~l. . em paz. porélll ulh'el'till a nação de que esta del'h;ào de lnan- emita: "Êsses assaltos, êsses assassínios e exeessos, ~ na zona ml~sao de Recepçao. Desta ~l'!

~\ serie de t'llhIIllHlutl('~ 'Jut' lel-Sl' elll IldZ .. não de)lende inteiramente cId Amél'lt'a do Nor- ocupada, contra as tropas de ocupação, deixillll prever futuras mena ~ delnaSla~o curta VlSl
,i'lll !,..hrhlll~ .'''' M,r(" Il J.:l~r", te"; donde se d"duz quc no\'a agressão por parte dos países agitações que tornam ansiosos os eírcnlos (lolíticos franceses. ta ao RIO de Janell'(~. bem como 
]'" 1111" Ilt'rllllhll (111(', uilld" ("h' ditatoriais pod"ria ohri~ar os Eslados-Unidos a cntrar no Têm-se a impressão de que explosões estão sendo preparadas da excec~onal gentileza do po
11110, I,udess.. 11 I.átriu holtll1''''- conflito. ~ nas camadas mais profundas". vo canoca.. conservaremos 
'" r('u,ler dlrelnmellle ns h..- Por seu lado, o sr. Mareei Bastier fala em "I,erigo de re- s,:mpre a mais grata re~or~a
meulIg"us,1I IIUI' fllz .iil'" ,ua volução" no jornal francês "Joul'llal des Débats", ael'escen- çao. A todos•.nossos mais Sln
rllillhll. f:,se flll.,. I'lllrl'l/lul... tando: "A história nos mostra que as tragé.lias isoladas mui- ceras agradeCimentos. - A. C. 
mil nlldll diminuiu 11 Ilrofulldll tas vezes são o prenúncio de tragédias gerais. l'apazes de atear C. Madden, comandante daLoteria Federal 
"Illtl~ão 'IU.... I"''"'' d"ssc II(" gigantescos incêndios". Real Armada Britânica". 

~~:I~:, 1~1~~ih:I,:' 1:1l:,~~~~~II~litl:::~: MIL CONTOS Coav,cíIIIit. 'I
dll '!'" helU-lImlldll g'onrllllnle. Dia 6 de setembro próximo Dr. Antônio Moniz 

e de el'rto fez ,'olos pllrll 1111(' Inteiro 1201000 -- Vilessimo 71000 

não demorem .. dlll dll r~d,·n· Rua Felipe Schmidt - Edilicio Am611a Neto de Ar.gio 

çiio nn..ionlll I' 11 ,",,\til dê".. (.. Não tem telefone! 
 MÉDICO
X"IOI,IHr .'h..f" de };sllldo 11 A diretoria do Instituto de Educação de Florian6. 

HIII... 'polis convida o mundo esportivo da Capital, por êste 
 Cirurgia e Ortopldia. 

"lJem.. i, (escrenn "o I'or- R tUh d· b· - meio, já que não foi possivel a confecção de convites es- CllDlca I CIrurgia do 

reio dH Xuuhii"), 11 grllnde so- as os a IDSU mlssao ' . " .- lé 'I 
 taraz.herllnH uão reeeheu mHnifestu- . pec:iais. l!ara aSSIstir a,c.ompetlçao at .tica juvenl, ent~e 

~ões de muitll estlmu só dos aluhos deste Educandal'J.o e do Instituto de Educaçao CONSULTORIO: 

seus si"lItos: tm·e-us de 10.los Não obstante o ri.gOl' da cen-I a ostentar-se através de fado O de Lages, que se realiz!,r.á na pr6xima q~a~ta-~eira. dia 
 Rua Trajaoo, 33. 

os ]",,·os 'Jue Ilm"m " lIherd". sm'a predominante nas na- eontinente: da Noruéga como 3 de setembr~. no Estadlo da Força Pohclal, as 9 ho- Diariameote das 15 às 

dI', nutrem sentimenlos de ju,- \'ões enropéias, ora dominadas da Jugoslávia. da Holanda co- ras da manha. . . _ . 17 horas. 

tIlJlI e reSlll'ltnlll o direito, os pelo im'usor estrangeiro. não Imo da Grécia. de toda parte !'- tarde, depOIS das competlçoes de b".squet~ ~ volel
 RESIDítNCIA: 
'IUllls snhem ,'I'r IUl H'n"rlll"lu Be ,em podido disfarçar a gra-I rom(lem barreiras as notícias b61, as 4 ho:as. no campo ?e esportes d~ LIra Tents Clu AV. Hercllio luz, 189. 
(;lIllhermiulI, umll dlls nllliorl's "idade dos aeontecimentos que Ide desordens, de sabotagens. be, esta SOCIedade oferecera aos competidores um vespe- Telerooe o. 751.
flgur..s morul, M'ste, telllllos. se \'ão desenvolvendo em vá- de guerrilhas, precursoras na- r..,..a_l_d_a_n....;ç-:a,...n-:te,....___-::-___-=--=---:----:,-::-:--

Ilue muitos IIlndu S ..111lll ." rios países..n"I~li(e.stações eVi-lturais .de levantes e agitações As usinas Ford vao (onstruir IPrlsão de polltlcos el~~~~~~~~~~ 
.. nos dI' exMi'llelll dll rllillhll llentementp IIldl("au\'as ,lo m.a~- de maIOr Jlor~e.. . _ quadrlmotores glgantes(os iornallst.s rumenos E, ele novo, 101 
II1IiIIlermlllll, I'H,,"dos em SUII estar e do po.nseqllente eS(>I1'l- Quando o gelllo d.e Nap.ol.e~o, . - . _ jOI.....o ....r ••• 
IIátrlll, d.· u"n' Ihre e Ilr(". ~() dc. rcheldla, qn:. fermentl1 dura~lle la!'g~ penodo mlclal DetrOlt. ~ (.H: !.) - As USI- Istambul, 2 (D. P.) - Infor· São Luiz, 2 ("Correio da 
ller..... IlltenSI\'amente e .lU começou do .seeulo ,XIX, tel~tou e eonse- nas Ford vao l!llClal' b!'~~emell-lmou_se ontem, nos circulos di- Manhã") _ Apareceu. na praia 
"----------------------- gnlll doml1!".r a Europa de~de te a construçao d~ aVlOes de plomáticos que, durante a se- de S. Marcos. uma bomba não 
,---------------------.. ~.loseou ate as margens atlan- bombardeio 'Iuadrllnotores gl- lllana qne expirou fOI'am deti- identificada parecendo tratar

l1cas de POl:tugal e Espanha, gantes "Con.sol.idated B-24". dos lia Rumânia • mais de 50 se de uma ';'áquina de guerra 
~.... -;I~ estabelecel~ ele realmel~t~ seu apesar de a !abr1Ca a~ualmel~te ilolíticos e jornalistas. elll con- tipo médio, toda de ferro e~~ T' -...~ ~"'" J I i'o~lel' mediante uma Slme ?e eI?' ~onstruçao para esse efel~o sequêneia da enérgica nota 11- formato cilíndrico tendo numa 

bnl~lant~s batalhas. qne ~ f~r- ~? fICar (lronta dentro de VI1- pr~sentada pelo ministro a}e-Idas extremidades ~ dispositi 
• ~ . 1~lalam L,?I~'0 .um dos malOles 1I0S n2eses.. . . ,. mao em Bucareste. von Kilhn- vo qualquer. pareeendo pinoslJaH7ilIIíiõ • c1,I~fes .nllhtale~ de todos ~s Serao '~tIhzada~ provlsorla- gero ao general Antonescu. pe- de disparas e, no lado dêsse'dis..6~ seculos. mas. fmalmente te\e mente as lllstalaçoes em '1ue se dindo a suspensão de todas as ·t· • 

•Ie ~·e('onhe~~~·-~~. que não. era fabricaram durant.~ mni~? tem- atividades em favor dos ingle- po~ ~~~;.~~~ C:::dO foi reco

~,i~i~~~~I;)t:ra\l~~~j~ISga~.e p~~~~: ~~s o'~Fr:.~~I~~O~Sal~:~<~~i~';::~~~= ses e contra os alemães. Ihi?O à chefatura d~ Polícia e. 
nentemente a Enropa. É que. cessárias para êssa produção apos ~?tografado. ~Ol novame?
acima dos problemas de ordem provisória foram forneeidas ROMPEU O CIRCO I te. atuado ao ~l. Houve Ie: 
militar, os de ordem política pela Companhia Consolidated, Angora, 2 (Reuters). _ O rá'I~~~m~e procedel-se a qualqueI 
tnd.o ('oml~hcavam•. acaban~o de San Dlego. dio de Moscou informa que uma -=--:-.-:-___--:--:---__ 
P,?' tornai o podeno napole~- Ford comprometeu-se a fa- divisão soviética. cercada duo IIIMM trlRe, __ UIIr'r 
':lCO apenas Ul1l sonho que VI- bricar mensalmente peças .~a- rante quarenta dias. conseguiu Te............'r .... _ t_'r 
\eu. ra a montagem de cem aVloes abrir caminho e juntar-se ao • lei .. lII'_ a.... 
cOl~:i~~~ o:::·~~~~~~~~.n~II~;:~';~ ;~~~fr~~:;~,~::<~·~ d:SS~S I::~~~:~~~ grosso das tropas russas. IN te 111ft • VOlft'UTOIID. 

::~n~ea:~ ~h~~::~aJ:~'ai~'i~!~I aparelhos. • •••••••••••••••••••••••• 
pCl'1l1anente OU 

J 
sequer) dUl'a- O DIPLOMADO para exer- • .., e 

~t~:~\~}~~·:~~l~;~::~:I:;~!~~~~ ::!~~~i~~!~i~~!~ri~~~~ i fllHÂ·/I;.:t~AE! AVOII 
~~n~~r~~:I~,~~~~ (:~~~~~.fÓ;~~a :~~ rloeose. Rua Jollo Ploto o. 18 • Tocfi8s iJievem usar a • 
talmente terminarão por des- Florianópolis.. • 
moronar os sonhos megaloma- Us.rlo ..... • • 
níacos. "omo êssa 'fantasia do o......... , • liI.,J:(.~'t••l!).IÀf!1. • 

ES~g~~~~C8~: ~c~~~:t:~~~RK~~.nu~: :h~;:~ !~n:~::~:~. ~: l~I~~';~~sd~e!~r~J::'~li~':dn;~~~~ Ang'orll,2 (Rellltlrs) - O. -- ----- -------- • 
bacea, Kolynos se transforma em vigol'osa espuma, que pll1'a (lerda. por uma série de sr. Marthl Ag'ronsky, COlllentll- • (OU REGUI-ADOR VIEIRA: • 
rt!Írc!icn c deixa uma scnsnção ngr~d:í.vcJ. I I . I á riHts da N. 11. t:. nesta eapItal, • • 

Compre hoje um tubo de Kolyno!l e usc~o de manhã c {l êl::sg~~~IO;·I~,o~e~:~!·II~os~~~'~ .1I\'l1lgnu R notíeh, IIroeedeDte • A MUI-HER eVITARA DORES • 
noite. Note como sentirá n boeca limpa, fresca e saudllveI, XIV ou Na\loleão Bonal'arte. tle lIueAfesttl, de "ronttls ..hso. • ,A.:livl••• CõlicIIUt.rin•• 
.:! ~-cU!; dcntc<t bri1hnT1t.(>~. Tf>!'Ú rr!'l7.p r f·m ~rll"l"iJ·. lutllmente tll!!'..Das tle ..rédIto", • Emprega-se com vaolagem pa. • 

Comprai na Cf SA MISCE 'lU" ti. ..I",,",eo Ilellbtull " ta combater ali Irregularldadell •ti" . 11LÁNEA ~ saber economizar' tr"Dsferlr, tlaqll8lR cld..de para da. lun 11 lódl d _. 
o "frout" ns.o, qllRDtldades • \lÉe. per eall ali 8e •KOLYNOS c.,..slderávels de Ilparelhos de. ' alior... calmante e regulador 

C.d........ ,orq•• se 111. ,OMeO 
 Morreu COm102 anos gases tóxicos, JDDtameDte eom. .. d PL,~xIOUnS\lEIIDeaA'TINA I •• 
••.• c••c••',ad.1 unidades e.peellllbadas DO laD- U..l pe a lua 

LIsbôa. 2 (A, P.) - Na ller- ç..meDto do. allldldos tóxleos". • cO.provada elleiela, é multo re- • 
dade <Ie Penama~or, que foi • c.na da. D6ve ler usada com • 

UM.IE-SE I,or êle dirigida até o dia da aARAal PRHISA-II _ oOdan\la. • 
IAS" sua morte, faleceu com 102 Procurl-Ie uml, que ",jl li- • • PLUXO-SEDATINA encootra·ae 

l
anos.ue luaue o sr. JOaqUlmttulda nl Avenidl Rio Brlncol_ .. toda parte. • 
Donllngos Borrego. Deixa 8 ou IUII proximidadn.-Informa- • 
rubOR, 32 netol e 1~ bll~etol. çOca neata rldlçlQ. ~ ~ v-a . ........................ 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:c~~~:t:~~~RK~~.nu
http:russos./os.ale~.~~~.Il
http:Paralisaram.se
http:g~nero.al


o fEriDO=- Terea-I"", 2 te Sele.br. 'e IMI 

P~r I HDi~ta~ ~riiâni[o~ t9ri !ui~o .na )ft-antaO[Ula~B

VIC HI IA. P.) - NOTICIA-SE QUE POLICIAIS FRANCESES E ALEMÃES ESTÃO INICIANDO "FEROZ CAÇADA" A PARAQUEDlSTAS BRITÂNICOS, QUE, SEGUNDO SE ACREDITA EM 

PARIS, TERIAM DESCIDO NA REGIÃO PARISIENSE E EM OUTROS PONTOS DA FRANÇA OCUPADA, PARA TENTAR ATOS DE SABOTAGEM. ENQUANTO ISSO, NOTICIAS CHEGADAS A ESTA CI
DADE INFORMAM QUE ATOS DESSA NATUREZA ESTÃO AUMENTANDO EM TODA A ZONA OCUPADA. 

Dr. Vítor KonderAs quatro liberdades de Roos8velf 
AGRADECIMENTO 

Viuva Adelaide Konder. Carla EickhoU Kon· 
der. viuvl1 Alciys Flelschmann e filha. dr. Adolfo 
Konder. Arno Konder e senhora. M"rcos Konder. 

Por que lutam, no mundo Illtelro, os homens que não querem ser escravos 
(Transcrilão) senhora e filhos. dr. Afonso Homem de CarvaDisse há tempos o presiden- : b(,111 quem o possa ser - du- ! Tudo façamos, pois. pij.ra gias, organizando a nossa de lho. senhora e filhos . Osvaldo Reis. senhora ete Roosevelt qu(', se acredita- : rante muito tempo nos emba- l preselTar a paz no continen- j'esa aérea. naval e tel'l'estre. filhos. Irinêu Bornhausen. senhora e filhos. Luiz 

mos na independência e na in- i lou êssc sonho, como se uma t e. para mante-lo. enquant.o em bases sólidas e eficazes, ou Mendonça e senhora. Wi\ly Fleischmann e senho
tegridade das AUll'rieas. deve- proeza qu(' foi possin' l ha três possÍ\'el e s(' possivel. afastado se,ia. apoiando sem reticências ra. Walter Fleischmann e senhora. Otto Vogel
mos estar dispostos à luta para seculos alnls, aqui mesmo, no da zona de guerra. Não nos fa- ncm val'ilaeões o programa e senhora. dr. Alexandre Konder e senhora. dr.
defendê-las. da ll1('sma fórm a . ;:; rasi!. quc os holand('scs ala- çmnos, porém, a ilusão ei<' que qU(' o gmú'no ('sta patriotica Valério Konder e senhora. Antônio Comparato
que lutariamos em dcfesa da cara m (' ocuparam por ('el'ca a tempestade nào podera atin- m(,l1\.c executando com o nobre e senhora. dr. Evanclro Lins e Silva e senhora, 
nossa própria casa. ,:" Irinla anos. se tomasse inc· gir-nos ou de que fracos senlo 11111 ele dotar. o. Brasil de ele- Gustavo Konder e Regina Konder Prado. na 

R~almente. dai não lu\. como :;.:quivel (' absurda. juslmnen- os venlos (Iue, porventura, so- !l1l'nl.ns matcnals e de reservas impossibilidode de agradecerem a todos quan
nem por oude fugir. S(' 1'('('0- I ~' quando os meios téc llicos de prarem sobre nós. vindos d(' \llorais cap:lze.s náo só de.1~lan- i tos com êles se mostrarQITI solidários. no rude 
nhe,:ernDS. todc:s. ~ !~c~~::~id~dc !;~~:~'~~~:lo !~~ UHlp!irflrnm ~ ,S11::l Irn,ltru llC'lni s rl'l'io. pnlpar,C1110- 1C1'C111 111VIOlaH' lS a sua 111te~ I golpe por que passaram com Q morte do seu 
de org'anizar a no,ssa d"[C, sn. . (' : i..~i iClrncin. sobrct tleIo na 111PÓ- nos. por isso. pa ru ,0 que der , l' Igl'icla~le c ü sua so~)el'~nja COlTIO I inesquecível filho. esposo. irmão, cunhado e tio 
porque " ip50-falo" reconhece· L' , (' c!e uma ekrrotn da Gni- ncl'. com toclo aflllco, com o tambem de eontnbUlrem para DR. VITOR KONDER. aqui deixam. sensibiliza
mos qu(' um jll'ril;O qU:llque r. E!'l'lanha (' elos Estados Unidos , máximo ardor. sem perda cle que não desapareçam do mun dos. os seus mais sinceros agradecimentos.
itnediato ou nu·dJal 0. proxllno l ,'· 111 o cll'SUpall:dii'u:nto OU a U:il rrdnut(\ 111nbilizando (' uti- do "as quatro liberdades" de Ago~to de 1941. 

ou r(,lllolo. 110~ UIll(':lça , Ulll jle- <'x-pl'opriaçúo de suas pod('ro- li zando com esse objetivo a IRoosevell. essenciais à própria : 

rig'o 'Iue ncm pl>r se r " penas " ;5 esquadras. maior soma de recursos e ener- dignidade 
 da p('ssoa humana. IiI..................... 

~~~l~~lel1~~i~~ i~~~i~1 s~~:r:~l~U~g~l~ ~f9] ';: i: :yj '§ll!lflllil~I..................HJiI9.l~~f2j.2jI:2lIil}l 
 nada. menos o que deve as forças B8 I§j 

quI:' o impulsionara m do que li ZENITE 1941 li ZORAIDE SILVEIRAàs que bra vamente n'm impe- :~ -- I!I 
:!;~:~~oa sua ('xpansão pelo ~ 111 Cirurgiã-dentista 

A nossa obriga<;úo. portanto. ~ l2j Atende em seu Consull{,r;o Particular à rua Joào Pinto, 11 (Sobr.) 
é não nos cnlbriagarnlos COlll t2J ~ Di~ riQ mente das 'J às 12 horas. 
os entorl'pecnles dos desmen- il li! --............~__.. ..__u.. 

i~~~~sf~;l~;~ze ~~~n~f;=~:~:~~~: ~ ~ 

~~~ 

carar O desenvolvimento ulte- li! ~ 
rior da situação como logica- • • 
lll('nte o fazem prever os dados • • 
positivos das suas etapas pre- • • JA' CHEGARAM 
~~~~~tes (' o seu grave aspect0 • • 

O ilmndo está dividido - • • RADIOS «KNI<iHT» 
disse-o ainda aquele grande • • 
"leadel''' demoeratico - entre • • AMERICANOS~r:sc~'a\~~~~a~idaa~l~bel;~aa~\e~~ O • 
ideais cristãos. Por quatro li- • • LINHA DE 1942
berdades - acrescentou - lu- • • 
talu. i"u:5I.ê 111üil1€il:0, na EUl"o- • • 

na •pa, na Europa, ASla e na • Alcance - Sonoridade - Beleza 
~~I~~e:l·sa~~li~ie~~~ e~~~e~üoid~~~~ • • Da fábrica ao consumidor
aquele brutal paganismo : a li- •• •• 
b('rdade de palavra (' de ex- PREÇOS SURPREENDENTES 
pressão. a liberdade de toda • • 
pessoa amar a Deus a seu mo- • • Visite ou escreva sem demora à 
do, a liberdade económica. e a 


~~~'~~dC'S;I~ã~:ve~;o~.~~~t~~n~~~ = O Rádio de grande Illcllnce.-Flllxll IlmplIlldll em Ilparleho de blllXO = «CASA ANTENAS» 

escolher entre a Dcmocracia e .tI praço.-SONORIDADE-BELEZA-DURABILID ADE. !ti 

GENTIL BOUSON & CIA. LTDA. 
~~~~~~ei~o~~I~;~~e~n~~;~i;Om~~~ ~ Dlstrlbuldor:QIOAO GOMES I Distribuidores exclusivos. 
sacradoras. entre a justiça so· .Ãl lAC 
eial p ~ ODl'cssão, ('ntre a fra- ll\i:I lZ1ASA RADIOLAR RESERVE SEU APARELHOkrnidade' universal e a sujei- ~ li 
ção dos povos mais fracos e o 12! R. TI'iAJANO 6-FLORIANÓPOLI, - VENDAS A LONGO PRAZO li RUA TIRADENTES N. 10
(,s~~Ont~e:;~~I~~~~~ce~o g:eel~~~ !li . 121 
s('l'ia c dc doI' qu" há dois anos ~'§J ~ ~~~~~~1 :•••••••••••••••••••liI~I!IIiII!I~~ Caixa Postal 84 Telefone 1414 

End. Telegráfico "ANTENAS»

~~:~:~~~l~~~~~~:~~~.~~~~;!: ofantasma ~a sa~ot8~em 'na [uropaçbcs inteiras di zimadas. pa ises 
secularmenl{' indep('l1(\('nt('s 
submetidos ao ele·spotismo mais 
atroz _o. lIús. os habílant{'s das Londr('s, ,'ia aér('a (Por . são tratados como cães pela I vida e a felicidade de ninguem, 
All10ricas. tf'IllOS permanceido Spectador, cxclusividade do' população que. se não tem ar- I AfIm de trazer e garantir es VENDE-SE I 
indifercllles, ( 'm parl('_ não há C. E. C. para " 0 Estado". - mas de fogo, os mata com tes- ! pera~~as aos povos domll1~dos , Grande ('hI)clirll. com ótimo 

el llv ida. porqu(' as ~all sas Vcl" CertumelJt(' Hitkr nào pr('vi u sOUl·aelas . Na Jugoslávia. os sa- IIos a~lOes de Real Força Aerea. bUOI!8!t,\\,. ooze compartimen 

dadei las dI) ('I)nflllo, o jogo dt, o apa rccillll'll to d.:: tantos obs · I:otadores abateram mais de dlanamente. deIxam . cair fo
 108, água encaDsdll, bllOhpil'o 
interi'sot's lJlle "p oculta\'a sob táculo~ no curso de suas iuu- 500 mil cabecas de gado em ! lhetos no ternton~ desses po e instai"çõ~a higl ..nic88. gol 

as .;uas ap:tri'n"ia~ , niio nos I11craveis conquistas. Um dos menos de 3 se'manas e. quan- vos~ dando-lhe notIcIas do po
 ruge, powllr P c8fpz~1. A 

tocal'cem d;;·"' " nH·n1c. em par- maio)'( 's que lhes tém dado do os russos bombardearam os IdC'I.'I<? que.a Inglaterra VII;I ad
 menos dtl 61'18 km~, dpSllI 

t(' porqu(' alitlll' ntavamos, na trágicos dissabores é a sabota- poços petrolí feros, os soldados qUll'lndo. Esses folhetos sao es
 cllpital. com 44 mIa, de rrtlD 

nossa in~elluid a<le c na Ilossa gem. último r('duto e único servios. em vez de atirarem II>alhados rapIdamente n!,-s CI
 te e 1.000 de fuodop. Informa· 

ções à rua Grsl. BltteDcourt,boa 1'0. fi ri ",'" " cú nc1id a ilusão melo de rcslslencia que r('sta com suas metralhadoras anti- dades e nos. ca~npos e tres ho
78,
de que nüo "'I';anlOs alingid(,.'i às naçõ('s ocupadas pelos exér- aéreas. colocaram dispositivos I ras del>OIS Ja pode!l1 ser .en.con


por eJe, isto i'. de qu{' o e"pan- citos nazistas. Na Polônia. país luminosos nas baterias. afim trados nos autom~vel.s. ombus. 
 U39 '5v Rlt·6 

sionismo mcgalomaníaco mio quc Ix-rdeu 3 milhões de ho- de orientarem os aviadores. Na trens. recmtos publIcos! ruas 081'IlOOl;TOS NACIONAIS 

este'neleria suas garras sobre mcns diariamente se estão ve- Cheeoslováquia, desaparece- e praças, .Atual~ente. vlS!um- para per"m EXPORTADOS é 

nós. na tenlat]"a de La mb('m rifieando destruição de trens, ramode uma fabrica de arma- bram-se dIaS fehzes para esses reclso estarem PROTt;GlDOS 

avassalar·nos. acorrentando- explosões em depósitos de al'- mentos, peças indispensáveis povos. que recuperarão os seus por UMA MAKCA. 

nos ao ~('u carro de triunfo. mamentos. Na França. tomou- à construção de 50 canhões e dias de paz. no momento em Procure (lU escreva Q Or
 d41_~, 

PlLULAS DE BAISTOltriunfo "remel'O. como os fa- se impossivel o controle da em um mês deram sumiço a que os ingleses iniciarem a ganlzaçAo ComHelal Cata· 
dos o mostrarüo, ma~ nem por massa popular.que oferece obs- mais de mil granadas. projetada ofensiva. que. certa- rlneDse, Rua JlIAo Pinto 0, 18. 

isso ele CO!lSeCtucncias menores tinada resisténcia às leis de Hi- O "fuehrer" deve estar aco- mente, os hitleristas não con- Florlal1ó/lolls, 


~~~f~a pui",: :, ,,,[0;;,,; liümun;· ~~~~;:~:'f~ao:dd~ ~~.;~~.:tl?~: ~f'~;~~P~~i~~~;iadO t~~.~~~~~ ~;;I~:~';i~ u~~t~;~~~!~~LUI~1 u~ It-e-rr-e-n-o-s-n-o-Ba-ln-e-ár-lo 

O argum('nto de 'lue as Ame- dos os gêneros de primeira ne- dos sabotadores se engrandece taques aéreos. marítlmos e ter- Escolha ji o seu lote de ter· 


ricas são invulncráveis a qual· cessidade. todos os dias acon- dia a dia. sem haver solução restres, reflO 'no Balneirlo da Ponta dI> 

quel' ataque devido à sua posi- teeem atos de sabotagem con- eficiente por parte dos ale- A organização bélica do Im- do leal. As conslruçOes lumen· 

ção geogn\.fica e ao seu isola· tra os quais e difícil tomar pro- mães, Toda a polícia secreta é pério Britânico está sendo Iam. A planta d"s terrenos acha

mento natural . sofisma em vldências. impotente para reprimir os a- composta de energias, recursos se com o sr, Arl Sanlos Pereira 

qlle lanto se apegam a inda os Mais ele Cem mil homens tentados contra os ocupadores e poderes invencíveis e será ~~~t1. s~n. al~~:~ . encarregado d. 

<lf'iT"tic, ta r; . os traidores, os dêsses paises foram deporta- teutos. Mesmo no caso de um empregada na libertação dos .... .. .. ___ ._ _ .. _____ 
"saIJOLC'urs' l'UIH;i (:' uLl:!.:s. UC1 ~üa.1 de:; para a 1'~lcmu.r:h~ c.!im d~ Ip01,r') tt:'1' 111('lin::1\-::1n para U l'e!;?i- oprÍlnidos, no. salvação dos que vive hoje com a única finalida
ddpsa militar. política e eco- trabalharem nos campos e nas me totalitário, fica obrigado a Iforam vitimas dos desvairos Ide de defender a civiiização. e, II 
nómica c;ontl'a "o inimigo pro- indústrias, Na Noruega, os par- odiar os soldados de Hitler, que germânicos e na reconstituição por isso. todos temos celteza 
vável", que todos sabem mUito tidárlos do Vidkun Qulsling não têm_complacência com a da humanidade. A Inglaterra da vitória. L..:=~~..!!::=::=.J 
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DESTlDO- Terça (eIra, t de Setembro de 1941 I 

oabastecimento dUln exército moderno 

Londres. (Edward C, Sdlon . cl'ssila para manter ~ua má- Itanto. no mínimo, 410 .veícu-II,lOS quais, estão incluidos sa- : lisamos ~ tr~nsporte dos gêne-; cito devem ter dlspo~ívcl o 

do C, E. C, para "0 Estado" ), quina de guera. ou estao-se es- los pesados. E estamos cItando patos. 1I11l10rmes. ferramentas. I ras de pnmeul1 necesldade que alOjamento em hospitaIs para 
- As vezes. para po([ermos gotando com a marcha do tem- apenas o que se refere aos loleo lubrificantC'. máscaras se estabelece do interior do: 3.400 homens. Ao mesmo tem
inHlg'Ínar o desfecho da a l,ual 1'0, ou l's l úo sC'ndo a lvo dos im- mantimentos que todos os dias , ,'on \ 1'1\ gases. maquinismos di- pais para as zonas de combate, po que devem tomar medidas 
guerra . fazC'mos lanlos cá ku· pladvcis bombardeios da RC'al acabam , As munições tamb(om : "'-l',' 'l', mNlicamcn tos de múl- (o mister lembrar que há os in- para o enterro de 600. Além 
los. que o nosso ccrebro chega Fon:a Acrca, requerem transportes e. assim'iliplas espcciC's e mi1har('s de \'ersos quC' consistem na trans- disso, é p reciso que essa.;; boli-I 
a fiear em verdadeira confu- Todo o mundo sabe que C'a- cada co rpo rC'cebC' 81 tonC'la- , pcca, ,obn'saJtonl.es dC' cara- feJ'('ncia da vangua rda para a xas sejam substituidas. 
são, Há. toda,·ia . m aneiras b"1ll rIa soldado prec isa comer, to- das de granadas, 177 toneladas \ binas l' c"'lhôes, Na h il'ótC'sr , retaguarda dos homens e ani- Conhecedora de todos os mo
~j nlpl(';-; para 5(> h 'r i(](:':1 do f!('- ,,~ {l S ( l,S dias: 111aS, ni ngucln de tiros par:\ o rallh :~o d", gTo:-:- 11til'> s('} \~ nl ('!1\; iadnS---rl'inrr:TE-r't" 7, Illais rp1·ido.5. A chave da ques- Vi ll1rntos pl'ocesSc:'1dos pe"IIr~'''''''' 
selllaec fin a l do con flito , Basta (",\nh c("l' as cifras astronômicas so calibre. 71;' para canhões um ""1'1''' <1,' ('x"'1'ei t" ('111 ofC'n- ; tüo e fazer grandes depósitos pas gel'mànicas, a aviaçào 
"erifica r a for("a C'conomica l'. qu(' a!can~am as necesidades de calibre inferior. 834 ton"'a- siv,,: () ,'asI' nllH!a ([e fi gu1':1: : a margC'm elas estradas de fer- britânica martela ininterru
sobretudo, a (,'limeidarl" 1'1'0<11). in0\' ila\'eis de um C'xereito, Ca-' das de carluehos. (' 1.025 (ir' I 1'111 "", ' ''' sIlldados prccisam ! m, afi m d(' facilita r a cxecu- ptam cnte os principais entron
tora dos beligC'l'antes, para co- <la ('orpo de exercito se COI11- I liras para n1Pl ra lhado ras, O! ,h' I , I :~:: IOI1l'lad 'ls d ,' ca rlll-: ':"0 elos transportes, ll:sSC's de- camcntos ferroviários e os gi
nhC'cC'l'l11os o fuluro \'ClH,(,(!OI' ::{)" ele t rês divisões. Caela e1ivi- tot al quC' tC'l'J11inamos e1(' \'('1' I ,' i1<" ', "~I :\1 i ilha 1'i" l1l'c,'ssi l a <1," pt'lsilos sâo organ izados por gantescos depósitos de abaste
da peleja , S'IO <1eve possuir 74 caminhões (' : 540 tonelaelas ele alilll('n[o,' I:;" ,,;> 1",1.', d,' '; i',, "adas ,. e1 ,,\'(' I s('('(;ó('s, cada uma destinada a cill1C'ntos, Hitler a inda tem de 

yml ([e','ere\'er o que 11111 , <I" um,~ tOl:elada e meia para e 2,832 de llHlni<:ôl's par;) (' :" d" i ,;"" ", I ,~:'''j lons , <I,' S11l'ri n1<"I1' l u111 s"rvi,':o espe<"ia l. Se("5ão de supri r as populações dos paí
CX('!'l't lo lnoclf'rno C'XIg...... pn - ~ ! <!Isl nbuic:ao e)c> \"1\'C'l'es: cada co rpo ele <':\(' 1\'110 . l' <.11 :1\,j~\nH'n - j()~; I"m l'llJ)lbustlvl~1. df' 111\IlHçoes. <.1r SC'S que ocupou. te-lll d(' acomo
ra se r sufICie-n lellle-nt e- abastC'- 1 di \'i s~lO (1 C' cavalaria 125 ; e as lr. ('cll1).) cl t' "( ' I" 1l\l10 isso : lIiI1H' ntCl~ . ele- nwdica n1C'n tos dar os I'ct'u gia<los C' dar destino 
ciclo. Conclu ire!110S " irtuulnwn !(lull'as tropas do aludid? corpo Aklll dns V:1sl:! ' '111;',111 ;r1 "d ~'s d",!" ' ''r!',' <i" pl"'hl" lll " (\;I tr;.-II'I(" , Di/, ,~ t"'en ica militar qu,' , <lOS prisioneiros" Como poderá 
te que a slluaçno da Alelnanh n 1 ::rC'f'isanl dl' ()~ C'UI1111111ocs. Ca- ele ga!':oll na. olltrtlS <1111(l i1 S;lO ! t ' !..~,l. ([lH' d : ' \"( ' ulJ."l'I'var lllna 110 prlll1( \lI'O UlH <1" unl a taquc snstenl::lI' lodos pssc'.~ n1esterC's, 
~fa.l~~l~'e~~~'~o~·~e l~;~~S l:'1~ê.~t"'~~: i<i u l"Ul'pU de ('xi'cito (·xigC' . por- ll~ abnst('l'in1(' n{os (lbl'lg;..Jt úrjo~ . I'l':~Ul:l!'llbdc absolu ta . St~ an a- ao I llin1igo. os <:o l'}>os de e~:ü'- ~~'~~i~~os;~a bo~)l~~l~'~? 111orUfe· 

Proprietários: J. Moreira & Cia. 

AGOSTO 18 
Foi "1l1rf!~ue !lO ;lr( · ~tfiml,hl Aldo Vlc! nlr Cordflrp 

reside nle em Tub.lfllll, Mun· de Fpolis . P088uidor ~~ 


cll<lt'rneta n. 1~120. o rtrümio que lhe coube 

em mercHdnrlll s no vll lor dI> r~. 


6:250$bOO 
H""~\II de l li de Agosto de 1941. 
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4. 	 I ElTl_Tetf,l -leíd 2 fi C.t...... IMI 

c·u·',·-.···
Desde os ma: : remontados tem- ção a notícia de h~verem as ,auto-! terml~~ção não, aber~a apena~ dos~and~n~smo . ve~~adeira~ente fe-I , pa~ão ativa, a começar .porq~e 

pos houve de I'~rte dos grandes ndades de ocupaçao de Pans de- prlnClplOS umversals do Direito roz. E esse esprnto, mais do que estao presos. Os homens que vle
conquistadores. como Alexandre terminado que os indivíduos prc- que regulam as relações entre po- nunca. inegavelmente, que do- rem assim a ser sacrificados já
ou Aníbal, o re'peito à proprie- 'os por ordem das mesmas - o:: vos civilizados. mas demonstra ex- mina os chefes ocupantes e os mais pod!!rão considerar-se como 
d~de ': ,i libe~dde_ da; 1)(,p~I~- qu~is'_,?~i~is,~ estã? sendo colhidos !>rC:'i\.' ..amente a I.'nsânia .cruel e sup~emos res~unsáveis pela OCU-jVítimas da justi.ça. ou. sequer. da 
çoes CIVI:', nai' reglOes por eles :10$ mnhal:cs. ate cnlrc.r ·'IJl'T$on:r:.'" ;}:1,~"~are5~a ... ~~:)~. ..dn. ~..d~,..~,dadp_ .qu.f....5fm- .g.ur.t~a-..ma~ .... r9mo_hg,'!lCIIl 
duminadas. Se muito mais tarde I,d~des francesas - serão consi- ~ ~~-~~-, -~~. - ~ pre foi justamente considerada assassinados fria e cruelmente. 
surgIU o Direito Internacional, des- derado; "reféns" e pagarão em das mais civilizadas do mundo. sabendo-se de antemão ser a sua EDITA'L 
tinado não 5Ó a manter os prin~ I grande número com a vida qual- Por mal's contornos que a neu- inocênci~ uma coisa indubitá \lel. 
cípios jurídicos entre as n~çõe< quer atentado que sofra um sol- tralidade imponha à manifestaç.ão O fuz,lamento de que even
nos tempo~ de pa7. (tmlO a fixJ.r! drtdo germânico. ou reali7.ação de .1 1I'i),. !:II.III::;::I 'i :~:I~;::·I~" r;(:::;,;h;~~1 l;~;:!:;~:~~:::; de pendores que não desejamos tualmente se ameaçam êsses "ré~ 
os deveres dos 6e1igerantcs. .1"; álos de ~é\bo'agem de~tinado!- a :~j~wl:·I~III;II~I:.~:-;!:::::~~.;:':'j!::~h:'l:~:' Smlla C·ala· ostentar em nenhum sentido, se- fens ", \'alerá para o mundo co
prerrogati\'as (orrespondcnte~ à- prejudicar o predomínio alemão. 1'0:;'1:1:1 ~~,,~::~~;, ;:.I:~ ;)'ll":il;:: ~:rll.~~;;::h;II ..."::.I.~~~ ria trair a própria conciência, se mo mais um sinál tenebroso dos 
quele me$mo respeito não foral:t: Ei:-õ --- diz o"Correio da Manhã ", IT,~~~:.i·ll;::"~:I~':.i:.:I\·I; :;~·'~n:~~;~·. ,I:::I.(!,lt';::;'I~~: não o mero de\'er de jornalislas terríveis tempo$ que atravessa
de modo nenhum diminujno ... íin- i -- uma ordem que Atila ..- O ch~- ~:~. '\.:~~'I:I~:il.;. ':1:' Ir; ;::r.rll;~ I:t:h~:.I \' : II;:~IL:;:; alertados. escurecer a vileza de mos, quando entregue à discrição 
tes foram assegurada:, ('ertas re- fe dos hunos que, apesar de edu- ~~'II,I\:~I.;;'~II.\I'·III.t~:~~;,.~.~~m::I~;IIII'il,!:;~:;~;~\~~~ fazer "reféns" . _. ademais ins- de homens que c.aprlcham em não 
galias aos pnsioneiros e a{)s habi cacJo na mai:o ci\'ilizada das cida- ..111"1111' 111· ... 1:1 1·;tI,I.,,!. lia IllIallll;ul.· . h · In- tiuidos .. ad hoc" -_. pagareRl distinguir nem respeitar os mais 
tantes da~ regiiJc:, ,.)cupadas re- de:: antiga:" a de Roma, se cog- \\;:~I:::': ~:lI~i h~!!il.;~· ...!;::li:~II~!:a~';I:)u\:~tlll·~',: i:: com a vida por lIliciati"as em que elementnrcs princípios de ele~ 
lo inimigo. nominuu a ~J próprio" o flagelo rl~~:;~ . ~~·'~~~"I~,:::'{~t:.t:0:~:;;:~: ~~:.I·i:!;:;:~.;;~::;I.I:i; ; ~eria jmpossí\'cI terem copartici- mentar humanidade. 

Dai, ter causado surpre..:..a ,'er- d(' Deu~ ,. -- vacilaria tal\'ez em H·h·.1 . h · :-;'I"l'>a 1'>"111111'(' fui III'ulll'h!lial'la (' 

dadeiramente dolorosa e, mai.~ du as~inar. :',I:I~~:~II:;,':::il(e~e'.i':i~:: 1::.ll\,,~H';~ ~'11111~'IIII:,,,,::::i~ : 1 ~::;~~ 

que :,UI p"':~e·l . jjiG!ur.da ind!gn~l- E\'!d~nt('mpnlr , srn1rl11anlp de- ~::I·\:'::II:'I:II~:;;~·::~~·I~:.:::II::;;III::.\II~~:T::i':,~;:;:d·~.~:::l:~~:!:::: SABONETES 
IllIhH •• hn,l l' Sih':1 .Jardim . 1"lIdn .... ,·un· 
1"'UIlIaI,:tH'" ~":": lIiIlT. ·~: - . 111 :\OHTI';: "'1" 
1';1'" IIIU' I'.,,·;tl" ,I.- .1 ..,. .. • :\h' TIt'''I ':'o nu .III~"· 
:\1 ;11·'111'·... ,. di' FI';'II,·I...,·" S:\" 'nli ll l IIU 

...·u:'o h.·I·,h'il·"": S'·I.: "'1'\'<11'> de' .I"ãu;an 

'~II!!a.\:::'o \.~;.~~~.;~~: ::I (r:~II!:II:~' I~;~~~;~; ~;:t (~('I;: ! Sanitário e Paquetá
~:f;',:,;!;::::;~'::~\:::;:i~I::,:,\:2~:,t:i::,',r;:i@!!~; : 
'0.-11 .. 1'>11'·1·....."1·(',... \ " 'h, ri dll" I ·',:i":I'·a . 	 contêm 
~:;~;:I~~:I}::fit~~:·~I:li~~~":~~::~~;~I: ,··:·::!:;~;:·I~;:·(::,:;~~ ! CHEQUES e BRINDES 
t:;í:~..::;;:,:I;!:::~~\~~~·::::;iiil:;:J.:II~~~~~·,;::~;~~Ú:i~:ll~~~·;:~::~I: ;: ~ à venda na 

~,~j~,~~;fi~~;~(;I~11 L-__F_~_u_~_M_c_:_N_C_S_~A_L_H_E_~_S_:_E_MR_A_~_RN_A_Ç4~ 
InWI'r.ssa ;t 8 1!t!lre 10 IIlItlhct'l!s: ~:~Jt~Jl~~~~~~rffi~~I MlU s~:O\~~'o:~~~ :~~~:M~~i~ 

Na adoleslcncia, n~ Resulador. tôni<o. 
idade adulta. na "idade .'\"ti -dolo;{"o, li SAUDE 1" '1' 11, '" ... lIt·I· ..... ;111I'UI':lIII. (·nll·(·lanlu. :O;I'U~ 


uitila", as irre9ul~rida· t'A MULlnR l~p,e\Cn!d 
 IlI'l'Ih·i!·..... I' \ 'ill\'a "1I1'1U'1"'lIdidn:o; t'mn a 
"\11111:;11>111' li 111 a C'I'>I'I'ilul'n d,'n'lIda li '\Ii 
:.:,ul·1 .1:1 slh n 1.I'õt l. ('i'o('r!hU'u l~SS' (1111' (ni 
IIIIIILlu.I1:lIla ,i ndil'!;l"ul,.. h· IU'I',ml!' 11 rúnl

des no lunlÍcnamcnto dQ umõ ~õulnliõ de not. 
II'r111'l'>la ('''I,il:11 ~I'm Im\'ldu 1'(':ooluIUulu:r~~i~:oua~~t~~~~:aa~~ ffialidede pm a Ii'ude r<l\'ul ''' \1'1 1I1!t·;:'I·:". Ilhll'\lII"'1I1111'> 1I111111'1'(I~ 

111 I' 1I .lu 11 111,. I. 11;, (· .. , ... hlll·" d~' l'U11I1Jril 

de dore! e lontra tem· femir.ir.J, ml':O; tuu
"'\Ihld:l '\li).:"11I'1 l .t';.I. "u lll("~I',I.m· 11.1 

Illail,l' (·,·lelt·II,·i .. , 'IUt•• , ;tl)('n:I~ 


POSo Ha, porem, as c;ue A Sl,UDE DÁ MULiiER UIII" ti.. ... 

IHHh'l'ia ,"'1'1' "1'('1111111'('\,111 I ~rullt·i .'f :il'iu d" 

l'ill'lt' "('hlll'm';' du. Slh'l'il';U," 

se Iibenam disso: s~o as é o remédio que traz no I' rl.,i ... 1I11'1,·us (l'I' uh' ......h'·l' tJ 
IlIIi:'o I1lt· (01':1111 \'1'",1111111'> "I"'uns ('('ulo " 
lI·irll., dt· 

U""·. ,';tI'I!' (':'o~iI 11111' d""I' ~I'I' til';lIla nu
que usam A SAUüE DA flome o telli[foü de suas JI;II'h' I'>ul 110 iuuh·.') '11"" ('tllll'orm~ I'>t! \'t" 


MULHER. virtudes. 
 rifle'" c);1 IIIt'III<;[1II h 'Hil, 1'111 ôllo ,h' ,·isto.
"i" (Um'. 11. !I (' ;U 11'111 UIII/I h't·ult· qUII' 
.. i tllla ... \·('1.1 '~ 11111101'. ,\ nlual IIOSM' dI' 
:\II~III" 1.(,;11 SlIhl '(' ludu n imún'l Ilala 
" 1"' 11;1:'0 de' duls a II·i· ... "nus li ('~';:I 1'IU'h': 
I~, '1111' uflu lh(' fui \'('nclhlu,Im II;U'I!' 
\ 1 .. !Pu(1I I' ilI·~ill. ,ILHlu ,\UgUNto Slh'dl'j( 
,h' ~"U"" M!IUIU'(' :0;""111111 ('Olll !'Im fnlllUl n 
nu 11I '(~11i1) IlI'lIu'i l"ll ('difh'lIdo IIU Indu 
SnH1'B tio tnuht,!. :"'\"~S'rES 1't:lt:\IOS, 
..... nplh·illlh·. Ilualld:uh' d(' 1'('III'('~(mIm 
I<'UII' 1(·L.ml do . ':SI'úl.IO dI! Jt'tllu ,\"",UI'>' 
lu SiI\'I'h'" 111' Suusa. 1'1"111('1' ;1 \ ' . E'\:('i .... 
li 111·~i~nilcãCl dt· di:, hUI';1 " lU)WI' 11:1I'i! li

SEU RADIO (HE(jOU I ~i~;,~t\~:;~:~:~,~~~;~ft~:~:,:~!~i;~~tt:~~\f~~li~ I
É um aparelho backelite Inb. t'um ti 11l'.....U h l).(1I l, Iml'u 11111' i'o('jilTu I EXCELENTE TONlca DO~ PULMO[~lindo em 

dlarl " ... ludtl :'o (I." lult·I -I·~l'>lTdu ... 1·.'I'lu:o; nu .. marfim, - 6 válvulas, ondas longas e 

curta:::, custando f ómente 
 \;~~::b~}ll~~i;~~:i:~\F::;i;:i0.\~:"u:~:,::~~~~~i;f.:~~~ :--------------------.7( )()S()()() ~~~. ~·.I,';I~·:lt·Ii~:: t~l~.'i::~' 1::'\~~::.{I(I~;~:.lal.I~~~n;I::~ Antes de comprar um Rádio-Receptor, 

Apressura-se em ir buscá·lo à rua Tlradenles n. 10 :i~:II)I.:;II~,II'ill:I:::·li.'d.~'I·I:;::I' X~;~::~:~lISllh~!~I:,'I~i nJ~! faça uma visita à firma 
s"" .." .."hI',· .. illli,\-". :1l'lum dl'S('I'Uu SCI·· 

-" 

:'I~;:::.~II'I;·~ ~I!.:: 'I'>::::1 I::;:.ltl.~' I~~I;:r :!~' I~~::.' I~J'lil.':t I~~I'I:~ 

h'II",· li uuh'(,1II ~I' IIr. (I llU dllu l·l'll(llIu.


CASA liA N T E NAS" 
IIU" 11('1:1 GERKEN & 	elA.•1'0111 lll'> "IIUit-'I~tlt'S (cU'CIII ll('hil'
Rádios de todos os tipos. da ..., I' M·I·,·jci'~II':'o Ih' mar llllm . l'I'(I I(·"tll ·S4;· 
 à rua Felipe Schmidt, 34

Da Fábrica ao Consumidor. 	 :::II~;II ~:I CI'~:lill;: (;'-'1:1I .~JIrll.~:;:II;~:~11111 li " 1'.1;" \~j~I::r \':i~; 
!II::~:I~' ('t;II.:.~·.~t.;.;::i;:~111 UIII~II:.I t:I:~~::'I"III~ '!,~::;I~1':; Agentes AutOrizados dos afamados Rádios 
l'unh'a o IH'dldn UI':l hU'lIluhuln ~ IlOr todo


À IICol1 JelD Brindo em sua casa Dor correspondência l i gi'~II'I'() cll' III'U\'r' I~I: -"(' JI rllr:' o 
 valilr 

Onldlm8ate revlstrldl sob N: 5" em 1918 \;j~~~í~:~~~;::~!gr;i~·,:;;:\~:;.':~\~~,~;::.~E,~~1;~ Pt-IILIPS 
Dá. lI\,ões, sistema moderno. para se ('lIltin. IIU III's,,"i ... lIu Ih', I'T'm'uT'ndUl' Jo'IIÕ' 

mhabilitar, mesmo sem preparo, á. profissão ::1b:.':;,::~::~:i:~,~:;~::;:i,:~;~~~:,I::~.'h:~:t':~l Vendas à vista e a longo J)razo 
de guarda-livros. Bnslno com o auxilio de 

_ 4 livros quP. guiam facilmente como profes ~l::::;: :lt:m~:::·;:c:·~~::I!~1~::diJ~!;~r;::!~i!~~~;::!rJ~~ 
_, sor partlcuhlr. E cómodo habilitar-se ao pé ",,,,,,,, .'L~,,,,,,,,,h,,,,, " oI'"'oo",.oo\(,, I,,· E li - I 
9'. du fogo, fet'l mesmo desatender os afaze ~'111~I';:I~~' 1111.~1I 1:,"~:~u,hl:,~I!~I(~·;I:~~·u ;:~i) 3~ :~:~!~ xp Caça0 Acicio Moreir. 

,'o , reM. O cumo completo de 12 lições que
6\" fará. em ~ u:e"es e um dlpliJma grlltls es- ~:~~:!',::~:~:::~~::~:~~::I"i,~:i:.!;.::,·d~:::~~;!:,~~~r.: O abaixo-assi;"do. proprietá- ADVOGADO 

pecialista el'1 contabilidade. cu~tllm apenHs ~t~i~l~o (::liJ~I'rtll'~~J; tttiHtn~ulllljlc~.ailll rio do automóvel n. 1-504, re- Consultas e pareceres 
800$ em 6 prestações. Peçll rro~peto boje mesmo, ao · au 
tor m'lls conlJecldo no Brl1~il. Porlugal Arrlcl<; lem mais Ações clvle e comerclall}lii~~~s~~t(ii;!~i~~~~:i;'~~1~~~,~~:if.~#:~~ ~;~c~n~~~~:t~~as~u~~~~~ac;~ 
do 30 anos de eDslnll cllmercilll: hllbllltou jã uml!. geraçAo ... "" 'UO""'" 'IUO>"...",,'o ~ "r,".,,,,. tra uma ãrvore da avemda VlSC~~~~J.E700URO 

........ ~._, 
............... I~~ ... .:-. 
..m nlll'lntu. Ocpoil <linD. V. S . (ic:.a· 
rA LIVRE ele CIIUOS, d6r1Ml nos p& 01.1 

~~~:I.~II:~~a ~:o~erJ"~:,rO~~~OIT::; 
lào M bcndir::ios do f'Tovn Zino·p.let Or. 
Scholl Suprlr-Sua.,(>, E"c prll.l, .rol, 
clltllI,loc (c!pudo.o(fcrecca mclhorpro. 
t.CCçõ.o contra o "lIdcl) c .11 pr....iio ,lo 
c"lç",ID, porque E 630"" mMillnAC;o.A8 
cai,:,'" cont~1O O illc(K ~lf.Jic.li01l ptlra 
cxt.,pu c,,1101 c CI1I101Ic1~dc~. Custom 

~~~~:~~~:r:~~~·~?~~II~·~·B;~entre os dcdOll. Exij. Dr. Sclloll. A' 
vmd.emlod.~rtc. 

ALUGA-SE 
Um sobrado à rua Conselheiro 

Marra n, 10. Tratar no mesmo 
prédio (térreo) o sr. José 
Daux. 7 v.-7 

~~!I
1ls
1JI eJl\edto 

grand:srdoenças 
'ii':tr:p~atrt!b.oO. 


~ d l g e 


I.~ eB 
LIMUSINA 

V~nde se por 7 contos de 

réis a ótima limusina nO. 151! . 

Tratar com o proprietário da 

mesma. v· 13 


RUA BOCAIUVA. 203 
Vende-se , por 1:2 CODI08 de 

réis, à vistu . o prédio acimu. 
Tratar com o dr. Leoberto 
Leal, à rua Traj8no, 33. "

v8-31 

TOOOS os IECOIOES 

COM UM VIIDADEIIO 


RECORd 
'rod-..ta da IECOIDWATCH CO. 

0.·..... 1500.... 1 

D,. Remigio 
CLINICA -MEDICA 


MolesU.1 Internas, de 

Senhoras e Crianças em 


CONs~t~ORIO : 
Rua Felipe Sthmldt-Edilt· 

~IO,~~~I~l~et.~-~~n~!~;s~ 
RESIDENCIA' 

de all1Dos: Prol. Jean Br'lOdo . Ruu CosIa Jr. n.O 194. Calx" 
1376 SAo Puulo j~i~::i~lP:~~~:~\t:~;;~E.:~lE~~~~~~;tl!ir~:~ ~~~(~:e::~~:~~:~c~::dd:;:!~~ Fone 1.277 A~~~r:!I!~ 1~92,~86 

~1\~I~:r~!~ :I\,~II(.I.~:II~ii\·~i;.lIlf:il(~,~~:::) Jl~:; referido veículo era gui~do, não =::========11 Att.nde a chanlado8
AVISO AO PO VO CATARIHENSE ~h~;:~~~:~ni:~~!j:i!;I::l;~~:~~~~;!~~::e:n::t!I~~~~ ru~t:lta';.~:, pelo motonsta Au- t Repr~s!tn'.nles e I~~I"~~~~~~~~~ 

:~~.~I,~'Afl;II'~I;:~~:~IIII~:: l'f'~in!'~~·:I~~~~'H ~I:;~~fjtc~~~ Fpolis., 25 - 8 - 941 l v.aJantesLinh. diretl Porto Aiegre- Florilnõpolis 	 {~ h':;.:!!: (,:(·ltos. t ·"",a.. 1"'10 l·t"llIel·~III ..• ARGEU CECILI.:\NO DA ! Precisamos para todas 8.8 

~~~~:::·"!:~:,:i'iflyfl~7."~r.~~f~:~'~:I~C\S~;~;~~~::~:: SILVA IOv 8 :1:~n81~:r~lr:~~·()~r:::toc~:: Resfriados 
Empre,a Jaeger & Irmão ::";:,:"r::r:::~":'.~:~i'::':::.'"i;,'::-::"~.:'." .'\(~d~.: . çõel. Carlal à FABRICA DE 

Saídas de Florianópolis às terças e sábados t~:"~:".:r,~;;.::I~;';:~~i:;:,~~;:T.'~~,;,~,,',i,'\,F,:,~~,~,',~ú-,; !009L7H~HsAAOS pRaeurl'o601, Caixa d••CrIi~. 
Friccione este agradavd ungueneo 
no pescoço e peieo. Evita perturbot

Saidas de Porto Alegre para Florianopolis " 	 .... 
às quartas e sábados :~I:::'~~~I~:;~~I:I::'::C:jl::'\~5~!':II'~;~:::;:I~':!~I':..I~! . " I o atomago com rnedkaçlo intcma. 

Saldas de Araranguá às quartas, '''"ar oi" "..."",,,. ,. ""hll.,,,,.. "" f"'''''' c.l.RA·~ _..... QUARTO PropOrciona allivio mal • . rapldo 
porque combateu resfriado de duu 

sáoados e domingos ~~:f:':~'::~~~::(:~; '~;',:!.~'~tlr:;;;i~~gJ.!:l~~,~~::dl~ !Br cl.uU-04a 	 r?C"\ ~!asdi~' 
AGente em FlorlanoDoUs: MARIO MOURA II r,.,•.• ,''''"......""""" .,.,. (,\..In"",,, 1':"""'" I ................._.. I Aluga-se um para ~ solteiro ou,


PHAÇA 1~ !tE r-40VEMBRO ~·~~~·~·II,"" 1'''llreh'U, Jlllz dI.' ])lrt'Ho .1n ~. .... •••••• • ••••• clsal. com ou sem penslo. Tratar 
________.__________ ~:;'~ J~~'~rJ~~~:;·tt1iih,~'ó:sZ~gA _.___.2&2 I à rua Almirante Lamego, i~~~ô ~rr:l~I 	 ~~jtJ 


Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:ii':tr:p~atrt!b.oO
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• • • • • • • • • • • • • • • 
• • 

• • • • 

• 1II11l='IfCIIIIFI I ti.... .. 10 ' • 
() Estado" MuHo .....". 

D/arlo VISPlrl/U 

RedacçAo e OlficlDa à 

Rua João Pinto n. 13 


Tel. t022 - ex. postal 139 

ASSIGNA'I liRAS 

Na Capital: 
AllDo '011100 

Seru~llr< !2$OO(, 

Trlme'lft I!$()O(J

Mal (500:

Nnm..ro t"ul.o 1100 


Sociedade Cooperativa de Reépon8àbilidadee 
Limitada 


8ellleltro 

AIlDo 

Trlmulr. BancQ de Crédito Popular e Agrícola 
AuaD~loe medl.DIO OODI,.clI' . de Santa Catarina 

Rua Trajano n.o 16 - S~de prõprla 
Registrado no Ministério do Agrlculturli pelo C~rtt!icadJ 

n. 1 ~m 20 de Setemhro de 1938. 
\ ~~~o:..:.~o:ee~~~~:·~~!··· Endereço telegráfico: BANCREPOLA 

,.. ... arttao" ualpadol I Códigos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição 

==========~=-!I EY.PRESTA ESP&I~~kt:~:~r.;.:SAGRICULTORES 
Quer ser feliz? Emprestimos _ . Descontos - Cobranças 

Em negoclOs, amores, ter soro e ordens de pagamento. 
te, saúde e realizar tudo qUt Tem correspondente om todos os Munlclplos do Fstado. 
deesJa? Mande 1$100 em sellos ;(epre sentante da Caixa Economlca Federal para a vendI' 
I escreva ao prol. Ornar Khiva rtp.~ Apólices do Estudo de PI\rni.mhuco, com sorteio 
~~~~~ q~eo~~:, i~~~~a~~oodem!f; semestral, cm Mulo e Novcmhro. 

de .obter trtumpho, prosperlda· Paga tOd:: ;~Oc~~~~:~ JI~sasa,~:~r: :el:~:!~&udc~~ Estados 

d~;. lortuna r saüde. N~o h .~ i to. Mantem carlelra e"l'ecllil para lidwinistração de prédios. 


Recebe dinheiro em depósito pelas 

melhores taxas : 


C/C à dlspo@ .çao (retirada livre ) 2%
,ól RICARDO C/C Limitada 5% 
CIC p" 80 pré"lo 6% 
C/ C Prazo FIxo 7% 

Acellli procuração para receber vencim entos ..m to
riRA 118 RelJllrtiçüe~ rerlerttls. Estadu81s p. Munic.!.!!!i_~__ 

·:,QOTTSMAN 
Ex-chefe de cl/


niclI tio 

H.ospitt\1 de Co!npannia C All8n~a ~a Baia. 
N l1ernb(>rg --~------------~--------

{(Prol... L. Burkhardt Fundad" ~m 1870 Side: BAIA 
e R. Kr~uter) Segures Terrestres e Marítimotl 

. ' ESl'ec.:ia[ iI.lll (!~" 
Lirwg;(1 (,'(,t"tli' Dados relativos ao ano de 1940 

Capilal llealízado Rs . 9.000 :WO~OOO 
Rcservas, mais de 54.1oo:oo0$0í'l0 

•'0 

. Alta c.rurglll, gyne Responsabilidades assumida s, :~ . 929.119:000$000 

. cologta (doenças de Receita 28.358.'1 t 1~970 
. ilenborBs) e partos. Ativo em 31 d~ dezembro !lj964:965~032 

Cirurgia do systema Sinistros pagos 7.323:826J800 
Bens de raiz. (prMios e terrcl1 os) • 22 3j4;OOO$OOOoervoso e op"rllçõeJ; 


de plasU,·•. 

Ccaluliorln li ru", Tr8'0

DO, 18 (cltla 10 IÍI 12, • 
 Diretores: 

dOIl til d~ 111.110) Tele 
 DI. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Epiphanio J"se 

phone - U!811 de Súuza e Dr. Francisco de ~á. 


Re8ldeo\:la l rua 88· 

tevea Junl()r, 20.  Agências e s"b ·" gências em todt. o território nacional.Telopbone -- l.ljl Sucursal no Urugu~i. Regulador rs de avarias nas prin 

cipais cidades da Am~ r i ca , Europa e Àlrica . 

Agente em Florianópolis 

CAMPOS L O BO & (ia. 
RUA FELIPE SCHMIDT N. 39 

NOVAMENTE À VENDA........... 

MAQmNAS DE ESCREVER (CONTINENTAL" 

MAftIIII.... M...... "I ....... 


R~prelentantel exclullvol em Ianta CIItarlna: 

CARLOS BOEPCIE SIA•.COMERCIO E IRDIJSTRII 
MATRIZ EM FLORIANOPOLlS 

Filiais em BlumeD6u, Cruzeiro, JoiDvllle. Laguna, Lall. I Si. Fraacllco 

MOSTRUARIO PERMAMENTE EM TUBARAO 

••••••••••••••••••0 ••••••••••••••••••••••••••••••• 
• FORAM AMORTIZADOS PELO SORTEIO DE 31 DE JULHO DE IN • 

: 85 TITULOS AMORTIZADOS POR 1.020 COMTOS : 
: com as seguintes combinações: : 

: XNO IRR NOV RTB TZI DKR : 
• Amortizados com 50 contos • 
_ Snr. ACHILLES FAZZIA - p/8/lo Francisco - com ere. _ 


: S!og~x~a08:~~fcli~inho Duque de Caxias», Rua Duque S. PAULO : 


• Sr. MANOEL GARRIDO MARTINS, sócio da firma José • 

• MartloB & Cla., Praça Conde dos Arcos, 12 - Salvador Bala • 


• Amortizados com 25 contos • 
• Sr. OR. ALFREDO LAMARTINE NOGUEIRA, Advogado no •• 
• Forum - Belém Pará 
• Sra. ILIDlA RODRIGUES LIMA - Belém Par'. 

• Sr. JOAO FaRIA AQUINO, sócio da Empresa Cbarrúa LIda., • 


• Snr. ~~U~RD~U~t~f\f. i~o;e~gi~:teA~g~eetuEo Vargas ~'. g: ~~ ~~l • 
•• Sra. MARGARIDA GÉSCHE, cirurgia dentista, Pça. Monte- •• 


vldéo, 19 - 3° - Porto Alegre R. G. do Sul 

: Sr. J. N. DE UMA - Uru~ualaDa R. G. do Sul 
 I 
• Amortizados com 10 contos: • 

: 77 títuJos no valor de 770 contos : 

• Até Julho p.passado jê. loram amortizados 86.715 Contos de rélll, • 
• Sollcltat a relaçao oomplet" dos tltulos amortlZlldos, Da Séde Social, ou ao • 
• Agente ADOLFO BOETTCHER. Florianópolis, Rua Fellppe Scbmldt l/a. • 

• (EdUlcll Am6lia NIII) da • 


: Sul Améri'ca Capitaliz.,ão' I 
• O próximo 80rtelo de amortluçAo lerA realizado em 30 de AIOIto • . 
• de 1941, às 14 horal • . 

r••••••••••~~•••••I,~.~~~•••••••~~tÂ....t,: . 
FRAQUEZA PULMONAR 
DI 'ULID"or OIllC. .... IL .. ... ... _L .... , .. , ... ~ t 

T:J \ ·. I\ • • • • ' tl ,·.... a ........ ~ t \ l ' ... &.a ' I , •• ~. ' 


PHDSPHD -TNID[UL 
. i'''Ul ' ~ '' ~I_ I ''C .. - I IIl . . ... · 1 _I'I_ ,Q : ' 
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o ESTADO ~ o. S.'.lI!bro ele 11M1 

Vida SOCialllC~taZ~r~..ra~O ~,ial ::~~~:~':Êl~~~,~,,: 


~~1~~~\~~~;:~~f OC~GI:A·rL'~-Al:N~-T~E !N:TL~OrrDZR:'!!S~~DE oI~pAtRIN€-:.!t:I~P·: ~~~~:;:resce

~~~i~:~~:;~~ :~!:~;::!:~~~! 11 ~ A8~~~t:~~d~E~~ó81 X~~'~~~~~~~=IV~~'~ de 

0 0.1. doloc.:'~; o sr . José Vieira da AVcEo~!~y~~p!~O com C~~:i:: t:l~thton e E ?am ~~~Pu!GO Rio de Janeiro. ~;~."::::::~;:!::~:::~s ':~:::::~~''.'~":ll1~'Y~:";';::
b S(ARLETT O'HARA d Etlpeclallst8 do Depart8w 

t!il\'ia. noiu SÜl l sul'it-j(·nlc.s pura I) 


Rosa, geógrafo conterrâneo; \ . • (I • lO .. lO· e • mento de SaiIde Pública llÚI1'C"". "'11'111'" 1"'I'sl'l'nlt' lia p"p'" 

_ a prendada senhorita Nê· Complemeoto oaclOoal D.F.a. • ... E O VENTO LEVOU-) Complemento naclooal D.F.B. de Florlaoópolls. laç:i... to: ~"allt1c a falia tlc casas. 

~;:~. ;~~h~o~Zr~~ ' d~int~~~ ,7ousa , 3Ursinbos TravlSSol BICHANO ESFAIMADO Coosultas dlls la às 15 ~~:::!~';~lIl:·"~~::\': (.::!:;~,'!:~~·i:::::;':1~\,;I::~';: 
_ o sr. José Glavan. ' (Deseoho) Complemento nadooal O F Il. (Dest!nhu) I horfts. - Diarlamelite. ,,"II':lS; 1'''1'('111. c g"'"l1l~ a f:lll:l Ile 

$ 1$5 Preços: 2$ÕOO 1$;)00 e 1$000 P . I~- I$t C008u1t'so~~aJ~8Jf\DO 33 11'~~"~::~'.I,~~~,~:'(~; :: ~:;~'n\':I. :lli"" •. h:i· 
FAZEM ANOS HOJE: PrE'çoS: 2 500 e 00 Ltue de Ce08ura r~~~;e d:o~e:5ura00 Resldêocia R. E~h"Ve8 hil ('"nsll'lIl"l'. :H':lI", tI~ f:lll'" :I sll:l 


s a \~~~~ ~~of~~~~~a ~r~~:'~~ ~~~: I Impr. ató 10 a008 _ Juolor la5 - Tel. 74~. :;:;'t,I:;~~;:',i\:":li~' ili'i~:,'i" 111'::~:,It':::~::s",I:; 

terrnnco sr. Lindolto Sousa. aI' f- 1 d ? \0 Ir .lúllo Dantal vi- ":",jUI' 1':1"1 ,· 11:1 1'1"'.":11':1 tia F:llllili:l
n 
to funcionário da I. O. E.;. rOZ russo - In an esa . tlm. de um acldante Que.·xas e :~:;~::I,~~~:,I' :i::II:'I::;,:"~.li'~:: :":·I'I'I~I': 'I.:' I~:::':; 

___ o a exma. sra. d . Manada _ l'n'lll I ' a Tl'ôln'ss a :\tkl ;,ilh~ (lllU'I 
Montenegro de Oliveira. viuva E 1 (R ters) _I fInlandeses teriam teito sonda- Llsbôa.:! (11 T) - O ~r . I - lig.. ,:I ru:~ Pn'sich'llh: Ctlulinh" 1'\I') 

do -=,r. Joào Ovid50 de Oliveira ; Enq~~~~~ r::~'lor~as ~::'Ia~desas gens: junto ao pre~,~ente Roo.I . ".,I,,~ llallla5. qUI' . 1t> ~l'essnll rec amaçoes :: : :.~':I "lII"~'a,, 01:1 A\'I'llllb \ti .. 111':11'.1'- ·' 
o n~o~so colega. de lmpren- negam as mfornlações pubhcadas sevelt , para lhe sohcltar medIa hu lil.lS do Bl':l S ll, rOl \ 'tllna de . l ucl o l· ....SP !t·l'l'l'no. "IJlII :WI1 mls. 


sa sr. F1avlO Ferran~ . no extenor. segundo a Squ31S, a ção no conflito entre a Rússia nma (l11{'da <juHuclo dplXél\U o (om O JUizado de Menores .~t' .(· ulllpl'iIlH' 1\111 t ' til! 1.l1ls. l' .1~ll1Its.. 

ria~a~r~r~:l~~~ Sr~:~~o~~ae~)~'1 FInlândIa estaria dIsposta a dIs ' e a Fmlãnd18, eslão senuo VIVa- P·l1~·l( 10 tle ~i'i o BPlll o. dC PO ~ !-:. 1 ~ Quase diar iaOltl1le se reunem : l~·~~ ::~:~:'II\:II.~:::~:: .l· ·I" ,il ; ~.(.~)l:I::·liICIllt::I~::;1 :l~~ 

,.. . ' . cutir condições de paz em separa- mente comentados nos cfrculos de ( 'Onfl~ n'nl' Ja" ('0111 () preSl- varios menores a bater bola na loll'S IIt- Ilin' l'sos l:lIl1anlws. lJlh." 


\ JU~a Juça B,~lado . do, o jornal finlandc!s "'Savo" diplomáticos desta capita l. dl"~lt(' ~ah\ za )' : () du"' f~. ,da (' lll- rua General Bittencollrt. nào só l';'il:io sl'lulll. \' l' I~IIiII~s :IIIS (·ull\"ic!'.l

Jln.,nif8(,~'(,": escreve : cE possível q ue as 0- Qual será a reaçào da Ale- haD.:.atla P~p l'l' l<ll qUl' \'I SII.O\ll'L'- ameflçando a integridade física! I',\'II'i ,JII'('!"/lS di: " li , ('ontH~ ~IL' I'\.'IS 


. ~abilit~m-~e para casar o sr. i pcrações. nl~lit~re~. no q~e se manha? Embora. ~ào exista {:~~,l~( l' ~lle lttl:_o. !{I:a~i~ , ,~U~l:l" .I .~L;- l dos transeuntes ~omo. ?S vidra- ::~;I(:"n~~c\l ' II~',I\~~:I~III;ll lll~'III',1 pUSI!,' :!1I L' a 


!:::~"~I';aar~i~~~~ dos Neves e a ~~er~rev~ , ~,~~~n~'~~ ti::~:,m~r;;; ~~~~~;::n~re~~ad~ã~f'sc~al ex~f~~a~ ::;;:10' ~::t:~~i~:,~ ,U h~H;C 1« n· ça~~~s s~~~:s ~:~den~~~lS~s srs. I It, ;II;:;;"~:i'i;: :' :h-,,::::;~:\.:~i~' ,~:,," a~ i,::: ::~~l 

ri-H I" - - ~us~os d~s antigos territórios fino possibilidade da existência b ~e Discutindo cordialmente teologia ~!C~:z d~m J~~:~~o dep::s:~~~~ i;:::":·II::,I;, I :;~~:.II'::1S~i';~::' a 1:,':,':l\,"',i:~~:::}'i': 
Fô~o·s . ontem. cativados pe . a~ e~:n~ionado jornal publica· ~~;ia p~~to !~~~~~~~se~ue pr~s:~· na pris40 por aquela rua, para verenl o i('tJl .:I~~~{: ·II"I;;i "~.~,IJ~lf(;::;::~d ~d ;":lIIlS loh's (' 


la amabilidade do sr. pro1. Ro. se t"ll1 Kuopio , parte central da guir na luta . Contudo. tal hi. que se passa . i l" I' ('1l1os CjIW \· .. í S..' .· :,!1':llId (· a PI'I/ 

man Solc mka, que, acompanha · Finlándia . lpótese é posta em dúvida pe· Berlim, 2 (A, P .) - O pas ' ( S:d P'bl' I,' ,"~a '::"1 I'l'sllallk'. 

do d e sua exma. esposa. d. Estocolmo. 2 (H, T . M .) - los círculos geralmente bem in . tor Martin NiemoUer, que se om a au e .u. ,(a e i ('XilO!::;II~l::IIl\IO ~ I:lI~( '~~~~II~:;;~ s 1:1\~'h(:~~~~; 
COllslállcia Solomka, nos deu a Os inlormes procedentes de. Was' formados da Escandinávia . acha_va num campo de concen· com a PoliCIa , ' " .\ Capilal". \ 
honra de agradável palestra. hir.gton. segunde os quaIS os traça0 de. Oramenburg, perto Nem todos os moradores da -=========;;;;; 

O prol'. Solomka é especia- d.~ta cap,tal , acha~se ago' a em rua SIlva Jardim e vizinhanças I I
lizado em astrologia, grafologia mau estado de saude, em outro respeltam os mais comezinhos I E N' 
e quiromancia . Tendo já per Lolerl-a Federal c~mpo de concentração na Ba· preceItos da hIgIene urbana. I COS e otlcaS 
corrido grande parte do conti . varia, em Dechau Muit(\ deles os VIOlam dehbera· 

ncnte americano. procede agora ~. I'ONTOS Ao qtte dizem seus amigos. o damente, se bem que, alguns, ___ _ 

do Estado do Rio Grande do ~ " reverendo N,emoller tem como pela força das Clfcunstâncias. 

Sul. , Dia & di .Itllllll" IIr6ximo companhelfos ali dOIS padres Entre estes se acham os que Sob o patrocínio do Diretorio 


O famoso astrólogo, gratólogo Inteiro 1201000 _ VI,-lllmo 71000 catóhcos , com os quais tem em suas casas não possuem ins· Acadêmico da Faculdade de Di· 

~er;:~ro:;:~~:óe~os:~~~/~s m~: Rua F,UDI 5ebmldt - Edlllelo Amélla Nlto ~~~:~!~sõ~~i:'~~~~s~~n~~~~~ç~:~ :!~~~:sn~sni~:~i~;, :,:ã~iaO~t;ue ~:~Wz.:!t°a ~~~o :r~t!:s:~ir~io':~~: 
mento atual da política euro. Não tem telefone 1 suntos de teologia. Alguns deles não se pejam de Pires, no próximo dia 9, na Ca· 

~:~~~s~~~~~i~d~~ ~~as~~";P~~t;: ' . ., POlllval Inveltida do ~~s ~""l~~!~rd~: vá":~=s nf~~~~~~~ ~~i~~iu!:rb~~~'fe~~n~iah~~~red~ 
paises sul·americanos. !'UaIU da prlllo do 3'\Vida Esporti~a eixo aOI Dardane,IOI em plena rua. Outros acumulam t~ma: "As influênciasanglo·saxô. 
. . - .ealmento de avlaclo . - em casa as matérias fecais, que mcas em Rúi Barbosa». A en~"" 

'iu,llllljes: , ___ EM S JOSE' . :'\n\'ll Inr'I~II', :! (lIellh' l's~ - só de semana em semana sào trada será franqueada a todas 
Acha se ~csta cap otal o nosso Porto Alegre. 2 (C , M~) -I No último d~millg0t na cidade ~f·"e:UI!t1 .. nntwin" truu~11Iihtln" conduzidas por um indivíduo. as pessoas interessadas. 

eo.lega de ,mprensa. sr. Abdon Fugiu do 3" Regimento de Avia· de S. José, encontraram.se em 111Ir ( hllrlt:s 1II1r"., ,·nrr"'JlIIII· num carrinho de mão, e despe- I .• . 
Fees. d:retor de . J orna! do cão onde se conservava pre· . d t'd d f t b'l ,11'" h' ,I" ("h,mltl" lIrfllHlplls, jadas no aterro da Praça da O prefeIto da Capital Federal, h 

Povo", de ltajaí. 50. 'Osear de Melo Fernandes, '~~~n~i~en;e~~, Id:lí. : o ~ ' ~o~il1~ th,!:\' ~y,tem, I'm R"I'IIII, III!rII Bandeira. sr . Henrique ~~sworth, aten· 
- Encontr.a .se de passagem mais conhecido como Melinho, thians", desta capital, o qual , ~,tll ,·.d,!"II'. ,'hUSI',,!llls "111 111' Isso é o que está a reclamar dendo um~ sohcltação d.o Con· 

por esta capItal, procedente dc que há tempos deu à referida apesar de não estar com o seu IOrn,I:'~II"S I,r,,, ""l1'lt~s ,d." as vistas da Saúde Publica. selho .NaclOnal do Petroleo, fez 
Santa Mana, no RIO Grande unidade um prejuizo de mais quadro completo, conseguiu, ain. ~llIh Il~ ,!' de )1 u,,,on,.1140 ! ~"!. Quanto à Policia, compete. lhe exped~r ~o Dep~rtame~to de ~ 
do Sul, o sr, ~r. Carlos Sada, de 1O :000S000. Conseguiu ser. da assim, empatar por 1 x 1. ,:~r.lI~\~,iulwn 1I1~'IIII1' IUI j rll- aca~ar com os ajuntamentos de FlSc~l~zaçao. as ms~ruçoes ne· 
gerente da fih~l do Banco do rar as grades do cubículo on· , Nos proximos dias 27 e 28 do (111 esjll'~ ,1'~OI.tIlS !,afl! mo\l- nobvagos, que naquelas redon · cess~r~as afim. de que essa .'e. 
BraSIl , naquela CIdade. de fora recolhido. Deu êle en· I corrente, o "Corinthial1s" se ba. lIIentllr·,e ~ I'I dire<;lIo leste e li dezas se dão, fazendo algazarras part!çao prov,dencle no sent~do 
f1nltl's: trada no R:egimento, c.omo sol· , terá com O .. ~ndust~ial", de ::~~:~'h:le:::~:~D~, 1::H(I~:;el'::~~ e pe~turbando o sossego das ~:oq;:':is °tu,::~~:smd:osg;~::~ 

A nova diretoria do Circulo dado, passando depoIS a em· ,Brusque. Os tremos vao come· IIardlllle10s famíhas. . ~ . d . . 
Operârio de Florianópolis está, pregado civil. A polícia está à çar dentro em pouco. . '. .. Segund~, no~ m~ormam, ~s :~sú~ei:n~a~s 7\oa::.d~a no:o~:~ 
assim. constituida; Angelo Vita· sua procura. I _& ' . 6 v~rduras, ah eXIstentes, sao , ' 
li, presidente; Aquino Vieira. .. Prl_o de elpl el obrigadas a !echar.se às 22 h<;>. as 7 da manha. 
vice· presidente. Rev. Pe. Fre. A bem de leU8 lotere.ss S Nova Iorque, 2 (H. T.) _ Os ras; mas nao o fazem, cont!o Camisas, Oravatas Pijame. 
derico Hobold, assistente ••e1esi . coofle sempre leul SI rVlç,r. IIH,1iVidUO,s Hans P, agel, de 2(\ nu~ndo .abertas, às vezes,. até a IMelas das melhores. pelos m'; 
ástico: Adão Sobierajski. 1" se. a pE'ssoa Idooeft. , Ianos de idade, e Frederkh mela.nolt~. E o que ~ maIs gra· nores preços, SÓ n. CASA MIS
cretário; Alcimiro Silva Ramos. P~oc~re (l~ elcr~Vf\ é. Oro fk-hlosser, de 19 anos , que, se. ~e, tam':ém ~egundo as mesmas CELÂNEA. - Rua Traiano. 12 
2" dito; José Rosa, l' tesoureiro ; g~n zaçfiO "Om( rC1!l1 CHIa· gnndo os agentes fedemis, mrormaçoes, e que nalguma~ .se -------...:......:. 
Ridere Beltram, adjunto do rlneoFe . lIu8 ,1,,110 PlOlo D. I8. eram IIlclllbros da organização vende cachaça a todos os VICIa· Sap t 
tesourejro ; Genésio Caminha, FlorlaDópolls. da juventude germano'llll\cri- dos das redondezas. a e, r o 
~~::~~dofr~~~~~~ v~ei~ã~~~~ a B"alca faminta ~~~:~ 'n~~I~~~~f~~I.se n, eSI,ionu· QU A R T O Prect88.~e de um sapateiro, 

Freitas, comissão d. sindicâncias. an~I~~aplr~~~~~ 2m~~i's~'~ bclg~ Procura·se um, em casa de nam~~~rp:rel~:, C:J~Il~~:I~r. 
,

senhor Van Zeeland, de regres· Dr, MADEIRA NEVES _ m.dico especillist. em família, rraT uma só pe.";:a, Malra 119. V I 

~MI9-<.clh.& - ~~:e~~ p~~:~~s d~~i~~ies a~: DOENÇAS DOS OLHOS ~~~ pens O. ratar nest; ~~'~;Ir=========':: 
Londres, declarou à imprensa 

j)91..QJ71.lJ,,;1 ..J .LI. que " não é exagerado dizer que Cureo de Aperrelç<>llm~DIo e LoDaa Prilloa DO RIo de .JaneIro DESPERTE ABILIS Mechado & (ia, 
) 

o ~cvr~s:~~~S~áu!a~i~i~~~ÇãO Consultas dilrilmlnte "'L'II~~..1Ift ~ t 1:,::u DO SEU FlGADO Aginciaa e
M~~t~5gd;:~O.eo~~~~~ov~~~~ ameaça tornar·se desesperado· Consultório: Rua JoAo Ploto n.7. sobrado - Fooo: U67 "~I~.c.. Repreeentaçõea
sente m-se jovens depois dos ra se nada fól' feito em favor Relldêocia: Praça Getúlio Vargas, o. 10 - Fone 1504 ........... llI*
60. Armazene vital idade com dos belgas antes que chegue o ......... Hft der,.....". tLariamwnte.. 
 C.I•• ~I - n 
- o oleo de figado de boco CO"... U......enle. 011 alin-..n~ nio Úf) R.. Joio PItoIo - , 
Ihou combinado com calcio e 

o' nutritiva Emulsão de 5co" ....~...._lltrode-blU., Se.~m.nlG 

inverno. 4~rWM • apMrwNIIl. o. ••a" inc .... o\--------ililí..----------
.to,...o. SobNvem a pr'-lo d. ....ntre.. FlORlltNÚPOLlS 

'~ ......Udo. como Q'ft ...v......
cil de digerir que o oleo pUr'O D••o.TUIIof...I'C'O .....Wa.:\lm"".rtyrlo~ 

sadio. Quatro vezes mais fo~ V~ ...~~~~~~~s~~~~t~~:;:~~~~~~ Dr. ARAUJO-~~=~~G~~~~DN~~ s.b......... _ 
prlM\peh
~e~: Po~~:,os ~~í~a~~t:1. ~rmo. ainda que não pedia a remessa ..... N.... M toMO .. , ..... Pilhai.. .lIftdploo do E..... 

U... .bnp.... ".(:\Ia~io nlo toe.ri .. 

Er.pecialista; assistente do Professor Sanson CAllT:&RB pe.1'& o F ...... pan. ua_ aeçio 

a velhice prematuro. ftrt&.Fa_correrli.~D.te .... lltro 17P.
de alimentos norte·amerlcanos!1 de Janeiro, 
preferindO o vidro que se estudasse a possibilida· Nilo e.uaaa 8 ..DO; .10 .\Ia\'" • tontYdo CASA MISCELANEA, dislr!· 
Mas faço economia . para seu pais, mas sugeria do Rio 

c1••U18•• .,oeI Mnte-. ...,.10 pua tUlSo. 

mokir, ': Consultes: Pel~, 'fa~~~~' d~~"310àlà86 12 Il1o aan,.,UIr.oMII pe.n t."f" .. bm. tomr
de de enviar, sob rigoroso con U,,~te. PiI(a .. Pil1\1lu CARTEU Iluldorl dos RádIos R.C.A. VI·EmUlSão DE SCOTT trole, vitaminas e protelnas Consultório: Rua Vitor; Melreles, 24. Fone 1441 pan • FiI'ado. NIo acc.1ie _lt&cl& clor, V"vulas e Discos. - Ruar_ 3$000

1r+'í't+l•••'M'Irj;; , para a Bélgica. T·aiano. 12. 

LAVANDO-SE COM O SABAO 

"VIB8B:.BI.IICI&LI•••,I" 

de WETZEL & CIA.~)()InviIIe 

.POUPA.-SE TEMPO. DINHEiRO E ABORREClk"":~TOS 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:ftrt&.Fa_correrli.~D.te
http:t~5gd;:~O.eo
http:n~~I~~~~f~~I.se
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