
•Atacado UIIl (l~~Lfie e-amerIcano 

Walhingto~, 6 (A. P.) - 0lem apreço le achava a camillho'D rt t d " Mriah "'I orridA . - d la ltuto, OI r~do, '~ :~i-'I~r~_ ...............
a~epartamento da Marinha anun- d! 1~lândia, levando correlpon- roe: :::n: :e :0 d:,troer oc o, , comunlCaçao ec, ra da. H, ~,~~j!!:'!!l*~~ ;ta c~ou qu,~ o de.~tro~er norte-ame- dencla, acrelcentando que OI tor- "Gre:r" or a.2 labmariao o!or- que o vaiO de CHrra relpOlldea • - te-a~lenc..~t~~~;_~,·,~;~,~,' 

flcano Greer fOI atacado por I pedol falharam o alvo. I p hã d 4.tind ,, ' ao ataque com carcal de Profua-, Walh_tlo.. 6 (A. P.) - O \ traça0 'do t~ D opem_' 
um lubmarino. A aota governa- __ reu aa man e, 0l1li o, coa- • d e I tr o J e r norte-americuo dia\. A lU ~' __Ié ... 
mental elclarece que o deltroJer I Walhington, 6 (A. P.) _ O tudo, a hora exata e o local do didade, deKo.heceado-H, e.tre- I"Creer", atacado por ........._ 122 a-. 


Cor..do ao melo um I a R.L'. COllllnu. • 

~~~~:~r~~~ill~1 o lil~~4:~ldado ;[~~~

mandado pelo capitão G, N, Oli- com a necessária presteza para 
ver. tste návio a\'istára o sub- O MAIS ANTIGO OlARIa DE SANTA CATARINA escapar aos terríveis ataques 
marino Italiano. quando à super· Diretor-gerente. Altino Flores :U~i!:dO~in~~:~d~d~O :l~~ 
ficie do mar. exatamente ao mães estarem empenhados em 
amanhecer. Enquanto o cruzador ANO XXVII I" Florianópolis Sábado, 6 de Setembro de 1941 N. 8339 febris construções de indús
altera\'a sua róta e aumenta\'a a trias de guerra no sul e léste 
velocidade ao máximo. o inimi- do Reich, o oeste continua sen

go tentou submergir, mas o cru- PralO O chefe da pO- iH-II - d -O he O IB.tendo o••Iemlas ~o \~~isdim~:tante a~se~l 
"' zador britàn"ico cortou-o ao meio, Ileta naliS~~ dos S. A·I I er aIn a 11a c O U e olhan~o o sol aF~n~im~n~e, n~: !I~~O~:~ 

de tal .manelra. que arrastou na Lontlres. 5 (He,,"'rs) _ O, • •• :\[os('ou. G (!telll ~rH ) __ _ !te- ze meses, o~ Ingle~~s. ~presa-
~ua proa pedaço> do >tlLm"'Ill.'" Igl' \'\lM 1."" 17.<', dlere ,Ic Puli- 8oltoa 6 (A P) _ O ar uidu ue OUo de Habsburgo pre•. \"('Ia li t'mlssora desla <:apitaI ram 39 navIos do eIXO, com 
IIallano. Nenhum membro da tn- ('Ia l"azislu ,IoH ~ \ (camisas I d '-'d'A' q q . d "h ff .. que segullá d"lIlln , ' 111 brc\'(' um total de 143.543 toneladas. 
pulaçào do barco inImigo pou- pardas I. f," pri'so ua uolte ,Ie Iten enle ao trO~O a ~~trta, teve. lUa c~rte~~ e c au eur para o ~utloestc da .\sla lima 
de ser salvo. ~ ti" ('01"11'111". lia Huuull11a. se- amador apreendIda pelo A~tomoblle, Regllt~r do Eltado de Mas·' ~XIINhção ,kstiu,1(Ja a obsen-ar 


gundo IIlforlllações IIl'oceden-llachuseUs, u. Frank Goodwln, por estar gUIando leu carro com a I o eclipse solar de 21 de s,'ICIII
O prl....lro \('~ ti " E, IO, 01\110. que acresccn, , velocidade de senenta milhas por hora. No despacho que deu, bro 11I·ÓXI\IIO. de\' endo <,ssa ex

n.vlo-tanque Iam qUl' \IIil!utr"s de OUlr?S calSando a carteira do arquiduque, disse, em fórma de juslificativa p<,dição sei l'1lCfu\(ln pelo pro-
I 
Los Angelcs:6 (U. P) _ A ;~~~I:::r~~.rl~:~~~~~o;r~~~~~I~~a~ O ': Aulomobile Register": "N~o há ae.celsid~de ne.?huma de o a~- fP~~~s;~II:~~I~:;-lga ç,,('s mllll 


"Union Oil Company" anunciou m(os de' iulho .. IU'indllio de IqUldaq~e c~rer com tal velocIdade ..Hltler amda ~ao c~egou aquI, ficas serão utilizados al>arelhos 

que o návio tanque "Saint-Sin- agúslO. Inem ha motivo pa~a Sua Alteza suspeItar que o. aaltgo ~m!or e cabo especia is I.,ara a anális,' espec-

I ." h • t d 7.689 contos de da Reichswehr, feIto Fuehrer da Alemaaha MaIor, esteJa a sua pro· Iral. cousuleratloH ('01110 os ,h, 


CéU' . C egou ao por .o russo c cura" lnaior exatidn o H1P a~ora (l llt-
Vladlvostoque. condUZIndo . mercadorias para a . _ pregados. 
95.000 tambores de gasolina pa- Inllaterr. Foi preso por ter dito Roosevelt vai saudar o rcfpri,~o c!'lipRe RPrá oh.g~'r-
la aviões. Oque pen.ava o Brasil :arlo t~lIIb<,nl ,Ie postos 'luxIII.a. 


A entrega dêsse carregamento Rio (;ranut', 6 (D, :\.) les nas Jlroxl\nula,l~s de Kle\ e 


constitue a primeira dêsse gêne- iO~I~llI1dC~~~II~~'~la~~!-~~~t~~!I~ ti,~~~~I~:~~~e;ie~I~:~ltP~~) fol~~~ outraR partes da Russla, 

ro, e faz parte do programa de llúno 61.:n~ volumes de "ar\les fidedignas illlol"lnam que o ge- B(.oi\('8, honR t> bUHI(l~, 

auxílio à Rússia. (' ontros lJl'odútos ,·ongelados. neral De Laurencle, quc repre-I Priml'irus entre cs pI'iDl.-iro~ 


pPRlI ndo ~,4:lJ ,81 i quilos , no sentou o govêrno do marechal Silo os doces prepnrllflt:R 

\'alor ele 7J; S~):55f1S~OO: 1.100 Pétain elll Pnris, teria sido pl'e- C,,',. bom F~rmenlO M~dt'iro, 


Do~~\~ .d:~r:::::os, I ~::~~al~C~~~;I(;'~r;I~.~OOP~IUI';~~I,s~:~ ~~al~~~~a~~dem das antOl'i<lades Quem péde comida 
Dr. NILO VEITURIHI \'alor <1P 16;;: 74:lS0UO, Segundo essas informações, I é praso i 

a prisão <lo general De Lau
AS6i~tl'ntp rlo prr.r. J, KÓ8 Adel6es .OS rencie teria sido motivada por Londres, G (Rente!"s) - Em 


do Rio d" Jlln~iru , fr.nceses.llvrel ter o mesmo afirmauu que os consequênda de uma delllons-

E p .. ciali8lR rll! DepIlrla · alemães Ilretendem subjugar a Jtração de um grupo de mulhe
mpoto de SIIule Púhlica Cairo. 5 (Reuters) - Cento F.:ança durante várias ,gera- res belgas, contra a escassez. 


de FI"rllloó;'oIiF. e vinte membros da trillUlação çoes. de gêneros, três mulheres fo
COO'UIt1i8 d "s la às 15 do paquete francês "Provi- O general De Laureucie es- 1 ram condenadas u 3 meses de 


horHs. - Dluriamelile den("e", um uos três navios que tava no comanrlo da 16B região ' prisão, quatro outras a 14 dias 

Consult. R. Tr.j.oo 33 foram a Beirnte para buscar os depois de assinado o armistí- de encarceramento e 11111 ho, 


S"brl\~o repatriarlos do sell pais, aban- cio. e, em agôsto do ano passa- mem a 4 meses de prisão. 

R,,~idên('11\ R. E.. tt'v"8 donaram aqllela unidade e ade-[ do, foi nomeado representante " ... ,un';,VII, " \ """..u J - A demonstração de protesto, 

Juntor 1:15 - Te!. 7~~. I'iram à ("ausa dos francesel li- do gO\'êrno ue Viehí em Paris, presidente Roosevelt dirigirá conforme diz a Agência Belga 


\Tes. onde permaneeeu nesse earater uma mensagem rád~o-.telefônl- Livre, estava organizada, na 
Toda a triplllação do "Pro- durante 4 meses. ca ao Brasil , amanha, as 18 ho- sua maioria por mulheres, que


500 MIL HOMENS videll("c," havia sido escolhida ras, pela onda da Natioual marcharam para a IIIunicipali-

Paris. 6 (United) - Informa- enlre partidários do marechal Broadcasting Corporatioll, ce- dade tendo à sua frente uma 


ções, provenientes do Egito e pu· Pétain. em Tonlon, os quais re- Dr. Antônio Moniz lebrando a independência bra- bandeira, onde se lia n inscri 
bliradas pela imprensa parisien- rl~l~?i~~:~;t~o d:~~~~'n~r~l:as ~i~ de Aragão sileira e inallguralldo a cadeia ção: "Precisamos de carvão. 

se, revelam que os ingleses con- p.hi. MÉDICO ~~~I~~~~~~~a~:rm~~al ~~~:~~~:~ ba~a~~I~S~~~'f~e~~~ ~;f~~~~a~~e, 

centraram 500.000 homens nO é a rádio Cruzeiro do Sul. na cidade de Veders, certos ra- ] 

deserto ocidental. para uma nova ~:~: b:~:~I:;·E:::rc!m to••~~ Cirurgia 8 Ortopedia. A B I 6 I i I I 6 ]laZeS que, nas horas de j'black- ••'orcos a....I •• 

"blitzkrieg" contra as fôrças ita- jt I.' 4e N...... Senbor: Clinica a Cirurgia do u I r. n o u.r out" escreviam com giz, nas Moscou, 6 (U. P.) - Noticia
lo-alemãs. oIó t~ ..In o CONTRATOSS~. loraz. contra • Ri.si. paredes, frases depreciativas se que os alemães estão lan
----.. CONSULTÓHIO: Londres, 6 (Reuters) - O contra os alemães, tiveram 01'- çando reforços no setor de Le-


Comprai na Cf SA MI,CE A I.solina do ({uu T.lij~o(l. 33. correspondente da National dem de acompanhar a polícia I n\ngrado e que, dia e noite, se 
LÂNEA é saher economizar major Peixoto Diliria.meote dll. 15 às Broadcasting System em An- em suas rondas noturnas, co- está travando imensa e sangui

1.000 AVI6ES Pórto ,\legre, 5 (C. ;\1.) _ R;s7IDhÊ~NrI1C~I'A" ~~~:;d:~f~:: r~~~i~r:~t:~~~ mo medida de represália. nária batalha no referido setor. 
Londres. 6 (Reuters) - De O major Hermogenos Peixoto dinária do gabinete búlgaro, a 


acôrdo com dados oficiais reve- realiz(lII. porante a diretoria do AV. Hercllw Luz, 189. qual, segundo as mais Idôneas 


lados agora, desde 0..i~íci~. da ~i,~I:~~~~~e~~o~:~l~r~~~tio~n~: Tt!lefooe D. 751. ~l~f~~,Ç~~~ g:d~!~~I~n~f! Loteria Federal 

guerr~ as per~as. do eIxo. em demonRtração do uma gasolina t' I - d B I á . 

matenal aeronauhco, elevam-se a I do sna im-enção, Foi IItilizado CONGRESSO DE ~: ~ ;ei~~l~çoes a u g na MIL CONTOS 


DIa 8 d •••,....8,029 aVIões. contra 3.089 per- 11m automó\'el Chevrolet, lUO- HOTELEIROS O aludido locutor aCrescen· 
didos pela RAF. dêlo de 1U:n, lendo a demons- Nova Iorque, 5 (A. P.) - O tou que, segundo as mesmas Inteiro 1201000 - Vlgi••lmo 71000 

SOmente depois do início da Iração dado resultado apreciá- sr. Franklin Moore, presidente fontes, o gabinete búlgaro de- RUI F.II,1' Sch.ld' - Edlllcl. A.tlll H... 
h ' I AI h ,'eL O sucedâneo preenche to- da Associação Americana de cidiu que marcharia ao lado Não tem telefoDe J 

campan a, .onenta a eman a dos os re'luisitos da \'erdadeira Hotéis, anunciou que os hote- da Alemanha, contra qualquer 
perdeu. SOZinha. maIs de 4.000 gasolina. O major Peixoto é leiros de toda a América de- frente, exceto contra a Rússia. 
aparelhos. autor de outros inventos. verão reunir-se no México, de A única concessão feita pela Tr.flc.v., COlll lftOC.s la procluclo I....... 

, 15 a 22 de setembro corrente, BUlgária foi a de decretar o cat.r'Mlts.. _ .vl"" 
tIj_____________________r , para completarem a organiza- envio de 15.000 trabalhadores , Rio, ~ (Meridional) - Jo~e- 

DR ALBERTO M GUEDES PINTO ção de uma Associação Inter· para a Ucrânia com o fim de fma Lleutaud, mais conheCIda Londres: 6 (R.) - Acaba de 
•• Americana de Hotéis. auxiliar as colheitas de trigo, por m~dame Fifí, sériamente ser anuncla.,do nesta c'!:pltal 

Participarão dêsse Congres- que não foram destruidas pe_ envolVIda na _descoberta. de I qu~~ em agos~o,.a pro~uçao deCLINICA GE
1) A L 

50, entre outros, representan- los russos. De is disso _ con- uma or.ganlzaçao de traflcan-' aVlOes nas fabrtcas mglesas," 
tes da Indústria hoteleira do clulu o IOCU~ _ a ressão tes de. Jovens, em Santa Cata- tanto de motores como de pe

~ NERVOSAS Brasil , Argentina, Chile, Bolí- alemã sôbre a Bulgária: para rlna, Ja teve ?_ seu nome em :~d~~I~~~~r~~~1 todos os re-DOENCA.. via, Equadol', Colômbia, Pe· forçá-Ia a entrar na guerra f?cO por ocaslao do desapare- . 
COD.a\l6rlo: RUI VUor M.rel••• 28 - Da.... às "horl. rú e Venezuela, contra a Rússia, diminuiu de clm~nt~d de 'vo;f Cortouger, A bem de 8eU8 Intere8!'" 

Rllld'ncla: Rua Almlrant. Llm.vo. 38 - T.l. 1589 .Ch.nt....tr.ba.hl.t. Intensidade. cO~o.:;f1:11:. P::nfes~~; . a • sua :o:~~o':~:!:e~~U' 8mlç()!I,. 
Rio, 6 (Meridional) -- parhclpaçao no tráfICO, dlzen- Procure (lU e.creva 6 Or-

Um empregado das Indústrias M h d C .do que estivéra em Florlan~- .anlzaçlo Comprelal Cata-

UM ,NAVIO POR DIA Mauá, aproveitando-se de um le I O & ia. p~l!.s tratando d~_ "seu nego- rlnenle. Rua JoAo Pinto n. 18. 
assentamento mal feito na sua CI? . Nessa OcaBlao conheceu Florlanópol18. 

, Washington: 6 (Reute~s) - ~ contra-almirante S~muel Ro- ~~d~~n~~Stl~!O~~s~r:~~lh~bt"~ Agências e !.!,'~~a~av~:s, qUV:~d~~:p~~ 200 SUBMARINOS 
bmson, chefe das construçoes navaIS, levou ao conheCImento do condenação da emprêsa onde Representações grande sortimento dêsBes artl 
ministro da Marinha. Frank Knox, que, nos primeiros oito meses do trabalhava, de modo a ohrlgá- gos. esta, em reconhecimento, Londres, 6 (Reuters) - Ao 
corrente ano, terminou-se no país a construçào de 213 unidades la a lima Indenização corres- C.... POR:IJ:io3~lnto _ 5 prometeu-lhe que mandaria resumir dois an08 de batalha 
navais, sendo batidas as quilhas de mais 436. pondellte a quatro anos d~ tra- mulheres para ~~ pen~dde ~~~!I~~~uU~u~f1~~a~:m~:; 

Entre os návios lan~ados ao mar em 1941, figur.am um co~- ~al~:~II~ a;r:j~ISdI~~~:a~e~~~~~~ f L O R I " HOP O L 1 S ~:J~s~ '!.e~~~m~~daC;U;:metr~ empregaram durante os prl 
raçado, um cruzador. OIto destroyers. Bateu-se a qUIlha de dOIS da decisão sendo constatada a Sub-•••nt •• no. prlttc'pell da por Intermédio de João Ba- melroB meseB déBte ano uma 
couraçados, treze cruzadores, oito submarinos, dois porta-aviões e Irregularidade, O chantailsta ...lHtclpto. tio E.clo. t1sta Rocha, conhecido por frota submarina de dUlent .. 
~i!!co~nta e sete dcstro)'cra. BerA proce...C\o. 17P. "Joio CentenArlo·. unlcla.se., 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:unlcla.se
http:figur.am
http:con-p.hi


Come~o u O terceiro ano de guerra 

Londrcs, 5 (De Gerald Her- j talha da Grã-Bretanha as vitó- ! tra um poderoso agressor e pô- ,e diariamente aumenta os seus esforços do~ nossos inimigos j pról da liberdade. Devemos, 

lit hy, COl'l'cspondcnte político rias imortais alcançadas pelos Ide resistir a todos os esfôrços , bombardeios contra os p~m~os para expulsa-los dos vastos todos nôs, nos le',?brarmos, enI

da Reuters) - A passagem do pIlotos da RAF contra fôrças tendentes a abalar o seu moral ' VItais do 1I11migo. O exercIto oceanos, 
' 

tretanto, que nao deve haver 
segundo aniwrsario da decla- superiores, meses de bombar- !e a sua resistência , A nossa dc- britânico destruiu o império I Estamos talvez agora no! enfraquecimentos e que a nos
ra~ão dc gucl'l'a, no dia I" , foi deios selvagens e implacãveis ifesa civil foi magniflca: italiano. A esquadra britânica início da verdadeira luta para , sa produção de navios,canhões. 
motivo para que os ministros dos homens, mulheres e crian- I Atualmente a RAF, de dia, é mais do quc nunca scnhora a dcr:-ota do nazismo, Mas en- I aeroplanos c munições neces
britânicos fizcssem algumas l:as destas ilhas, quando o po- I domina os al:es sôbre a Grã- dos mares c os seus valentes frentamos esta guerra de ca- ! sita aumentar até atingll' o 
declaraçôcs pos itivas ao cor- vo britanico se viu sôzinho con- Bretanha e o nOIte da França. marinheiros desafiam todos os beça erguida, mais fortes do ! ponto requcrido para o suprl
rcspondente político da Reu' .-----..- . . - _ .. --_ . - que nunCa o fomos , 11l1ento..~.tJ"dr.~~\i"S fÔI'
te ,·s. No lraque ou no Irã, obser- ças" . 

O SI'. Al'thur Grccnwood, mi- vamos o comcço de uma ofen· Lord Woolton, ministro da 
l:~ stro .S':-:11 pasta c 1I1cnlbro I siva diplonlática c ll?ili~ar .. Ani- Alinlcnt~çiio. fez as seguintes 
(tO gablllctc dc gucrra. deCla- j nUldos CGm a. ITslst cnCIa da declaraçoeô ao corrcspondente 
rou: Russla , com mIlhares dc bra- da Rcuters : 

"Entramos no terce iro ano vos aliados combatcndo ao nos-
do conflito. A \'itória final con. so lado. ",'ntimo-nos ho je mais "Oc um ano para cã, quando 
tinua a fugir às garras de Hi. confiantes do que nunca cm a RAF bateu os piratas aéreos 
t lrr. E' \'('l"dade que novos ter- que a musa dos homens liv res alcmã('~ na primeira batalha 
l itórios foram eoloeados sob o triunfará. Mas d('\'t'mo:; núo da InglatclTa, os nossos planos 
jugo da Alemanha durante os l'squeccr que n vitória sónwnt.e relati vos ú alimentação foram 

~~~~~~,:,~~~~~l~~~;,:cg!~~;:~;~ ~~:';l~~ S;g~D'I~ll;'r~~~ Il~~<~:'t::~ :~~~;i~~1;~~I~::va:'efo~':a~í:serc: 
cntal _ lu ta que lhe está sain- Do seu lado. si r ,\! C';.:a ncl('r. ~úo lllaiorcs C' estão sendo dis· 
do horrivclmentc cara pela sua Jl ril11<'iro Lonl «o Almir:lIl tado li'ilJllidas em todo o país afim 
duração, drenando o sangUl' I d i.;sf' : elL' aUlllent.ar a suficiência pró- ( 
dn 1110cida<lc alClnã e consu- " A nossa l'squadnl P:i:';:;Oll ~ prin (' dinlinuir os "'scos de 
mindo, como um incêndio de· <Ius mais árduos anos rl l' tnela <I< 'struir:ão dos estockcs. 
vorador. os suprimentos das a sua lt bt.i,ria d" ~lll' ITil. Co As nos'a:; impol'taçõ<,s e]c 
t ropas telTcstrcs c aéreas do 1110 a posi,üo atual d if~rt' ela de' ~el1t'1'os a limcnticios C o n t i-
R(·ich . doze nll'Sl'S atrút-i. C0111 as vitó· 11l.HlllI ri dU'g-al' a despeito das 

XessC' l11Cio tcrnpo. R profun- rias de' Tarnnt.o (' Ma tapan. a am('aças cIos :)ublnnrinos e são 
d~~ l~ ostH idade dos países con- ('vH l 'ua, tlO da Grl'c;!a l' !.l t, C lt' - pn;;";f -nt<'ml'l1tC" reforçadas conl 
quisl.ados, ciespojados e domi- ta . a dl 'st mieilo tio "llisll1a rr:k" as < Inlribu;<;lJt'S nortc-ameri -
Il..dos pelo terror começou a e os a taques' <:111 núnwro s"m- ri ':illws, d" ~onformidade com 
ln:lnifestnr-se em esc~la cr l'S- pre crC'!)cen le cont ra os su !JnJa- ~J_ If'i dc- [lrn'ndan)cnto e cn1
(',' li te. com atos de sabotagem rinos no AIt.ânl.i r'". a "''luadra pri·st in1O. Hoje. nessc sentido, 
t ~;i1to na prodl!!"lQ como lIO demonstrou () ~l'ftI1r1 " pape'l "sl.amos melhor prcpal'ados do 
transporte. e csÚi. criamlo no- que a suprcmaeia lllarit inH. 'IUt' l1u nca para enfrentar o 
\"(,s e ansiosos problcmas Dara britânicas desempenhará para l'\loqlle dos ataques ac'reos ou 
" :,u per-forçada máquina mi- a obtl'llção da vitória fi nal em da in vasão". 
li ta r alemã . Ao demais, Hitler I 
t eve quatro grandes fracassos [' 
nGS ultimas doze meses. Dei
xr·u de ganhar a batalha da 
I:~ glatelTa; fracassou em impe- L' 

d.r que os Estados-Unidos for· 

~::;~e::I~~I~ ~~' n~~~í1!~fô~~~b~ L:.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiEiôiiiiiEii 
h ':J : não conseguiu executar os 
~(US desígn ios cuidadosanlcnt.e 
F .lneJaàos em relação ao Ira
q' :C, à Siria e ao Irã afim de so
lr.;:ar a nossa posição no Ori
e:.te Médio e, iinalmentc nào 
C('!lseguiu obter uma vitória 
r , pida sôbre os nossos aliados. 

O Serviço de Salvam~nlo, da RAF., (, responsá
vel pelo salvamento da vida de numerosos pilotos e tri 

pulantes de aviões , tanto ingleses corno inimigos. O avião 

"Lysander" acaba de jogar uma boia de salvamento pa

ra um piloto em alto mar, orientando imediatamente 

as-lanchas.,. ultra-rápidas de sálvamento para o local 


em que se encontrava o piloto. 

(~óto de BriH~.~__Se..:~~ce ~ ~~~al parCl._9 ESTADO)


t!~~~t.L~rR.~l~p!-u~o 
27 Gr&lill Remw. rnl .~ livro " Rc-cc itls de r ._".'."'ll . ·[.,.10,_111 
NOME 

Representà~ões pa ra 
-- - ---_ .. _---._- _. ---.----- -- --- _.. _._ -------_.

Em vez de invasão, temos os holofotes Rio de Janeiro 
Firmll cr,mereisl p.tllbelecida há 8DOS 

Sem duvida que os alemães es- 'me gravidade. contra qualquer tentativa dos 
fre~~~~i;;,ad~él~a N(P;~ ~ Idar.se acontecimentos de enor- ~~~co:n~i~!~a~~o ~\'~~~~~~ 16 Da 

C~"ital r'"lier" I, com e.critóri,' de re"rl'SeOll,ções em 
/("1',,1, com ótimllR rd.. r(' nci~s IlIIncárilt8 e cI·ml'rciaistão imensamente preocupados : Certo é que os alemães re- ingleses na costa francesa , Es dispom10 de orgnoiz ', çãl) p t" r"ilR e um qUlldro decom os boatos d,; que o coman- ceiam a invasão do continen- , ta brusca mutação de cená
b :lU8 vl'nd,'rI"I'''~ proeurll rl'l!lcionJl r se Cl,m IDleresdo britânico esta considerando . te, o que altera profundamen- rio é, na realidade, mais um 
RlldoR .. m nt>gó cius nhqu t' la /lr"ç'i, à bits.. de comia possibilidade duma invasão . te os planos do Fuehrer, Em CUl'ioso sintoma da próxima sAo ' ·u c lJ nt~ p·"llrilt . 01"r188 11Ilr.. 1\ . FEURLEdo continente. Um dos indicios vez da invasão, tantas vezes quéda do regime hitleriano, E CAixa Po.tul n. 2913, Rio de ,JdDeirll,dêsse nervosismo é o uso de po- prometída, das Ilhas Britâni- i que ela se I dará, já ninguém 

derosos holofotes, Iluminando o Gas, temos os holofotes ger- . tem dúvidas a êsse respeito. 
Canal da Mancha ... 

Nas ultimas noites, podero 5 válvul .. ~, IrausrorlDaçiiu da 
sos jactos de luz saíam de inú 530$ força, alcaDce mundial, onda" 
meros pontos da costa, entre curttls e 10DgRP; caixa 50x28x!!3. 2 Produtos CATEDRALCalais e Boulogne. Verifica-se, aD08 dA g~r8nli",
pois, que os alemães procuram Engenheiro RleSlnleld,
descobrir unidades navais bri á venda na FARMACIA ESPERANÇA

São Paulo Rua PlateR, 43
tânicas em demanda da costa R':la Conselhelro Mofra. 4 e 5 - FONE UItZ 

francesa. Mas, então, pergun

ta-se, onde paira, agora, a pro
 (Defronte à casa Hcepcke) 
metida Invasão das Ilhas Bri SABONETES 
tânicas? As medidas adotadas 
pelo comando alemão parecem 
indicar que bem poderá suce Antes de comprar um Rádio-Receptor, 
der que o feitiço se volte contra faça uma visita à firma 
o feiticeiro · . , Sanitário e Paquetá I

Positivamente, o Fuehrer a· 
travessa , agora, um perlodo de contêm GERKEN & elA.• ' 
grande preocupação, t a n t o à rua Felipe Schmidt, 34 
mais que nos países ocupados CHEQUES e BRINDES 
aumentam consideravelmente Agentds Autorizados dos afamados Rádios 
as reações contra o Reich. ts· à venda na 
te ambiente de hostilidade t0
ma proporções deveras assus FARMJ\CIA ESPERANÇA P ..... IL.IPS 
tadoras para as autoridades 
nazistas, Visto que de um mo- Vendas à vista e a lon&o prazo
mento para o outro poderio 1"'__.,..--------_______ =-_________________~~ 
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UUTlDO - SiÕldo. 6 de Sflte.bro de 1941 

Oma mulher paralítica 
dirige uma grande fábrica de aviões 

o magazir" norte-americano pldar um cur;o de engenharia "Maple Leaf". um dos aviões de 
"Ihe Week ". q;;e se publica em c1,:lr,ca na Uni\'ersidade de To- treinamento mais conhecidos no 
Nova Iorque. di\'ulgou " relalo da ronlo. Cl>lllO a ún ica aluna entre lllundo pela sua facilidade de ma
vida interessantíssima de uma cento c lnnla estudante$., Quando nobra. Foi depois disso q ue rece~ 
mulher. tah'cz a {mica no mundo terminou () cu rso, obtcve um crn- Leu a encomenda de quar.;~nta 
a exen:er a p!"ofi~~ã0 de l."ma~ pr('gn na "'\u5tin Aircraft Com- .. Hurrica ne~ ", encomenda. que 
nha responsabIlidade. como .; a : pany". de Ponliac. ao mesmo agora foi aumenlada para núme
de construir aviões de caça "l1ur- lempo em que seguia um curso de ro ilinlllado de aviões. 
ricancs" para a Inglaterra ,v:rnbi ll ;lmi':a na Uni\"crsidadc de' A construção de "Hurricanes" 

Conta u aulor. sr. lack ~Io'- iVlichigan. Pouco anle~ dos exa- é muilo difícil. porque o Minis
heT. que. em sua \'isil(\ a Fúrl mes finai s leve o ataque de pa- ~ lério da Acrunáulica da Grà-Bre
Wi11iam. no ' Canadií. Ulna das ro1l i, ia. Apc,.ar di,su. do pr"pno I lanh" exige uma perfeiçào quase 
grandes f,íbricas da "(anadian h",pilal em GtlC 5e cslava Iralan-l impo5Si\'el de ser alingida. Das 
Car and Foundrv Co. ". enconlrou do con,egaiu e;.crncr '" pro\'as. 2:> .OllO pe~a, diferenles destina-
como cngcnhcJr~ respt>ns.) \'el pcb q:!C' a (n inaram,) primeira mu- da~ a cumplelar um a\'i'-\O de ca- A fotografia mostra o escntóno da C10 Mala R I I I 
indústriCl inteira, a srCl , Elizabcll. Iher a di:llolll.lr-:,f' em al:r,)dlll ,i.- Il:a i:~g li·:; . muita:, t~m de ser lro- Warsaw depois de ser bombardeado pelos alemães A p~~êde ~~f:~ant:mà rua e 
Grcgory i\IcGilL Êssa hibrll:a foi mici' . . I,da Cn,:';('r:: idadc dt· ~Iidti-I ""d,l:-:, (", Cjll("r no \'as. quer !'ubs- . a.. s janelas refor.. ç. ada.s .. ~om t~jolos, foram construidas pelos alemães para 
transformada de tal n."ncira. que. gan, ~('U:-:' arl' go~ ("Ill r("\' i st a~ (" 5- lillJida~, If:'111 que sCf\'ir perfeita- ____ _ . .. ~~c_l_ulr os ~ udeus du resto da cidade, 

em lugar de produ1-ir \'agõe~ de pccli\llIuda:-, culn("ea ram il ch<1- I~lcnlc, Com uma fáhrica que não ATE CLUBE 	 ~: ~.;,~:t~';"f:~~:!~:~~?f."f:1~~.:.í. _~~:R:I!Im!l!llNl.I!lII!•••11 
estrada d~ Íerro. \:OIlll'l,llU ~l 1'1\.- mar a '-lI c:;:.:.~ , ~ :! ~) !!~~!!ld t"\ d~\ 'l\'ia- /" .... 1:1\.<1 c""1pa rC'lhada . e uma coleção FLORIANOPOLIS 'i .... 

duzir a\·iõe, de Ireinamenlo. c ç,i"..11,: '1l\ e ,,1)11·\·C 11m lugar na dc 3.600 de,enhos. Els;e McGill 	 \ 
de há algum lempo para eii. fábri ,a Fairchild. <l,. ~ 1 "nl real. 1,,- c"mc'c"" a Ir,tI ,alhar de lal rórma ASSEMBLEIA GERAL OR 
a\,jõe ~ de caça, Toda ,: ::::a mu- go d('llOi~ rle um (lI r " l) :'llllrC' ('or- 'W 'Ir:n(':pio d(" lf)39. que já no DINARIA I Dr. Vítor Kcnder 
danca radical 'foi fei ta sob as or, !'cnlC' .; ;h: rc.l:', Daí a sra, McGill 'im dl~:;!"e ano anuncia\'a ler com- _. re (I, C , r{il) CI ,m 1:'- '-S!élllllns AGRA DECIMENTO 
den; e planos do engenheiro che· pa ~:-'lll l ;\ "Canadian (ar and llei.ado I) seu primeIro avião, De -:;1(1 c ... n idildos (,s Snrl:i. S('H.:ios Villva Adelaide Ronder . Carla Eickhoff Kon 

der, viuv,," Aloys Fleischmann e filha. dr . Adolfofe dessa gra nde fábr ica canaden F(.ll1ldr~' ''. quC' tiunl)(;m produzia 120 operários com que começou ~~~:..~i: lI~llar;tl Sl'S~)'1r(~h :{\~"i:ts ~;e['ill~ l Konde r, Arno Konder e senhora, Marcos Konder, 
se - a sra. McGi11. i1('rllplano~ , 1 Sl!i:l tarefa, chega hoje a ter le Re pr()~'('dl'f ~ th'içâ() rll senhora c filhos. dr. Afonso Homem de Carva


Elizabelh McG,1I ,: uma mullll'r Lma da> SI"" primeira, larefas -t.SOO. C, "",d, r" e ~" C" ,d11", F:, · lho. senhora e filhos , Osvaldo Reis . senhora e 

pequena~ pesa:~do pouco mais de fI); cOio ,.; lruir i\\'j{Je:, de' il1:,lrul.,.ãu Infl..lTilii\ ainda o autor que a cal. l' qlle j('rà lug;:n ~(,.~lInda· filhos. Irinêu Bornhausen. senhora e filhos. Luiz 


50 quilos, magra, !'ofrendo h,í paTa um ~() \ ' l'rnO estram!rir o. 'do ' ta, Ebi(" McGill circúla pela fá- f1l~P'L~r~l' ;0~/~\l)'~'lld~~'~ Ú~l;~(\ Mendonça e senhora. Willy Fleischmann e senho

ra. Walter Flcischmann e senhora. OUo Vogellongos anos de parali sia infantil. : jU ê.J a :-; lI~ comlJan llia (' ;lha obti- lJrje(\. de que l~ a principal res- h r, r;!R 
e senhora, dr. Alexandre Konder e senhora, dr . 

Comecoll a sua \'ida Interessando- do um conlrúlo, L'm ano depois, pon:;;Í\'t:1. com muleta5. e dcslo- F\!-rir:JH"jl l lis, 3 ti.: ~ll :'llHI \i~llério Konder e senhora, Antônio Comparato 

se peÍo rádio. e conscguiu com- ela apresenti"'a " "~Ial'Gill". ou ·.,ndo-,'e com dificuldade. de 19.1. e st:!nhol'a, dr, E\'andro Lins e Silva e senhora, 


I
GU3tovll l,onder e Regil"'u Konder Prado. naOsPIlODCTOSN \1'10'" I~ HlI:.. lml,; ~.·;.:~I~~·::: 

para Fl'r~m EXPORTi\n()~ (, ___,~ __ , impossibilidade de agradecerem a todos quan
tos com êles se tnostraram s olidórios. no rudepreciso e8tlr~m PROTEG:DO~ 
golpe por que passaratn com Q m orte do seu por UMA MAIH'A 
inesqued ,vcl filho . esposo. irmão , cunhado e tioPrncurl' PU escreVB á Or o 
DR. VITOR KONDER. aquí deixam. sensibilizagAnizaçilo Com.r,·illl C"I" . 
dos . os seus mais sinceros agradecimentos.rin .. n>e. I!ua ,JoAo Pinlo n. IR 

Ago~to de 19'11.rlorIM"Ó,)(·!i<. 
1.0......... ao. d •• t •• _ 


""Ao ••••••• b.o••• ~~~ ......tl 

LlMOENSE E. CLUBE Perdas aéreas em dois anos 
CONVITE LOIl (l!'('s. i) (Ht'ut(·J'S) -	 . lo. 011, ainda, OH dados (.'omo 

Cun vi d d nH S oS StS ~ócips r 
-- x ma$., f, mili ;' s p,'Jr;~ a "Sflirée" il;,~I!~:I~~~::r~,I::~1,,::r:~,~i:;;!'~:i('il'~~,~ I;;!:I'~~:;;'~:':)~~~~::~;:·~.: 'I:l:,'~: I.,::i~~:~~
1 ir,R,lllle q' :e {'~Ie lIUh(' real i . 

l·'f.i. 1:(, d! ,1 ti 11 .. corre;1te (,à pdos aparelhos do ('ontando infOl·llla~:ã(). 1. ,100 aparelhos se 
h ,do), ~m illíli ',: fts 2' htrrat;:, da H ..A. F:. 011 p('la~ ~l'[l'"aS pCl'dl'rnm, porém os pilOloS de 

P .r{, -~C' ,I ;'(1 LSL':lI;IÇà) Ot) élllll-ap}'('<.lS ,~lt'dara 0. S,er\~I~o ,'1:)0 dt.'s!,ms mú(plinas ('oIlHt'gui
(~(' \.I,lIfornla.<;ao do ::\111lIHtt'}'lO , rmn sal\'ar-s(', ~onH:'utL' êste 

Fp,·li" 4·n 41. 
,:o ll\'ik. 

A guarda da fronteira da Trar,siordania, coman A Dlle!pria
dada por oficiais ingieses, inclúe nas_suas fileiras ára

bes. c ircassianos, drusos , sudaneses e egípcios. Uma das 
 ;:i:i:i~;i;::;j:!;~~r~0.~~'"\~i~ I~;~:::i~~~r.~g§r:'::~:'!;
principais tarefas dessas intrépidas forças imperiais é a 
manutenção de pCltrulhas na fronteira da Síria. Vê-se c'rt"dit() mais de HiO múquiuaH lJ('sde u ofensiva f~nI larga 

aquí um esqU:ldrão mecanizado do Guarda em (·ada 1I1ll: lendo sido o "rp- ('sl:ala 1\'11 a ;1 luz do dia eontra 
d" .eu filho pode lomar-.e formatura para urna parada. {'Ol'tI .. hatido por UUI esC}ua- os aleulãt.'H no norte da Fran
pallida e '';Ite, quando ti dia,· (Fóto de British News Service especial para O ESTADO) c.lrào ('om J 7i) aparelhos der- ~'a, inidada a Ui de junho , 
rfteo, .tacar... lhe o organis- I"JUA:i.I meio ..~culo tlti ~exi5- rl1lladoH" nossos ('a~:as dcslruirulu 480 
mo. Neltel casol. confie nOI Lênc1a e o melhor rf'darr,l~ I ]~ss(>s dados uão iUt'llleIU os aparelhos inimigos, l'ontl'a a 
conhecido, comprimidol d. a\'iõl's inilnigos ahatidos )lC- Jll'rda df" ~(iG de nossa parte,

d. p,.r~,".. nc,l. Il 'UVE~,.'VA.1
Eldolormio, um produdo de 

DR, ALBERTO M. GUEDES PINTO alUDIIORE pBTH t,OI:,,'o, !'Jf los {'a~~as ('0111 base na França, ~ah'ando-se, dêstes, vinte e 
.SGpl•. lihcaf 6 ri' 1', \',' " t' -.~ /"' r PS na )ll'illUl\'el'a de 1940, os aba- oito pilotos, fieando outros

CLlNICA GERAL cahelol. ~,:,Ir. I' • I {".u ~ p:~. tidos dllrunte a campanha da IH·O\·a,·clmenle prisioneiros de 
Ao primeiro symptoma de faz ('I" ".r • " J(',1i1 rlop Noruega, os destruidos no sô- guerra". 

dior,heo, di 00 CD~
B 

A 	 P!! ,;~ ç iJ b\..' losseu filho com ! DOENÇA~ NERVOSASBAYER h I · .... ' ,',I." ... ('011 li' Ilngir;primidos de E 	 ! Consultorio: RUi! Vitor Mereles, 28 - Das I,. às 17 horas 

I IUISiclêDCii!: RUi! Almirante Lamego, 38 - Tel. 1589 

' U' ~!.IIS de prata e 

R 	 J" -IIH' \.: ... ~>I P mocidade. 

~40 CO!: '(
I 

US'·,!!~ C·, I. " luçAa.Eldoformio nvVE1 
ORATIS10m para os adultos 

Peç. · noalmprruo. lobre OI cal

como para as creanças. ClaOoli ClOI cabelo•• o melhor UIO
IDlportantes acontecimentos se darão 

da , •••• _.............. 


Vi';... poI.......10 "000 _ 

I 


dentro e lóra do Reich 
..ale ou waIor cIIcIItadG. 

o ___--_>0_'"___ i Londres, via aérea (Francis Ipio, do formidável êrl'O de cál 'li. IU',""I' 111.111111' UIL 

:Knight, do B. N. S.) - Empe- culo das esféras oficiais do ".. ~.1j1dtt.... 1" .~ .......


D,. Remigío ! nham-se os exércitos dO .Fueh- Reich quanto ~ duração da 


CU NICA .MEDICA I~~~'n~:~~e~~~~~'~~~~t!~~~~,~~ ~~~!.~~~~a~~efx~~~~: r~c~~~~ 
M:.lestiaH internas, de :sete semanas de luta, os ale- cer que as ofensivas germânl-I=;::::::;;;::::::;;;;;;;::::::;;;::::::;;;::::::;;;::::::;;;::::::;;;::::::;;.I 


~enhoras e Crianças em ! mães não conseguiram reali- cas nada têm produzido de O irmão sofre? 

Geral izar seus objetivos, apesar das vantajoso para o futul'O da O C '0['0 F..ptrllll luz. Ca.ldade 


CONSULTORIO: IPerdas fabulosas, cm homens guerra? " Amôr, lunt!a""hA 22 8nOB, à rua 

~U" Felipe Schmidl- Edili- e material atrlbuidas aos rus- A tudo isso é preciso juntar M"IK \.acerda , rJ6 .. R,o ne Jan,,'r~. 

cio Amelia Neto--Fone Hi9~ , 50S. Não q~eremos, no momen- as enormes perdas sofridas. :::~"~~~_~~~;~~~~~"~I;r: ~r~ra~:!~!' 

Q as 12 e 14 ás 17 nuras. : to, fazcr uma análise detalha- tanto em homens como em ma- ,omp. Id8d. " . - .Idê.ela. I DI.ndo 


RESlDENCIA· Ida das operações em curso. De- teriai. e as sérias preocupações envPlope B. lado e SUbscrito p8r8 8 


,\v Hercilln Luz, 186 sejamos apenas acentuar que existentes na própria Alema- "'01)08'8. 


- Phone: 1392 - as iniciativas germánicas no nha quanto aos resultados aI-I ====:::~:::::=:.~~~ I 

I " front" oriental vêem fracas- cançados nessa luta. Feito o VENDE-SE 


Alllõ!nde a chamados Isando de maneira m~is _que balanço, as coisas ar.ham-se Grunde chóchrH. com ótimo 

14 Itran~parente. Hoje. Ja nao e Im~n~mente distancia~a.s dos bungalc ,w, onze cllmparlimen 


posslvel C?condel: os Insucessos obJetiVOs em ~Ista Venftca-s~, tos água t'ncHnltlIR. bfinhl'Íro . 

RepresenlanteS e dos alemaes. nesse setor da mesmo, notavel enfraquecl- e Instlilllçõl's higlenlcBR. gl& 
 ZORAIDE SILV" 'E' I"R' ....:A,

viajantes Iluta . mento das fôrças armadas do rBg~, pomar ~ cHI, ZRI. A I . " 
I'rl'c!80moB parll todas o' I A propaganda de B.crhm es- III Relch" enfraquecimento ês- menos de seis km~. desta' 

e ZODM do P"ls. Ne;tócln sé IfOl'ç~-sc por atenuar esses d,7- se. que pode e deve provocar cHphal. com 44 rnts. de freD I Cirurqiã-dentista 
rio l' lucrativo. Úlim". CClO IsB;stles: mas a veldade nao glande~ aconteclme!lto~ den- te e I.ono dI' fund" •. Informa- Atende em seu Conlultório Particular à rua João Pinto. 11 (Sobr.) 

~-~~Hf~H'~; ~t~,~I~gll~~"i~,~ i r~~:oJ~s~~n~~~cad~a ~~~~Ci~~I~~ ~~o~ ~~~isd~e !:~~t~~~m a~~: ~g.es à rua Grlll. Blttencourt, Diariamente das IJ às 12 hora!. 

3.097 - Silo Puulo . .Quem póde duvidar, por exem- nha razão.,. 039 t5v·alt·9 =. - " a , ~..:s:;=u... 
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o ml~S*bada ,8. Sele.lti, * 1141 
~~.......................... a." ____" ____""
____""""""~"""""""""""""" 

Apaz que prometem •••iO valor ~a aviaçao ~e ~om~arhio' " 
I . 

Falou-se na França ._. tanto tes as plOpostas Não acredl' tudo, Ja a lupotese em que se i Wash,"gt~n. 5 (Re~ters) ----:. outro acontecimento na .hlstória I talação ,de !'ascs aéreas e um .i. 1 

quanto e hOJe posslvel ali fa tam, entretanto. que haja mo, baseia a "gonerosidade" dos I O bombardeiro tornou ,"expugna- da guc.rra que Iguale. a este em I tel~la acreo a~~quados. a.segurar 
lar-se - sobre as negocIações tl\'O de pressa em concl'ctlzul teutões - a de sairem êle;; ven- vel a costa norte-amencana _na Importancla, declara ele, Para os . a '",expugnablhdade de toda a 
de paz entre o Reich c a nuçü() tào tocantes atos de "boa von- cedores da luta - se tera des- c\cntuahdade de uma ,"vasao, Estados Unidos. parllcularmente, IAmcrt<:.~ do Norte e da do Sul. 
\"(~llt:itia. O ,sI'. De Bl'inoll. l'l' tade E tanto melhor sera pu- feito, ~la~do rumo diverso, às mcsmo se os Estados Unidos não' a conclusão é transcendental ISe os Estados Umdos se aprovei
lt'rindo·se ao assunto, disse:' que ra os "cludc;lros hanceses que negocJaçoes e sendo bem dlfe- dispusessem de qUaisquer defe.as Torna-se possível a êste país ga- larem das vantagens oferecidas 
Ul1I acordo til' tal na\.ureza uno os outros nao tenham pressa rentes os negociadores ' , .C L ~ I L..-.."' Ll d Ip'" -. . POl( uc, da UI atl' ao fim de (CorreIO da Manhã) I mafUlmas, ueclarou o-rellcln'i!'~<T-' ~ ... .1dtJ somentc--u-=r-l~Tn-I ,.,e""'"T"'" l'-......,..,.... o ~erop a~.J.~sa\'a. no lllolllcnlo, de Ull1 

__1__ __ ~_____________ ___ I ronel Thomas T Ph,lhps, em arll- tono contmental contra uma m-I no de bombardeIO. sera meon

grupo que se eslá empenhando 'nvenfor da', arn:1l b' i go pubhcado no "Army Ordman- vasão, como. amda, com a ms- qUIstá"el por qualquer mvasão 
!.i.:.t pOlltica de CO!1fC!T!1~Ç;:"Ü~ O I secreta rIfan ca ce", "Não há, por '''sim dizer. futura" . 
COlI! a dCITot-a - estana ta

(,~,cJo. mas o seu grupo - to 

._.._----jj.~ 
"'1'l1eiO estorços para tornal 
jJus,i"el o cnLabOlamenlo da, 
lll'l't',ssarias cOll\'ersaçõe~. 

Amua l' de fontes franc0sa, 
lJ '-lue circulou sóbre os termo, 
que a Alemanha leria propos\.c, 
" complacencia inquebranta"(" 
(,e Vichi. Parte do pais sem, 
c',acuada, sendo porem de no· 
t:u que mesmo depois do trata
Uu l' da terminaçao da guerr:. 
- se esta pudesse terminal 
COlll a vitória gcnl1ànica ... 
i!1lporl-antes eIL'UvOS das atuais 
tropas ocupanll's seriam con
~('rv:ldos E'm ,ólo gaulés. para 
a "protE'ção l' defesa da E;uro
pa". Seria mantido o atual im
p::-rio francês. acrescido de cer
tos territórios brit.ànicos. ma~ 
o imperio seria gerido por uma 
cOlnissão franco-genllánica. A 
França perderia a Alsacia-Lo, 
I'l'na e outras regiões de léste . 
mas ganharia a Wallonia bel · 
ga. Jicando as indústrias d .. 
nação sol! o L'oulróle do Reich . 

Essa paz. como se ve, funda · 
se numa preliminar: a vitóri" 
alemã. Tira toda a possibilida
de de ser mantido o Estado so
berano frances ao impêrio co
lonial e nas indústrias, depoiE 
de tornar iI1\.lcfiniclo o penodl 
em que durará a ocupação do 
próprio território metropolitH 
no. Desmembra importante, 
regiões. Mas. para não ser ge, 
neroso nem mesmo no com, 
pensar, faz a França usurpal 
tens alheios. 

Acrescenta-se que Vichi nãc 
vê mal varias pontos das "con· 
cessões" do Reich. embora nãr 
se diga que na velha estaçãl 
de águas se haja localizad<, 
o espírito de um povo qU0 nun· 
ca se habituou a faltar ao res, 
peito a si mesmo. 

Felizmente. para a grand\ 
nação latina, os negociadort'.· 
de tal entendimentos apenas se 
limitaram a achar interessan-

A rebelião de Raschid-Alli, no Iraque. inspirada 
pelos alemães, foi rapidamente subjugada pelas forças 
britanicQs, sendo imediatamente restaurada Q ordem, 
sob o reqente Abdullah. Nesta fotografia tornada no a'ro
dromo da RAF em Habbaniyah, mostra·se ~'m carro 

blindado capturado aeis rebeldes iraquianos. 
(F6to de British News Service especial para O ESTADO) 

Set~mbro 4 
QUINTA • FEIRA 


Mlde um formldâvalsorl~lo a Crédito M(ltuo Predial 

reldlz8r6 DO dia 4 dI' Agosto com um prl'mlo 


em marcadorla8 DO valor de r~. 6:250$000. 


=~~~--------~,-----------. 
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} f~sté:l.dO I 

NOVAMENTE À VENDA...,........ 

MAQUINAS DE ESCREVER ((CONTINENTAL"Reda,çil ' e Olficloa 1\ 

Rua JOI1c' Pinlo o. 1:1 M6qulnu Darl".1I M6qal... JU'I lIcrINrIII 


Te\. 1022 ex . post.. 1 139 E' DE EFFEITO SENSA.CI4[)NAL Produlo. d. 

O#CONTRA 

N•• I..... rebelde. e t..tç__..... ~--..... ..... 

••• o .. Ilmple'.lIrlpp........I.do.........Id6e.. ____ _ 


ASSIC\ y \ 1.·R AS .ae:tP.''''"","";''u:'3-dn~os, do,.. 110 peito e .... _ c.es.le.s.~ ft~""'_ ~~ _-IINQBJlR.__.~_._ 

!iH CUl'itlll: : ~~:=:;log~r~~lt::!~ ~r:rlo~u~::!~:..:o:n~== 	 IERIE......e to....do.. cetI._............ •
,,,"uoo .'I~ lIl1 dos tuberculos.. 	 SCHOENAUCONTRATOSSE I. r..co""......1. oi. 24000 .It••, .... _::-. "UlC3~ ~t !~$UU: 

....Iro.. T.nham cuIdado! NA... 

~Inl ISO() 

'
 

. :'!l!l ~~t~ ~ 1 ~~(1I :1 d.I••• -0-. " ..... 	 : CHEMNITZ 
_ ••• COIIITRATOSSE. que' t..r.I..."0 ,......... I1lmaDha 


'1 ·,m\<fO ••ulao IIOf ). -.r d b l ••, .. T................... - ....
ISociedade Cooperativa de Respl>DsabilidadesNo '"t"kJ, 	 ~ com ClITOI de 31. 21. M. 51.Limitada 	 65 e 95 Cal ti. 

Banco de Crédito Popular e Aglícola Represenlanle. exclu.lvo. em Sanla Cal.rln.: 
AlUIGDOIOI mediante l"OOl',, :'(' de Santa (at~rina CARLOS DOEPCIE S/A. COMERCIO E INDUSTRIl 

Rua Tlalano n." 16 - S~de Plóprla 
al>gi.lrullu nu Mini~tério clt> Agriculturll 1,.. lu CI'rlirieud0 MATRIZ EM FLORIANOPOLlS 

n . 11m 20 de S~lt'mt' ru dt' 1958. Filiais em BluD1anau. Cruzllro, Jolnville. Laguna. Laias e 810 Francisco 
, dlrecçlo 010 le reapoDlJabllt, 


pelo. COI'tOe1t08 emlU;dol no_

, , 	 Endereço Telegráfico: BANCREPOLA 

MOSTRUARIO PERMAMENTE EM TUBARAO
artllol Ullpadol ClIdlllos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição 

~' LUIiIA,"'"POLl::; 


r;\!I'REST .\ ESI'ECIAL~IEt\TE A AUltICUL'I'OHES 

Quer ser feliz ? Empresúrnos - Descontos - Cobranças COOlerativa Editora I 

Em negoclOs. amores, leI sor e ordens de pagamento. I 
Ic. saútie e realilar tudo Que Tem c " rrt',ponllenl,p l"O loJ ,lo s ... s ~Iunlclplú~ <I" :·Btado . de nltnra Intelec
dcesja? Mande 1$100 em sellos 
t escreva ao prol. Omar Kh lV" , " "~:,:-';;:I~;::.':_:I':I<~ ';~~i:.,t.'·',!~: '!,·.';~. ,,:·,7.~.7,~,~1 el"';l;"""~l,~tonll» tual de Sta. CatarinaI 
Caixa Poslal. ~07. /{io 1e Ja

neiro, Que lhe Indicará o 111 dI Paga lodos os' f~~~~~~'~, d~~ ~I~.llic~sNF'~d~~~i~' e dos Eslados Concurso pari! p~bli.

d. .,bler triu mpho, pruspl!flda· de São Paulo. Minas Gera.ls e PernambucD caeão dO primeiro
dt:o Icu tun! f S~lid'! N~fI h~~,h _ j'\\:I{t\l'lIl l O/II-i t,j,':J ... · I ' t·( ~ I.d pl'\ld udiijinl~i r ll\· titJ d,' l,rédilJ~. livro_---------.1 Recebe dinheiro em depó~ito pelas 1- Fica uberlO. pelo prazo

melhores taxas : de Doventll dill~. o concurso 
CI C à di~pl, ~ , yá .. (retmlllll livr e ) 2'rl> paru publict; çi1.o do I". livro 
CiC Limitlloa 5% da série u st'r ~dill! dR pela 
c lC ~ v .so Prévio 1\% Coopt'ratlvll. Edilora e de Cul-
CIC PrHEO Fixo 7% tura Inl~lectu,,1 de Sinta Cu -

Ac.'II.. procurH('a .. I'ara recebe r vt'ncimentnB "n. to. tllrina .
GOTTSMAN <laR aB Rt'P"irti("it'~ Ft'fh~ rlii~ , Eslnduais t' Muoicipaih. rt('lr~; ~~r;~enn~~~rt'~r'~~Ii I I~~S 


08. 	 RICARDü 

i:x-chefe de cll	,Ie feição litert'l.riH, histórica, 

nica do .....) (U AMiGO , PliR~ TOS~(5 (,U soc if ' lógic8. etc . 

11l - Os originais Ilevrrilu
HHl'lpiL,d tif-' SO' ~CONSlLHO UM f\tM~D·lo. ser es c ritos à mâquina . 


~ n"fuu.'rg 
 IV - Os pt'di "0S rte inseri 
fH~MAOO ..ãu serfio 'Iirigido. tiO I're~i

~ ProT... L Bur"-hardt t~nlt· !I,) Coo~~lh I Ile Admi 
nistrllçi10 tia CflopernlivH,e K_ Kr-:uter) 
Hc omptlulltldos dos origiollis 
do Irll blJ lho. 

f. ~! ' />""d , ~/fI 1'111 V-A . C. E. C. 1. S. C. ad · 

luirirã 08 II r igi nHis co~ tra ·
C 'UI ,/u; /;('I · ,J hulhos esc oPlIlloB para puhli 

c á los t'm prim .. irll ,·<liçã". 


A lta c.rurgllt., gyo.· VI-U~ originais nã.. c1I1S 


"ltlgla (dOP[)\~I1H de 	 si ficHr.os st'riio rt-Hilu id os. 

leTlh.)rtt"I t' 	 VII ·· IarAPliflOt; O c O(' nrrente 

pruvlI Ilt' Que P" s>u('. pt'ln
'Irur~la do ~yt!tem" mt'OllB, UfllU quola-purte da


116r"08fJ e o""rllçõH~ COOIlt'fHtlV .. . E .. ~a quota parte

de plastka. pode st'r adquirida ou ato 


C(:Ds~ltorlo á ru~ Tra' /I. 

'lO. 18 (dDS t2, •
10 611 	 rlHV:r,'::.~~~o~erá ioscrito ne- :===================== 
Jaa Ih 6, H>.30) Tele nhum trhb.lbo com menos 

pbonc - 1.2&1 dI' cem págioas dalilogrula AVISO AO POVO CATARINEMSE
tleshltmcla a rua 88' 	 das . 

IX-OR originai~ serão flS~eve8 Junior, 20, -	 linhe dircte Porto A1csrc-Florien6polilsiuado8 por ps~udônimo erelepbone ••• 1.1.>1 
entrej!ues em envt'lopt's feEXCELENTE TONICO DO~ PULMO[~ 
cbRdo~. Empr~la Juger & Irmão

X-O coocorrente juntaráInTITUTO DE OlitiMOnlCU 	 Saídas de Florianópolis às terças e sábados ao orlglol1l do trabalho, tamCUNIOO bem em eove:upe rer.hado, Saídas de Porto Alegre pera Florianopolis 
Dr, Di.lm. Mocllmenn uma. declaraç/lo do pseudô às quartas e sábados 
Formado pelo UDlver.ldKde d6 nimo usado. alim ·de permi Saidas de Araranguá às quartas. 

G~nebra I!>u!çal 	 IIr eua Ideotiffcação. Go opan~la C Allanca Baía
sáoados e dominlosCum p,6th::8 DOR bOllpltal~ europeu,. ---'-----	 Florianópolis, 9 de agosto

ellnlca médICa em lIer"I. pedi .. "I ... de 1941 . 

Ibo lIenilo-urlna,Io do bo ,.... Osmar R. Silva. Presldl.tl 


dlleoçal du Idetemllt. uerVOfU'\ aparp. 	 , A"IDtl Im FlorIuolltlls: NÁIlIO MOOlA 
e da mulber 

Fundad" em 1870 Séde: BAIA 
da C. A, 	 PRAÇA tfl !.IE NOVEMBRO 

Seguros Terrestres e MarítimooAssistente Témico 1.-----------------,r Dr, Paulo Tavares 
Curso de IlKdl I g!a C!lnlcl Com o Do preparo da terra depende. asdr. Mlin cl d6 .' b: cu CltmptiQ fll, Dad l' s Idativos ao ano d e 1 9~O 


.,. S40 I Buli )_ t"ptvitl .izado e Il th I{s
C."lIdl 1(0all," ,II, 9.00U:W"!OUO 
IleD~ l! Soli 1(" l'úbllC 1, p~IH VOlver. BOAS COLHEITAS 

IIdode do Rio de Janeiro. 
 Ileselvas. mai s de 54.7;JO:uO J$O jO 


úablnele de Kaio X 
 RespunS " bllidaje~ a5sumid a~, .'. 92".79.t)t)O$OUO 
Apoluélho nwdcrQu SU'IMENS P.t:l.tf Receita 28 :158'7 17~970 

l,UagDól'l,lcoB dlll do. ocas lotcfDtllll Allvo em :11 d~ deze lllbfU ~ 5 964:!t6ilfOJ2 

CoraçAo. pu lmOeM, ve.k:ul. blll. · 
 ::c:~~~ ~. ~~ :A!~i!:,::

Sin,stroS pagHs 	 7 :!238~6'8I 'O
8.tóm.Boe. elc. 


Rlld~ogr8rl8A Órsetlo .. e fadt4lllrathn C_li o SlU rotlllct_

8~n , de raiz. (pl éf1IOS e lerrenus) • 22 3j4:00U~OOo 


dcnlárillol\ 

Eleclrocardiugralia cllnica 	 ROFECO PLOW LTDA.

tUllIlIDó.n,cu pr..,cllIIJO d,~e moléllUtt .. 
carcJ'tl.cl'u, I,or melo d~ tn,çtldo; Diretores: RUA GOMES CAROIM, 51} - CAIXA POSTAL 1513 - slo PAULO 

etélrlcos.1 Or , Pcmphilu d U:r. Freloe fie Citrvalh". EpiphanlO l.se 
Melabolismo basal do S uuza e Or. Francisco ,I. Sá. 

(VelermlnaçAo do. dllúrbloo du, 
glinduI". de lecreçAo Inl ...na) 

lEl<&m~o:~~~~~e ~~~~::t~,co do AgênLias e s, . b ·~ gência\ em lodl. o terrilórlo nacional. ~t~~~ãG I :A4ltl1i,ãG 1 
.uco duodenal e d/l blll.). Sucursal no U l ugu~i. l<e~ul.ld (J r , s de avarias nas prin Se v. S. precisa comprar a.tilos para presentes ou necessita de uma 
Oablnete de ltaloteraDla cipais cidades da Am\fic~, Europa e Africa. boa Instslaçao de luz OU obter materiail el6tricoI, em leu próprioOoda. curLtUl, raloM unra..·vlolett&a, 

raloo IDlra-vermelho 8 elelrlcldad. 	 interelse, vllite lem compromilso a 
médica 


Laboralólio de microscopia e Agento em f'lorlGllópolii 

análise cllnica 
 INSTALADORA DE FLO'RIANOPOlIS' 

Exsmee de .aDguo partl dittognótiUct' 
dli 0111110, di_liMeI/co do lml.alu~l. CAMPOS 	 pois, seus artigos para presentes e materiail el6tricoI, leuI preço.
mo, dOB8gem da uréa DO s.Dllue. 
ele. EXame de urina. lreaçAo d.· RUA FELI!'!: SCHMlOl N. 3~ nao têm rival; por exemplo: IAmpadas a partir de IluOO, . flol par.
Ascheln Zundeck, para dlagDÓ"lIcl ' Instalação desde S3CO o metro, suportes par.a limpadal a partir de 
precoce d. gravidez}. Ex/lme d. 
puz, oecarros, liquido raqulaDo e CaIu IJoslúl /9 T.l</JhoruI083-Entl . Te/. • AlI /AfvÇlh $700, e assim todos os materiais estao a preçol ao alcance de todo.~ 
qualquer p::q~I:" K~~~o.81IY.lld"ÇI' Sub-Agente em Laquuc, Tubarão, ItaJal. I Inslaladora de Florianópolis

!lu.. ~'ernan:Fo Macbado, G 
T.I.loDO 1..95 	 81umenau e Laae8. RUA TRAJANO 11 e FELIPE SCHMIDT, 11-Fone 1674 

F l O R I A.N 9 P O L I S 
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o ESTADO e d. Set.,..bro de UMI 

Loteria Federal 

~(ÇQ~JOS 

1Ha8111••1'••1Iro 
Inteiro 1201000--VI....IIIIO .. 7..00 

RUI F.llp. Sch.k1' - Idlftcll 1••11••"0
COMSUMO MiMOft 

Não tem telefone! é outra vantagem prova~a, 

. do novO u\antic Motor O,\. ~-.. 
 Vid~.c~~!.~'~~_~ ~IEGes-.e.-NOO.dasI 

Após cumprir. c?m êxito. todos 1I 
i~~r~:l1SdocOi;;;:l,SSO: ::te~~~~! --- -- 
"Caxias F. C." excursionou a Comunica·nos o Departamento 
esta capital. para enfrentar. ama- Estadual de Impren9a: 
nhã, o valoroso" Figueirense F. .. A Cooperativa Mixta de 
C,". ~ampeão da zona sul. Lacticínios de Florianópolis. num 

Como é do conhecimento geral, gesto que merece refer~ncia es
Q vencedor da partida sagrar·se-á pedal, acaba de pôr à disl='osi
titular do futeból. na temporada ção da exma. sra. d. Beatriz 

I vigente. Pederneiras Ramos, digna es-
A proporção que as horas pas· : pósa do sr. Interventor Nerêu 

sam, cresce o entusiasmo, aliás.l Ramos, mil e ~uinhento~ frascosIcaracterístico, que precede aos! de quarto-de-lItro de leIte, para 
encontros de l:ugas rcspons<1hi.! serem distribuidos aos escolares 
lidades. ,que, procedentes de municlpios (_t 

Já pela organi7ação do con- i próximos, tomarem part~ . na 

I
~~t~ti~~~I.C~~içs~e•• n~~:;~~~~r: : ~:;~:aC:;it~~ventude Bra9,lel[a, 


I

desalojar os seus adversános 1 .. Por essa íórma, presta a t 

I logo nas primeiras investidas, 01.1 iCooperativa Mixta de ~actic~nios 
pelo sangue-frio com que sabe I seu concurso para o bnlhantlsmo 
encarar partidas dessa natureza, ~ daquela festividade cívica., asso
a rapaziada do Figueirense. mos-\ dando, ainda, ao significativo e 
tra a impressão de reproduzir as belo ato, uma homenagem, sem 
façanhas surpreendentes dêstes dúvida nenhuma muito grata, à

SI a~, ~··l~:.d;~~I~~~ ~~1~ ~l~i'~~) d~~~~~i~:.u~~~a ~::~ AQ(//ES/JIÕ ()s rJ!ICHJS últimos anos. . , I exma. sra_ Nerê~ Ramos". 

expericn1.·:J CCom o no\"o ~ robusto Atlantic Motor comprovados em Florida I Por outro lado. O quadro v's,- , O 1." tenente-veterinário Nél
I tante to.mou todas as precauções! son de Oliveira Coelho. recen-Oil. Seg~:;jdo os lcchl~:cos que acompanharam a 1 - "E~O~J)ES(;.'\!"TE ~o~ I'I~T(""I::~! necess6r.la,s,_ af1m. de , ~onsegU1r! temente promovido. foi c1assi

Prova d Flori.::!:, n~l f!unl 9 carros de :série ro \1)4'lIa~ 10"1" ,lo IHll"nUII. (O d~·KfZa.,;t(" I uma ex,b,çao sahsfatorla. levan· i ficado no 14." B. C. 
daram 1.dlO.OOO km~ .. o::sle novo oleo. não sú reduz 	 foi 1ft' o.onUh li.· pnllt'lo!:udn. (·mnJluru· 


du ('OIU o .l(,,"~llh· nnrtnnl dr U.(H,(,
o desgal:~ m~s l:-imbt:m dura mais. Em Florida, de pnlh·p:ndl.l). I ~~t:~~' ;:~a~~~:~d~~'ta~l~a~~roso i Por decreto.;ei. assinado pelo 
depois de 160.0;)0 kms. (') consumo de oleo, em 2 _ ,m",ns 1JE~(;'\"TE ",n~ <;\'1.1"" 

cnda caiTO, foi de sõmente (I 	
I cu~:~~,n~~Ub~~~~~~l~l'~ss dr::t~~ i i~e~=en~d~:aç~~~ú~~ica~~::roas~ 

dr!'fZ""'ll' fui dc' o.nuna de' poll{'~u(ln. res caxienses reuniram os "pla- I1 crédito especial de 800 contos, 
('nnlpnriulu c'onl o dc·!"',,:I."h' nonnal 

()no~! .\Ilt'lIôlJoó 7" cln ""rlUnl. (O 

~'!~~?l :,r~~:;:~o:'e~ :3~~p:r~:~e:;: 	
I,. 

yers" em concentração, evitando. para as despesas com as come
tI(· 0,011 de' 11Ullt'j!udn. 


!~tl~pt;C! t;,moem o nO\'o Atlantic 
 'dessa fórma. o desperdício de I mor ações da "Semana da Inde
3 "n:"'OIl .\1I1':llnll.\ 'o~ .'\"'''' EIS! energias i pendência",em outro setor.(j 't;;":_,",-" Motor Oil. .\ nllt'rlur.. fui Ilc' O.tll 7 lil' IlUllc·g;lIln 


Ullt'I1U'" 11' <' - c'ulupanldu t'nnl U I 
 Em vista de característicos 1 .• . 

"h('rlllr:lIlOrmlll cl,'O,I2.1I' IUlllc'gluln. i tão importantes. torna·se difícil: Co,:"umca-nos o sr. AIt~no deL, j !'l:inc~:1 __ftlJd{)' 4 - :\IAIOR IU·IL\(:\O. Ih'pui~ d.· i formular prognó~icos. I ~~;~~,~a~e~g:nteex~~a~~ter~~ ~ii 
1(10.000 I;.IIH~. o t'ontoUlnu ,I .., nh.'o. I'UI'f ___ -:\ ::::!.:J flfJIJU"··r ..'RI'ru. fui elc' ,,"'''"(''IIIt' 1 litru Iluru i COMPETI~~O ATLE!I~A ! cont09 que devia se realizar ho' 
,'adu 1.300 km"'. : A com.p<hçao Atle:,ca que I je loi transferida para o dia 8~~)':1i!]ttO ! 	 :~~::n:~:~a~~s:r. n:r. d~~t:r'v:: do corrente mê~. 

\	
I 

; tor tederal. entre as "equipes" i Estará amanhã dt' plantão a 
! dos Institutos de Educação de! Farmácia • Santo Agostinho ".~ '.\ /fJi' f1j' 	 ; Florianópolis, não o fôra, na i à rua Conselheiro Malra.. I _ri ':~~ :'l~~ . 

) \ .... Çcj~{~~~" 	 Iquela data. por motivo do máu i 
: tempo. Mas efetuou· se ante- i ----------=-.."..-.,....".....".,~ 
: ontem. ! 1~-lU __ \.1<;'('0 X Bnl~lf()g(l. Bangu

i O sr. dr. Nerêu Ramos ofe \ x 'Iru1U1 (11:1, FlulIllnrll<.:( x FI.l 


i receu ao Instituto de Florianó- I IBl'ngo, 

! polis. por ter obtido o maior i IIE'ITII:>:O -- 19-1".-- . Bangu x 


:;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.....~ 	 -- :---------- Inúmero de pontos, uma bela 1 ~!~:~~~~~~I;F~:I:I\\til:;;'~~~!. x l'lamengn;

-1·1-~·~·~p·radl-elÍml-i-'s-U-SS.S8--·-F-e-'~id-Oa-le-um~m-I~O-o-fiCi.-I- Itaça: que ficará com o refe~i~ol ~Il-III - Ban~u x \'asco; FllI~l1i-

Instituto atê nova competIçao i Itens(' x :\I:.Hlun'I1':l: Bntafogo x F la·
V· d S· LOllcl .. e~. 6 fr. P.) - Segl111-	 111 entre os mesmos estabelecimen- i ml;li~~'ados) 2-11 - Flumil1l'nSl' xI a oela_I 1
I<lo informaçôps re('('bida~ nes- RP ~;:~~~~'O~l(i;)~'~l:~~~é;;S I;:~;~~~, 	 \ .,. to~.. iIl"n~ú; Bolaloll<1 x ~Iarillrdra; Va,

~~:~ i:(r(i)~f.I\;~I~I'~:~~:~a:;'i:!;;t~~lrl~7~ RÕP~, :~nl vil'tmie (íe ter sid~ ... .. Lira ;~~~:' c~~~:e ~:liz~~~~.~eo i ('oH~ t~n~'~I!!f,~~:ngo x Ban~lI~ YUSl'O 

FAZEM ANOS HOJE: i "momento. sà" a~ Regnintes: ferido na ·('lu\'Í<'nla. por nm ti- então. a entreg~ de medalha~!' ~ladl1!'('ira; Ilolafolln x Fhlllli

1'0. UHl sub-oficial alenlão, não d d ' Illl'nse. 

O sr. Erico P~ado Rosa. de.! H(~ssia - Pllt I'P dois P. tl'êR mi- sendo grave n ~(l11 pstado. A 110- j ~i:a:e~c:S~~~~iva:~ provas Atle- du~'~-i~'~ ;:- B~;~~(~;)1Vln~IC';:~~l'I~; .:~f~:: 


dicado funcionário da I. O. E.! IIHws de ~IOIIlP:.':S; Alemanhn--- Iída nIPmã tOIllOU COlltU (lo MIUDEZAS I 111 i11011"'.
'I 

a menina Velma. filha do sr.!!',1Il 11l11~!ao p I~n.ooo homell". ('aso. selldo êsle o primeiro Em homenagem ao . "Dia da Ao c1l1h" (llIO fi~lIr,,1' em [lrim.il'O 

Argemíro P. Coelho. J'••$Ra~ ('~fraH ahrangelu os ..,1101'- atentado eoutra os alelnães na Ip;.........................______~ Pâtria, haverá, em Joinville. IUJlal', ca},C' tlar~ (I l'3I11pO.
'I 

Faz anos. hoje. o sr. DantQn lOS. t"':Hlo~ .. (' d~sapare",d?". zOlla o('lIpada da França. um cotêjo de futeból. entre 01 Hin. ~ .2:0:'~~I~s fo~~~~IO Tor

~~!~:~~de. funcionário publico iI~~:~~~:' '::~I(~~I1:~~~~~~0_S8_nl_I)1_0- de ~:;':~;'~l:'ã:~II\~l~i::~::t~~!;I,~~~'~ P~~:I~IO~~I.p~~.~:' ~~~ quadro.!~cal "América CF. C .•" I ,,,,io EXI?;. 'I li" t"!. "01".'. I'~tm:~, 

Fazem anos hoie. A sta. i -N-e-n-humlÍ belonave 'Inc. '1nalqupr ação dpssa na- aOI o cODtrlto di CUllliDtO ~urftiba. a.lestra F~ .... ~e ~:P!~~~'~"B,~~:,:~d~:I~bil~~;i';Ú~"i':: 


A'urea Nocettie. o ~r. Armindo i afundada... 1111·P7.8. ~pria segnida de uma' de :~IM~':II~tg:E~:IC:~':. O Os amencan09 nao contarao 
'I' 

111-9 _ B"lalo~() x América, 

da Costa Mélo. ! Moscou. 6 (R.) - FOI oflclal- ação de represália. com o concurso do back "Curra I 11-11 - RanRu x Canlo <lo l\io. 


t . d h -------~- ge em virtude de um acidente I Ili-9 - AmêrÍl'a x Canlo <lo Hio. 
Compléta, a-;;'anhã. seu pri i~:~Oed~n~~:a ~u~: ~~r:..f~~ Ao Rutor dI! INVENÇAO ZULEIMI. NENOTTl de trabalho sofrido nesta gema'l ,o.li-11 - S. C";slú"üo x Fl1I1l1inclI

meiro a~iversário. a intcressan- i dado no mar Báltico. ~JS~i~nt :;r~~~~~~~~~~ Dal... na... " ,\.H:;.ll =1III',',n"',l,',',:o,,s.:,,·.','. "x. (~.,·,nnslc.,," ,lo 
te gar?tmha Mana da Penha'I ...... _ .. uma PATENTE. que lhe go. Fpolll.. '-9-9'1 	 "3 ., 
Luz. f,lha do sr, Haroldo Luz I ras, em sua séde. no distrito do rant.\ a PROPRIEDADE p (, 1~----·---"='5-v-.--~11 za~~se.~~ n~or~~a':::d:o~~ ;~~~ Hi~.i_II._ l!ol"lnAn x S. C..islú"",,. 

e de sua exma, esposa d. Dulce .Saco d09 Limões. eso E.XCLUSIVO dalnvençllo. entre o quadro principal da 25-9 - Am~r!c:l x ":lan!c!,R,?_ 

mar Soare5 Lu~ ! Realiza.se amanhã. às 16 Procure ou e~crtlva à Or- Senborll! Para a8 sua6 so- "Associação Atlética Tesouro 1~i~ =~:;:~:..".:\" xlI~; ~.r~~~~~~,. 

XOh'8d(J~: ! horas. na s<'de do NCantista j{anizaçllo ComE'rcilll Cllt8, IbrE'meFaS prpflra o PUDIM do Estado", com "Texaco F.C.... 2-111 _ Bon,"c,'sso x Bangú. 


Com a gentil .fita. Olívia B,! Recreativo Futeból Clube" Es- rlnenRP. RUI! Jollo Plnlo n.;8 MEDEIROS. S..bOres delicIo Aqueles obedecem à seguinte ;-10 _ Canlo ,lo Hio x S. Cris
de Melo. contratou casamento \ treito uma animada domingueira. Florlllnópoll~. 808 p d,lerpntes. . • - A . T I' lú"üo 

o.sr, Menotti __D..... Digiacomo. ~~._-----_.- ------_.... ,-- --.-------'---~.----.----- constJt~lçao: ron., eemac.o e 8-11) - Uutafo!=(o x Bonsuccsso.I! .. . C t 	 d d ::a~i:;, :;::;:~; ~:~a]a~ZilT~~~~ ~~~~o-=-·~~l:~~~e:'Ci(~{~d~~~ri~a,
IIlIbllltnções: ! 	 lo e Boda. 15-10 - Bolnfoll" x Canto doa r Cl z e SOla 

Estão·se habilitando para ca· I ~ l·AD. Rio. 


sa~ o sr.. Leonel. Timóteo P~ 1--- ---~-...-- TABI!.:LA DO C.\.\IPEONATO ~~:13 =~;,~~,~Sl;:~ãí'lf~ ~~8';h::~i: 


~~~ad~ :~~tj·ol:~as~a~~caes. f,· i HO.lI ..;1.......,A;"..;,:B;.,a",.;.;D;;;...O;;...._"'1""'____"_O....I_I____ 1 :~;~~~r., ~~tb~~::ya~;~~:~:llf;i~:::: lIeirf~ =t;~~~'~'~~~.xc~~~~~i~~sn. 

(:Iu"e~.: " i I CINE ÔOEON I poonato da Cidade: 28-10 - S. Crislóvüo x 1IIadurei

Realoza-se hOle. sabado. nos! 	 TUIINO - 14-9 - Rol"fo~o x '·a . 
•alões do Clube 5 de Novem·! CINE~-REX - FONB 1802 - IMPE-o-RI AL :i~:~~cF~a'Wa~~~.x 1IIadureir8; Flu- re~:~I.O - Fhuniueus. x Bonsd
bro. do v,'z,'nho d,'str,'to de Joa'o \1 I AO.."', 9 hllrlls I - Vasco llndu- x Amêl'ica.
,. ~ 7 (l 21-9 x BanRú; 30-111 _ Vasro 

Pessoa. um baile sob a divisa - FONE 151? - 10 _ Comp. Nacional CDF8) - FONI 1581 - 8~~:ro~/luminensc; Fl8l11ellg" x til =~ia~,~:.!\~~iiox \:~~r:i!do
1 

"Cerejeiras em Flôr". oferecido '\ A's 7.30 horl\s A's 7,30 horas 28-9 _ BanR" x Fluminense; ~18- Hio. 

por aquela sociedade recreativa 2..... Fazendas durciru x DOlafogo: Flamengo x 6-11 - AlUI'rit'u x Fluminense. 

ao Democrata Recreativo Clube. IJO b tld dI' d t Vasco. 	 11-11 - C"1I10 do llio x Fla
de~stmaO ccoanPvit,.adla·dOesstoa.nd.óoc,.POaSradaos! I.' S as ores e roubadas rOBla a sor e 5-10 - Bangi! x FlamenRo; ~In- mcnllo.rn~ L d durcirn x VasCo; FllInlincnsc x 12-11 - Dun",', x Américn. 

duas sociedades, j OR res com Cbarles Stllrrett e o~ com Bruce Cabot Bol"follo. 13-11 - 1IIaduroio'II " nonsurr"o. 


- Amanhã. às 16 horas. o i .Fllhos d"s PlnoDlroR. 

"Cantista RF.C.". do distrito I com \J1~~~PnB t:I,:!~lton e 3°_ C"ntlouRCI\II d, scrlado: Compleml'nto ollcloDal O.F.R. SE~ SERRATDü~:ad:a~o .~~~ôa d~!~~~~~~;~ ~~ I • ACAVEIRA avisa a sua dletlota freguesia e o povo em geral de 
seus salões. para a qual se estão Complemento noclonal D,f B. 9" episódio: O AV1SO I~j\TAL 016, mamltl CDeeeoh ) que. dP8ta data em diante, fornecerA leDbB de Ruperlor 
distribuindo 08 respectivos in· Preços: 2$000 t$1)oo e t$ooo - 10' eplsódlc c.o\CUS,\DO qualidade a 1$000 1\ carradll.Preços: 1$300 e 1$100 
gressos. ., Livre de Censura DE ASSASSINATO•. Impr. até 14 IInos Pagamento à vista 

. Promete s.er ammadlss,mo 	 Preços: 1$500 e ISOOO .M..........0 telefone 1.300

~I~~~erc~~i~aor;-'::~:~I:s ~sr~~~ 	 Imp. até 14 aoos. 

4 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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