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, ( LONDRES, 8 (U. ).) -- URLULOS LONIjR[NO' c _~E~}INFOIL\IADO DBCLARAM; iQº~~-;~~!.A COm:A, ATtJ~~~,-?~~ CAMPANHA 
CONTRA A ALEMANHA COM NOVE ~nIJiõES DEHOMENS. /U.&"[)'~'§'i~~S~ÇREDITA-SEQUE DENTRO EM BREVE SERÃO LANÇADOS À 

, LUTA OUTROS QUATífOOU C1N~O MILHõES DE HOMENS. 

Um lIolplta. no ,'- Cruzldor IlaU..o ItliigklO ltOr-<" 

;!5~f~f;i;§~ O! I~~·~§ "1"'« 11 O·· · ~~~:~~~~ª~

távcl do ln\iiwõ:l)i;oinndam~1I- _. --- erl'r't.;n·,ruade -do-~~lO de 
te enterrado num ro~hedo _ flo- Messlna. atacoll com êxito uma 
ie oudt> n"r l"iulIU irahaiham O~ I formação naval inimiga. 
opêrários eSllceializados bri- I O MAIS ANTIGO olARIO DE SANTA CATARINA Um cruzador da classe de 10 
Hlllieos e eanadenses, ahrindo I Diretor-gerente, Altino Flores mil toneladas, armado com ca
com furadores mias c frese,\!' ~:~~sp~~ ~I~o~e;sa~~~p!~~:ti;:= 
f~~:~ia~ I~OI::~\~O I~~~~\t~~\~:~i ANO XXVI_'~___I_1=lorianóPolis- Segunda feira, 8 de Setembro de 1941 N. 8340 cando seriamente avariado. 
nador. Lord Go... . terá <::lpu-I Grande barco petroleiro 
cidade para 800 ,'amas. no co- alemlo allHldado 

~:ç:~m~~sl~~~e~~~e~~al!~;~j~~,OS 4 «H» das democracl-as o caml-oho do auxUI·o (R) Londres. 8 Segundo
espaçosas sala~ ,Ie operac;õcs_ anuncia o Serviço de Informa-

A fortaleza já dispõe <le \" 1- Londres. 6 (De Ralph Wa- te via Alasca. e círculo polar ções tio ~linistérlo da Aeronáu
rios. hospitais cnnlllletanll'lltt' ; Holl)"\\ood, 8 (U. P) - O arlIsta James Monlgomery Flagg, lmg. correspondente aeronáu· á~·tlc? ou vIa GroenlâdIa e Is- tiea, uas Imediações da barra 

, ') e,!Ull!a,los para qualquer el.ncr- depois de examinar 700 fotografIas das mulheres de maIOr desla- tlCO da.Re~ters~ --:- O prometl-1IandIa. , tio porto francês de Granville. 
gencla. Em e('rto pOlltO 1~1O:'- que mundial, ( ue, na sua opinião, melhor representam os quatro do auxIlIo a .avlaçao rll:ss~, p<?r , Por outro .I~do. o pei:oleo, foi afundatlo 11m navio-tanque 
traram-me um lugar desuna- j "H" d' - t d - d ' r .' d I parte dos alIados e cUJo mlclo peças e accsso\'JOS e demaIS su- inimigo cle 100 metros de com
do aos convalescentes. igllal- que, IStmguem as .e~oc raclas , ,0S palses t~lall'Hlos, ec~- deve agora ter lugar. com a primentos, pódem seguir pelo primento atingido Jlor bombas 
mente t'x~'avado na }-o('ha, on-I rou que a senhora ~.ar:~ \'.arga~, espo:~ do I~~esldente do ,Brasl!, ' aproximação das entregas de, Pacífico até Vladivos,toquc. de ti" um "Beallfon" , cio comau
de os ferIdos poder~o. re~Ulh,,- corrcsponde i1 letra H, SIgnifIcando Honor (Honr<t) ; a atnz Imateriais. pôde alcançar o ter- .onde serão enviados para a tlo costeiro ela " rr. A. F.". 
lecer-?e e, se ne<:es~,!rl? ~,'rem Lorctta Young, significando "Happiness" (Felicidade); à senhora ritôrio russo por três via,s diS-1 frente oriental pela Transibe- ,O aparelho brit:iuico procu
a~elldl~os l~or. e!'Jle(,\alIsta~ em Chiang-Kai-Shck. sinnifiC<lndo "Humanity" (Humanidade), e à du- tintas . ri:ma. Ou então pelo Atlântico \'a\-a uavios alemães, qne na
('lr~~~la . Il~astlea. > uesa de Kcnt, sig~ir.cando "Hope" d::speranca) . R~lmen~e, sob o ponto-dt:-, até ArcângeL Poderiam ser \-egam ao longo da costa..': I 
_ ~ ISlt~l_ Igllallllen~~ .. fOI ~\l(I,I- !q . vista geografieo os Estados Uni-I enviados, ainda, pelo Atlântico (Inando avistou o petroleiro 

\elS OfICll!aS suhtell:\llca.: ou- , dos estão colocados em melhor 10U pelo Pacifico até o mar Ver- inimigo, fundeado a IlllS :150 
de os maIOres canho('~ (lO(~el!1 I situação para satisfazer as ne- melho e o Golfo Pérsico, de on- metros fora ,lI.' Granville. 
se; reparados, sem, qne o un- , cE'ssidades russas. podendo fa- de seguirão para a Rússia pe- O nuvio-taU(llle, que se euLoterl-a Federal 
nngo possB; molt'sl,lr de qnal-I zer a remessa dêsse auxílio pe- las vias terrestres. ('ontra\'u muito carregado. e5
~l\er maneIra os trabalhado- UIL CONTOS lo Oriente e pelo Ocidente, as- No que se refere à Grã-Bre- Im-a I,,'o\-ido de vários ,guiu
les. 1~ sim como pelo suL tanha, esta estâ limitada às (loi!' de voar sôbre o na\'io rc
.Iú 'trblte. me_ amllr 1 HOjE Os aparelhos de grande raio vias de comunicações aéreas e dlOs na proa e a meia lláll. De-
Te•• lKoaqlllh!1 Eolú 0081 1_' Inteiro 1201000 __ Vigéssimo 71000 de ação podem voar diretamen- marítimas até o norte da Rús- pois de \'oal' sobr eo navio re
i: lei de N_ ~,,"or: I RUi!. FellpB Schmidt- Edilicio Amélia Neto - ____ sia. passando. então. sob o na- pet}das vezes. afim de identi
116 ti' ..I... o CONTR.-\T08!111. Não tem telefone! riz do inimigo. . fl~a-Io. o bombardeador hrltâ-

No entanto. qualquer das lllCO desfechou o ~taqlle. Bom
lIlIClna contra a vias de acesso à Rússia, aber- ba~ l_,esadas atingIram a nave 

I.ra lIIolda d "U. ff tas aos aliado. cobrem gran- Illlll.~lga. tel\[l~ o ~netralhador- I Torpe eado o Du lO des distâncias. Mas não serão do Beanfort aVIstado uma 
. WB;shington, 6 (H.~ - Três , . essas distâncias que virão difi- e.n~~·u~() colun~ d~,fumaça ele

clellllstas none-ameTleallOS e Londres. 8 (R.) - O Almi- sabe. todas as unidades ItalIa- cultar a remessa de auxílio. dos \ aI se elo petl oleu O. 
mllhB;res d~ mineradores da rantado Britânico divulgou o nas dêsse tipo vêm sendo em- aliados â Rússia, que começam 1\ PATENTE. ampara o di-
Bolína estao, nos Andes, par- seguinte comunicado: pregadas como transportes de a aumentar cada vez mais reito do luventor e o U8) 
t~cipando ~e nma gr1l:n.de expe- "Um grande transatlântico tropas. rápidamente, tlletivo 1\ EXPLORAÇÃO DO 
r\(~nC'la: afun de .veTlflea~ se o italiano, que navegava para o Mais tarde, um navio italia- - - - INVENTO. 
novo tIpo de v~cllla .dl'~tlllada sul. foi torpedeado por um dos no. em águas da Sicília. foi ' CompraI na Ct SA MISCE Procure ou escreva à Or
a ~ombater a fehre tlfOlde, .re- nossos sbmarinos ao largo do também torpedeado e afunda- LÁNEA é saber economizar ' ~anizaçl1o Comercial Cuta. 

" médio procurado. oe bá mUlto, litoral da Itália. sendo quase' do por um dos nossos submer- 'inense, Rua João Pinto n. 18 
par~ a cura da doe~ça. essa certo que tenha ido ao fundo, !siveis, quando navegava em Aloglldo am langua ~'loril1nópo1i8. 
vacma. de custo extrao~dlna: Trata-se de uma unidade comboio . O patrlotllmo ::-:::-:---:-:=-_-;-____ 
riamente baixo. a qual Já fOI de mais de 23 mil toneladas e ! Além disso, um navio de .a- Istambul, 8 (Reuters) _ Se- Inllgnlflcantel
u~da com bons resultados em é possivel que tenha sido o. bastecimento. o "Aquitania" , gundo notícias chegadas a es- OI rauRltCIo1 
ammals. foi descoberta pl'lo "Duilio", com 23.636 tonela- ' de 4.971 toneladas. que fazia ta capital procedentes de Bel
d~..Ha;ol~~dCo; .• ~? labora- das. Iparte do mesmo comboio, foi grado, agora sob completo con- asL~I~?I~~~S~ ~o\~'?as- s~~~~lld~krIOIlt a ~6~ad~1 d~c~lon~:~ Na ocas~ão em que foi atacada torpedeado e posto a pique po.r E E5 P ER E trôle germânico, adiantam que guerra I'usso-alemã. o setor 

am on, essa umdade- navegava em ,um outro dos nossos subman- 5 ER EN A M EN TE ontem à tarde. foram fuzila- tle Leningrado continua a ser 
nab dr. Hllgb F . Cllmmings. c?mpanhia de ~~iS outros na-' nos, el,ml,~guas do Mediterrâneo dos cincoenta sérvios, por ter o cenário dos maiores esfor
antigo cirurgião e hoje diretOl' VIOS de passagellos, Como se Cent a . ~" sido encontrado de manhã as- ços das tropas alemãs, mas o • 
do Departamento Pallameriea- sa~sinado um s?ldado alemão, resultado que obtiveram nas 
no de Preparação de Serum, di- () ~ Nesse mesmo dIa foram execu- últimas 24 horas parecenl vel'
rlglrá a obsen'ação de dois ob- DR, ALBERTO M. GUEDES PINTO ", t~dos perto d~ N.ich. set.e p~s- dadeiramente insignificantes. 
ietiv()S médicos. O primeiro de- Cútis que apaixona? soas. quatro servlos e tres JU

les será examinar o tifo. e o CLINICA GErlAL Asscgure-a com a os- deus, um dos quais do sexo fe- Combatal 
segundo vender o sôro a baixo " puma suave e delicio. minino. Eram todos acusados corpo-a-corpo 
preço às massas popular('s. lla- DOENCA<:" NERVOSAS samcntc pe..rumada tle de comunistas. , Moscou, 8 (U. P.) - Infor
ra fins experimentais. ... Gessy. " sabonet" de De outro lado, sabe-se nes- mes recebidos da frente central 

Segundo tle<:larou o dI'. ('um- Consull6rio: Rua Vitor Mereles, 28 _ Das I,. As 1'1 horas óleuspuríssimosdanora ta capital que todas as casas declaram que batalhões intei
mings. o desenvolvimento ,Iés- RIsldlncia: Rua Almirante Lamello, 38 _ Tel, 1589 brasilci,'a. Gessy limpa. dos patriotas sérvios que fUgi-I' ros de tropas russas e alemãs 
sn descoberta é de tão grand~ amacia c \'idficaa pelc. ram para as montanhas com estão empenhados em san
signlCkação para o mnndo E é econômico, porque armas nas mãos foram incen- grentos combates corpo-a-cor

~1~~~i~I~~I~I~~~I~·I~~:II;a ,,~~I~.~ A defesa de Odessa ~~::1~! di~das e al'l'a:_z-:=ad--,-.as::--:.:-::---::-~=--=--po_.--------
sa liO\-a \-acina dér hOIl:; rcsul- ••••••••••••••••••••••••• 
tados em ,Ioen~as humanas. ~los~on. S (A. P.) - O \'ic'e-almirnllte nIsso G. Zbnkov es-' • 

~~pe~~ri~11:.: ~~~;::'::~~~~~~ . f~~ :;~~,~'~I~;\~_:J::~s~~f~~~e:;~~n(~\I~ ~(:~C~~~I~II;:~,~II~':~:':~~~I~~;I:~;!~ :. I~ 1111 : 1_:-~.' ""•__••........'''....... ;' •••_._ ~
dai do " 17.\'est ia" noticiou qne al<:allçando Odessa. I,or mal'. en- _ _ _ _ _ _ _ ~~~ 

mais. em laborat<Írios, \'erifi- 'iontrou em t'unl'lonanwlllo uormal o telégrafo. () telefone e o. .,' 
caram-se bons resultados imu- serviço de ilnmina~'ão da cidade. Apenas pequenos trechos das. • 
nlzantes, Entretanto. a apllca- vias pÍlhlieas foram deixados ao tr;lOslto de \'eiculos, enquanto de pelso.. têm • 
ção da vacina reqner cnidatlos 'lI.., as laje!; de meio fio das calça,las estão sendo empregadas no .' d ....••c. 
e estudos especiais". le\'antamento de barricadas. ~l\jo número se eleva a mais tle I ° CC) m bom re- _ 
.Segundo dedarou aiuda o no- 'Illl milhão. As autoridade de Odessa dlstribuiram à população , 1-';"_ 
~~v~:llt~~I\i~~:;I~~êr~eari~~1 J::lb~ :::~: ~1~3~~:~~:~~:~~iml'e'ligida: "Odessa foi e.continuará sendo • ~u tedo ° populir ;1. 
metitlos a expel'lêneias em • d~pur.tivo do • 
lIl~~;~~de dêle~ se Cará inOCll- A batalha do ADêntico .aler.a lobr. a luta: 11 
:~:,;I~o~~~~~a'e:te(:,lilltil~~~:~eta~: Londres,8 (R.) - O redator do. Ao mesmo tempo. os pró- no lator meridional . 1'-..·..:.',._
massa. No fim do ano. o dI'. naval da "Reuters" informa prios submarinos ingleses ti- Moscou. 8 (U, P,) - G1Jar- • 

CumInings dirá a últillla pa- :tuc sc consideram satisfató- 1 da-se. nesta capital. gra~de •
1veram uma atividade formidá
lavra sóbre o assúnto. sabeu- rios. nesta capital . os resulta- vel no Mediterrâneo, contra as reserva _quanto às opel'açoes • • • 
do-se. então, se a vacina é on dos da Batalha do Atlântico. linhas de navegação inimigas. qne estao sendo travadas b na. A SlfUla ataca todo o oroGlll.mo: . i" 
não eficiente, durante os dois meses ultima- de que depende a guarnição frente .~erldlonal e. em_ ora ••, U Flgadr.. o Baço, o coraQlo, o Estômago. os.' 

mente transcorridos, Embora que se acha na índia, Os da- as notIcIas ~e fonte alema dl- Pulmõea a Péle, Produz DOres de Cabeça. DOres • 
de acórdo com a prática até nos infligidos à navegação ini- gam que a CIdade de ~essa se • nOI OIIiOP, Reumatismo, Cegueira. Queda do Ca- • 

Mach.do & (,'.. aquí observada. não se fome- 'mlga nestas rotas marítimas encontra quase destrUlda. l,e· • belo, Anemia. I\bortos e raz os Individlos Idlotap, 
.... .. çam cifras a respeito do núme- foram enol'mes. los constantes bombarde~os. as Inofensivo ao organismo. Ilgrad'vei como IIcO'r, • 

1'0 de submarinos alemães a- tropas In~lesas. contmuam. Aprovado pelo D, N. S, p, como auxIlIar no • 
Aqincias e fundados. pôde-se dizer que os ~~I~~~~'o~Oen~tr~ ~:r;rtl':!~lros ::~ ~:â~~~rr~ss~~sa1to final a • tratamento da SII1II8 e Reumatismo da mesma orlo • 

Representacões res.ultado~ correspondentes a SIl'l os doces preparados Ue Klel. informa-se que a • gemo õ. 
a.gost~ ~ao foram menos, sa- CU'" bom Permento Mpdelro~ luta prossegue encarniçada 1111- • - VALIOSAS OPINI ES • 

C.I.. pOltol - 31 tlsfatonos do que os obtIdos quela frente. o mesmo accntc-. O ILIXIR ••I,=, "'1 A......d~ ..... 
Ru. Joio Plnlo- 5 em julho, A'alquadra rUlla cendo com fi de Leningrado, • ~t.-:..:.~ ::•....::::.= '. 

F LO R I A NOPO LI S Parece que êsses resultados auxilia onde os defensores estão t:ri- • ~".e:.-:.::.t• lIo- .. Ir....... lia ...... • 

Sub-.,enl.. no. p,lnclp.lt ~J~~I'~o~ee~~~~a~~~raqU~ m:!~e~~:~! e~~~:ci~a-;u~~~o;~ ~~~d~er:a~r;re:tie!:!~:~a~~:~ 'C.,Dr...... T...... (ai Dr, RllIIllamlllll • 
muncíplol do EoIedo. operam contra a navegação Mar Negro está prestando Qn- 11 área de defesa da antiga ca- ',.................. .... • •••

17P. brltê.nlca não tivesse dlmlnul- xfllo à defesa d, Odeoa, pltal rUI", 
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Definhamento moral púBlico ded~'o ·fta Alemaba 

Londres. 6 (Do correspon- politicos náo sáo mais que sll-I de todo crédito, o qual chego.u personagem, as críticas aos 

dente diplonu\t.il'o da Reuters) : pl<"mento ao grande esfôrço in- como tambem surge Jorte e se pstá espalhando entre os 1há poucos dias de um pa~s chefes alemães são agora feitas 
- A noticia. ~gora divulgada.! dust,rial p. militar que o povo convincente notoriedade d,o Ipróprios sold17do.s que .Iutam neutro, q~le é visitado por mUl abertamente por pessoas que 
de qlll' a Gra-Bretanha está !lllgles esta agora fazendo; mas, que alg'o emerge tanto da pro- nas frentes, pOiS estes tem no- tos alemaes. Esta personagem falam mesmo ao telefone, en
organizando 11m departamento a iminência d~ aconteci· pria Alemanha como dos p~íses ,tidas, dos bombardeios ini.mi- declarou definida~ente 9ue q.uanto que muitos grupos pal'
especializado )ara os ne "ócios n1<'ntos llldlCam que, de Jato, se ocupados, o qll(, ~ndl~a pl'lmel- gos sobre Berhm e outras clda- ha; entre os alemaes, nes~e tIculares se unem para ouvil' 
politicos é ae~ntllad'l .gd' . _ esta regIstrando acentuada ramente o eonslderavel ner- des onde reSIdem mUitas de paIS, uma crescente l'elaçao os boletins noticiosos da Bri
,,{ia da imp~rtàn"ia 'q m !C;I. mudan(:a no ámago do senti- vosismo e ansiedade reinantes: ;uas Jamílias. Demorando mui- ! com o espirito de afrouxamen tish Broadcasting Corporation. 
" , ue (s a men(o público da Alemanha. ('nU'(' os membros das fôrçao: tos dias as cartas que transi-! to entre o povo do Reieh, en "Estranha m~nifestação é 
~en~~ .('mpcestada nesle pais depois dos dois anos já decor- aJ'Jir'fl'1m;t'.-~.gúnLio"'jJlallU.: tam l'Jltn" .,,; sLlldados teutos: '1"'1Illo que elementf)~<tt : -Z·CEntt~__~ffl,..raçã<> ~-e"'" 
<la (~escent(> num~ro de mlor rentes da guerra crescente apatia cntrl' o pú' I nas frentes c seus parentes em' 'lue chegam aí, procedentes da respeito sentido entre os ger
rh..tt;Ul'.':; =-t:~',.U'!{,:.::!!1Gt1.t\~!('!i!:hG ',.1,"1 dP'··i1éi.,:, \'Ol1j(', iú :~(' n!~'!11á() : "f'H:O: lnrc-s. {, 111ulto nnhn"al (t1~(> Alt'rt1"1nha. falan1 bast.antf' a lnâl1ÍC'OS pC'1a pC""!5onalidade do 
n~ent~) do 11101al IJllbil('a dr-n- nl1uIH.'iou. a unprcllsa gC'nnâ- n.luitos fautor('~ ('slüo C'onl~ iesta ansiedade aUll1cI1lC'. e lnals rC'speitu ti(J~ :-icveros danos cau primeiro ministro britânico SI' 
t.lo ,~!.l Alemanha, ni('a e os ('oll1('nlaristas ale- binanclo para ('ssa situação, Si- Iaunwnlará ainda quancio prin-' sados pela Royal Air Force a Churchill" - declarou êste' in~ 

Nao eXIste' ~la .ll~glatt'rra nu!ps dl" rádio f'stão agora to~ 111ultancanlf'lüC', conl o desa- i cipiar o inverno. suas cidades. belll como da formante - "E o primiero mi
qualquer prcdlsp_oslçao para mando medidas de discussões. pontamcnto exiolenlc no país! I,a noite passada o redator' crescente maré dc críticas aos nistro inglês é agora ameúde 
que taIs llllormaçoes seJam de- publIcas sôbre o moral nos apê- . pelas pesadas perdas sofridas. dC'ste art igü conversou com um lidl'l'l'S alemães. referido entre os alemães peloI 

sacredIladas. ou. mesmo. para los que fazem ao povo t('uto. cvidencia-se a ansi('dade que I viajante britãnico. ll1en'cecior' Seg'undo informa<;ôes d<'ss(' apelido dc "O homem de fer
q~_~-=--~,::lgue q,::e_l~Ilegócios ___.__ ____ . ro". 

ResfriadoNOVO TEATRO DE GUERRA?? do Peito 
Friccione este poJeroso unguento no 
pescoço e peito. Act(la como uma t' 
cataplUSnlcl, e ao mesmo tempo des.
prende varores nlcdicinacs, que se 
~cspiram. Cortu a maioria dos resfria .. 

:F,C~" 00"'''''''''0'' 
;"l"':-I.~<~I ~1:1"::=j6tirandõ cõntrã - 
,,/ 

si mesmo.•. Campanha contra 
Londres. 6 (Reulers) - Des guerrilheiros sérvios 


falendo as afirmativas do comu H .. !'lilll, H lI'. P.) :\ p(li 

nicado italiano. o~ meios aulori 
 (:iio flt' ~úlmdo do "Dona Zt.'i 
illllg", jorllal ah'lluio qUl~ ~j~ 

puhlicoll ('111 Bt.'lgTado, ('hC'ga
zado~ de~ta capital anunciam que 
li b.,mbardeio que as esquadri do hojl'. a 1'~la ('apitaI. l't'\"pla

I~a~ fa!'ci~tns le\"nram a efeitu 
 qllP o (lx('n·jto ~('nllúnj('u d.' 

cejntra a::; posiçõe~ hritânicas, em IH'U)HH:fl41 l'Ill]U'PPIHh'll li In a 


Tubruque. foi (.lo mal dirigidl! cHlllpalllla ('0111 rtl os I'l'hpldt.·" 

al'mad()~ lIa ~l'l'\"ia, adn'rl indo 

'I po\"o S"'l'yjo c\f' qllt' não dp\"1'


fJl!e, por yúrias yezes sua~ bom
bas chegaram a cair sôbre as pró dar hospi1alidadp a Ilt~nhl1m 

prIas posições italianas, Assim. os 
 l'plwldl'" 

estragos ocasionados foram de S(lglllldo o 1"P1'Pl'ido úl'p;ão () 

fJllasi~ nenhuma importância para dI', ~I'r'l)[ll Tll 1'11 fl 1', dn'fp admi


nistl':.1I h"o alpluão na Sú'\"ia, 
1'111 tl'al1~Hlissào pl'ln rúdin, <1is

,\ s [: ~ "Er 1:-;\-=-[,-:-:1O-A""U""':-;-=-S-=-F-:\-H , 
"0 {>xc'>l'eilo alemão 11\_' 


MACEUT1C·\S r,ra ~eren \ {)COUpH\,'ã.O \"jtJ-,sp ap;ora obl'ig-ado 

111)~tB~ J\ venon, ~fi() ClhrigR \ a inlf'l'yil' ppla prill1pil'H \"pz 

ctllS a sl'rl'm ~uhmelidlls I \.. ." "on1ra f) iHh"pl'sál'io: ('01111'(\ t.'S

A;-;ALISE PRI:;VIA e 8pr()V~ .• - '. ? "." ;-ia fôrma <lI' ataqlH', sú há 'ilHa 

rr.... nlo da Súú!p iúblic-I. - ~~..:'·:::;---_·It'JIIIi!==---mDl~ !IC'ua: a morIP". 


Procure ou e~creVII à Or

as }Jo~ições britànica~, 

mS:TA.~ 

I!liniz~ção Comerei ..1 C.. IH HEDlrERRANEO 
 o irmão sofre?Jinense. RUI! João Pinto n, 18 o C Dlro E.plrlla 1 UZ, C.rl'aJeFlorip,nópolis. e Amõr, rundado hA 22 8DUS, à ruaHá algulllas selllanas, correralll boatos de que tropas gerlllanlcas se estavalll concen
o POVO grego a bracos trando, na Rumânia _ e na fronteira da Bulgária com a Turquia, e também nas ilhas ~:~8té~C~~~=U1t~~;~R ~ é~I~O J~~:l;~: 


com a fome 
 gregas do Mar Egêu. Esses rumores significam a possibilidade de urna agressão alemã to. Escrevend('. derlare cltlramente 
;-';0"" [orqup, 6 (Reuler8)  contra a Turquia. Os leitores verão no Illapa os pontos onde ataques se verificarialll, .ome, Idade e r,'.ldênela, I al8ado 

envelope s.lado e subscrllo para ase nazistas tentasselll a O da Turquia julga ser 


H.ivo quanto ao futuro .ainda 5P 


. () povo grego. Plllhóra "1'I'C('II os nova invasão. governo Illuito illlpor .-.sposta,
to:1nt.e a conserva.;ão da neutralidade dos Dardanelos e do Bósforo, pois~ se o "eixo" 


('OllSernl l~~fll li ('aIl5a aliada, 
 conseguisse apod€rar-se dêsses pontos estratégicos. poderia alcançar a Ucrânia Illais rapida


segundo informou ~1illi .. ~1i1b. Condenados por
mente do que pelo caminho atual, que fica através dos campos de batalha daquela zona. 

prpsiclenj(' do Pi(')"('p ('olh~~,r·. sabotagem 
-~----_ .._-"_._--,- ... 

de ~\t{~nas. c·hp.!.!;ado da <:rpc-ia Bel'lla, t; (rt.) - Vários sér_ l'IWm? 
h:.í IHHII"O. ";\ nrj',("ja luta ("ou "ios C'ondenados ]la I' sabota

tra a funH'. l11a~ lH-'rmancc'c fir- gem, foram enforl'ados em Bel

111(' lIa H1Hl lpalcladc' aOH prin('í  grado "C'01l10 exem]Jlo à popu

pio!"' ppl()~ quais (·olllhalf'll. .\ lação" llelas autoridades cl"
Dr. Vítor Konder
CjIlPstno {, saiu'}" qllallto {('mllo oC"ul1ação, infol'llla Ullla mensa.. 

poclerú ('oBtinual' a n"'~hapn AGRA DECIMENTO gel11 de Atenas, ouvida pelo rá

('ia lJasHi \"a flf' 11m PO\"O prfí.st es Viuva Adelaide Konder, Carla Eickhoff Kon dio de Moscou. 

n 11101','('r <1 míll,!!'ua ,. der, viuv'l Aloys Fleischmann e filha, dr. Adolfo No dia seguinte ao da exe


Konder. Arno Konder e senhora, Marcos Konàer, ('ução, um trem alemão el:plo
senhora e filhos, dr. Afonsc Homem de Carva ,liu ao ~]lroximar-s", rle Bel
lho, senhora e filhos, Osvaldo Reis, senhora e grado - acrescenta a mensa

Or. Remigío filhos, Irinêu Bornhausen, senhora e filhos, Luiz gem. I 

Mendonça e senhora, Willy Fleischmann e senho
CLlNIC,\ -MEDICA ra, WaIter Fleischmann e senhora, Olto Vogel 

Molestias internas, dt e senhora, dr. Alexandre Konder e senhora, dr. Manuel Ferreira de MjlD 
Seno'HaS e Crianças em Valério Konder e senhora, Antônio Comparato e SenhDra 

Geral e senhora, dr. Evandro Lins e Silva e senhora, 
li PlrtlclJllm 1111 Plnll"l • pU'ICONSULTOI!IO : Gustavo Konder e Regina Konder Prado, na SIIA 90t~OOII.A i11011 de I\lU rellchl o IIURua Felipe Schmidl-- Edifi impossibilidade de agradecerem a todos quan i clmo!a di nu _ria....." 


cio Amélaa t'eto-.Fone 159:' tos COIll êles se Illostraralll solidários. no rude 
 LUIZ-FERNANDO
golpe por que passaram com a morte do seu 


!~ESlDENCIA' inesquecível filho, esposo, írlllão, cunhado e tio 

9 ás I:! e 14 ás 17 noras I FJolII.. l' -- 9 -- au. 

Hercilio LUZ_'I OR, VITOR KONDER, aquí deixam. sensibilizaA.v, 186 
- Phone: 1392 - dos, os seus Illais sinceros agradecilllentos. Siga a voz da experi. tia conlra certos sohimen. I 1•.·1 

Agollto de 1941. encia, Faca o que têm (os que periódicamenta Construc;lo _ v••CUIoAtt'!nde a chamados leito milhares de Senho- alliqem a mulher em 
ras, que devem sua saude lodas as fases da vida _ blindado na Sulca 

14 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I na puberdade. na idade Londres, 6 (R.) - Segundonormalizada e livre de informação colhida )le)o cor-Morreu o porco contratempos ao grande adu Ita. na idade edtica. 
resI10IHlente da A. F. I .. em Zuremedio A Saude da: A Saude da Mulhersagrado rique, estaria sendo construidoMulher. Regulador. lônl· ê o remédio que traz nol'pipin).!;, íj (n.) --- o famoso nas usinas de Berlikon, na Suico. anti-doloroso, A Saude nome o resumo de suas1'01'('0, c}('sc'olJ{'l'lo 1l1lma prisão ça, para os alelnães, unI veiculoeDUCAS ~RiANÇAS da: Mulher é uma garan.. virludes.I{)('~ll (' j(ll'nt ifi('ado, IH_'la ~o blindado, especialmente desti 

c·jpdade hlldi:-:ta. (-omo PII('nl'lIa-1 Quando seus filhinhos tiverem colicas, nado a reconhecimentos. Tra
cão cIo I )('lIS B1Iela. 1ll0IT'.'U hú I evite pl1r~ante5 violentos e nocivos, Dê ta-se de IlIn carro fortemente
;~lgI1lUi, <1ia!-i. sl'.c;1l1ulo iIlI'OI'IlW-! lhes o Lei te de f\1ag-nesia ele Phillips. conraçado, afim de poder apro
',;(U'S plIbli<'ndas pl'l,a impl'c'lIsa I ximar-se das linhas de fogo c
J(~ eff(·ito suave e seguro, E' um laxa

<1,,~ta !'ida,I!'. tivo hrando !nus efficicnte, que neutra
 tirar fotografias por meio de 

certo aparelho antomático nmXflO foi j"í'V('lada a I, ,'alisa liza os acido5 do cstomago, estimula a ____________________ Inido de nma lente telefotográ-

nlOl't iH" desBa cl1t'al'lIUção do digestão c am..:ilia a descarga do orga

J)!'IlS Buda, lPIHlo o porco Ri,l" nismoo E' absolutamentf! inoffensivo fica - aparelho que: aliás,
(,Illerrado 110 pútio da J)ri~ã{), para os delicados orgãos infantis, I!: ::I~"·~""~':.:':~:II SILVEIRA constitue sua ímkn arma. O 
onde fni f'I'g:lIido 11111 1llOHtunCll ,'efelllo é dotado de dispositivosZORAIDEto f'speclal ('Jll ~ma Ilwlllória. 

\Yúrios ~m('erd(,tnH bndiHtuH C,i~urqi~-de~tiBta _ . r~~I~h~al~:~I;:~~~~:\:~::l~~~;"i~~~~ 
eoltlpnreCCraln ,lO Ioeal, afhn Atende em seu Con.su:torlO Particular. a rua Joao PInto, 11 (Sobr.) diatamente aos qllarteis-gene-, 
dr~ rezar o sel'viço fúnebre, em ___________________.1 as posIções InImIgas. D1anamente das \I as 12 horas, rais as fotografias, indicando 
bOmQnR~"111 ao <lesaparecldo. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:nistl':.1I


·Preparando a invasão do c'ontinente 

(:u ~~~n(~~~~it:\~ C~'(~~:l\~~~,_~~(!n ~'~ :; :.~:S'·II(lJl!~'I~I\~'t:~l,.:~:,\I;Jall;l(~;. n~'\I'''I)~.':t ll'tl\),",:~ l . ~.~('I) h('I~'~ l':~Cf·O~ç(~~ls~,talslte~ 	 ção dessa llatl1n~Za no plano j lllUdallça da situação póde-sc corre ao lóngo ,la ' c't)"stacõrltlI	 l'II(·'\lll!I"(I·,'I'~,·, ç'

- ., ., ~ , estratégiC'o geral exige , neces-' verificar, antes, e neste sentido nental, desde o cabo Norte, pe
~l:~ft~ h~e~~iSall1l\~~:~l~~1~~~'~i-~t~~l:~ , :~t:~o~~~::I\:~l:~~lt\\'l~::~;'~~~~;.~·~~:ll(Ile:J\"~'~ ~~::,l~~)l' ~~. f~~~:~'l~~~~i~~ <1~l~~:~~~~~·t sál'ianIellt~. a l1Iohiliznção de o teatro nlais )lrovavel IJarecia la ESllanha e ao longo do ~Iedl
fôrças anuad,,~ ('0111 o \lropósi- 111'1('111"" lI1il 1I11,Ihen'R a-fim-de to til- illn\s:io ", 110ssivl'lmc lltc ~~d~~s~~i~Oll1ells de que se \los- ~~I~I: (~om~~~;~i~l~sÁ~~\~~;ar~I\~ terrfllleo até o Levante e dalí 
to de fo1'1Ual' um eXt.lt'C'i tn l"'Xp}...' - dt.'ixar lirn' :-:. par:l (l ,:.:.pt'\· ic:o mi- para a prôxinta primavera, a situação atual COll1 a da Gllel'- )lela imensa extensão da fren
dicionário )lara tinIa Jlos~h'(' l lital' UllI núlllPro ('(ll1intlent(~ de ,\ re~ist.011(' ia rH~sa às <li vi- A possibilidade de se reali- l'a 1\hlndtal em 1916, quando te russa, 
invasão do ('o:lt inC'llt<, euro- hOlllens, E~ulo s('ll do ('oll:-:.itie- :-;(je~ ltll'('allizadaB alemãs, que zar uma operação ofensiva no Si os rnssos puderem manter 
pen, Êsse 1)1'()( '~·~gO d..., t.'xpnll- :';,\(1;1:-'. ad('lll:ti~, nu\'as ('OIl\"O- jú faz aparccel' ('Olno inevitável continente durante n )lróx ima ~olne~,Olt a se consolidur defi- uma frente de combate em al

~1~~!3~1~1~1:::::::' f~:::';:~: (::1 ;'~'~:::ÓI~ I:~:~:~~:.: i i:::;';:: ,:,::i:~~~;;~llli':\::~:'::~i:~~:: l;::~~-';i~~~:~;~l:~~':':;,~:',:~~ I:'::~:e:~ l:;~~~~:~:~'~~;:~:;;::~~:~'~ I:,:.i:S~~;1::l~~k~~:!~I:~~·13~n~'I~)~c~~.-:ti~~:a dSeej~:.l1N~
U .....as c~'p~'ps~on-~I' qllP as nUlo- H:ào hl'itallll'a ê o I'l'::;uiiüdo di.' ;'; ;';i'hJ lH! n~ :1 adeq uarIa ))1'(::IH1- Grã-Bretanha e nos Estados alglllll <lta passar iL C'ontra- brio eorres)londerá à Grã-Bre
l'idades lnilitare s Plll itiralll 11m , 1O\'a~ clt.'<"i ;:úpg ntni!-: til' t'::-t l 'i,- r;:i.~'<l::~ dn S"11 PX(;\'cito l'X llcdi- Uni<1m·', !lO prÓXi1110 SClnestre, ofensiva. tanha lançar a contra-ofensiva 
apclo 11ara o aliStamento dt.' llO- .-,;~ia d(' l-!,!H'l'1'a , "Pll j('I·g...'nt('~ t"iow.lrio ))lll'a qUl' na }ll'<lxima NOlJtl'a!-t lmrtcs do Império , a I Hoje. fi linha. (k e\luilihl'io I tlceisivll., 
\"os reel'utaR na~ fi1t'il'al" cIo In dt ':-:'('ll~'n Jar da:.:. (I)ll'ra,(:õ('s na oportunidade l"(' possa obrigar ---------- 
exército (I<~ terra, ('ujo:-; eft.\i. i- 'J't.'tllt' 1'1l~~'1" I' ~Il'l't '~('l'llla <l1H' a ~\h'iI\alllw ~l ~ 1l~t •.' t1tal' nIna 
vos. segundo 11\\1 ('lJllllHlttl l'X,- ni~ d,-,('i~ÜI'~ iHlp(lrl:~lIl 1I1lla cam panha ~Hh'a ~úhl'(' duas 
tl'a-ofidal. êl5('l' lHlenl atl1a~- ,'a!-: I:l t':-:p;,'ll~ :lo do pXl'rl'Íto, 1'1'I ' lltl'!-:, 

nlente n quatro H1ilhõ('~ de 11"· ' lIj('~ ('rl ' li\ ' o~ :--t'l':-w t'h~\'ad(l~ a llú tn',s HH' SCS pal'ccia (llle a 

~:;,1:~~'~;;~;:;~~:~:~::~~;,~:~;\~1:~~i::;::::~~:::);,~:!i;'0;;:i:,~;':i; :~::;E~;;~::i~?:~i,:::~~;I~~i 
) ,do com o plano lrnç:n(lo~ l\l:lj ~ ;nal~ rI'('nlla :-:. p:~ra () PS\'I'I ' \in , ;' :\ lH 'l'llIHIlPH((l , a IneHOS que 

alguns lllilhõe~ de hOllH!U:-; "' :"' - ~edal"'araDl qtll' llfto hú nada ele lO}; E~I~Hl()~ t inidos ('01'l'eSSelll 

~~?el~1111:!:l~~d!~~~ l~!~! ~.~c i~.; :;;l !~:~~.: '.;~::(';l)H 'i\~)(1.: :~:J)/lll~~~~N () ::~.~~ ~:~ '( ,~:: :~t\1 ~~ I ~:;'!I~l,,~:I~, ~;~~~~:~ o';~:~~~i a !~Oi~ ei~~,~~'~ 
de quarenta nnos de idade qnl' ::-; fil l'il'as ~t' t.' f\'l lla ('OIlS((lJlI ('- \'('llc.:iio tio E.'\t-l'dto 1101'te-:nllf\

se acham :.llunllnenlC' entrt..'.!!,'t1e~ ill(\n:t.', ,\(' ]' (':-:.("('I1::1I',11n <[1\(\ Ilão rka~H) ill<111bitávC'hllcnte, ('on

a oculla~ões pri\' adn. :-. , ElnilOl',l ..:e t.' mi1 il'Hlll ()l'd(,ll~ llara \lPi:\ t illll:tl'ia 8('lIdo lUH fautor ded

o programa de inscritos ]lara o '011\' 1)" <1(' :10 ('!lI lIlHs:-:.a, lIlas ]lO\' Sl\'O, l'Oréul, llH\.tcl"'ialize-se OH 


sen'iço mil itn r fité it idade (j(' nItro 1:\('1 0 ~alil'lltnt'am qne o não. 11(' 10 llW1H):-:. ('()l\leça:se a 

quarenta altos ilH'lnsin~ ~e (\1('- .!;o\'t\1'1l0 O)H'nl ~ôhr(' oi hase de ,'ishnnhl'a l', agora. n 11('l8~ibili

ve ao total dC' seis lnilhõt.'s " Illt' l!t'lIhIl!H IH1I1H'lll apto para [1<.1(1., (]p <111(.' a nHHjl1inál'ia da 

duzentos e eilHlucllta lllil ho- :J ~'; l"\'it.:() III i lil él l' alÍ'"o {lp,;\'C' f2;lle rrn (llW nu:' agOl'él dOl\linava 

nlens, o p;o,"êrno sún1<'ntt.~ Sp ('OU, illUCll' ("1Jl \1mB categoria P \11 lodu (,<'llllpO aberto. está 

propõe 'eha nlar ilS armas aqllC- J'1·~t'r""'~H~a, Hi ::- PH tra.balho pu- st'ltdu gl'n<lualmf' lH(' debil itada 

les que não trabalham "111 111'1' ~...' r i'( ';11izado ]lO}' tilHa 1l111- por lllnfl IOll g-tl ('llllllJanlla ele 
 o esquodrQo de coço britân!co "Hurricane"1 adotado por Burma. faio pri oCJ.paçõcs indispensá\'cis, I h ...,I', 	 f'~g-u lanH'l1t o, l ~m~ Ilmdifi('a meiro esquadrQo, nacional o entrar em açQo contra o Forço Aéreo Italiano. O Es


quad,Qo Burma tomou porte no grande batalho aéreo sobre Londre..., em Setembro 

de 1940, quando 185 bombardeiros alemQea foram derrotados . No fotografia vemos 


pilotos dos coças Hurricane soltando no campo de aviaçQo. 

(Fóto de British News Service, especial paro O ESTADO) 
_ ___-----=-_ - __ o 

Leprosos no Rio 
Rio. G (Meridional) - Um 

,+esllel'tino continua desenca
l!'ando forte ('ampanha contra Representa~ões pa ra 
, invasão ua dclade I)or milha
'C's de l CIH'OSOS t os quais viveul 
'111 promiR(,lliclacle com a popu

' a~:ão . exereendo cmpregos que I Rio de Janeiro 
'aC'i liUlll1 a (·o!ltaulillHção. I 
'OI~~II:I;~'e~'i~\:~~I:~r 1:;;oSa~I~I~I~~~ Fi , mlt cLlll"rci,'\ ,'~tl\helecidl\ hà :5 unos na 

bliea, ('oronel Jesnino Albu- ~::;::~i~.':~;'ló~tl:;,,~";,II,e:(~~~~'~(Jh~~C~~l:,r~I'~een~;: ~õl'~~i:~ 
querqne, apoia a campanha, di- <1i6pollllO de organ z .. çiit' pc, f<lit>l e um qUlldro de 
,:endo que o combate à lepra b"n~ vendl'tl"rt!6 Ilrl,('uró, reJaclonnr Re CI,m Intl'res
~~~~ei~~i;~od~n1~~:,~f~~a~~/~I~ ~lIdn~ t m n~lIód('R 1";qu~l .. IlrHç~, à blise de coml~ 
que está desenvolvendo' e:;:r~1 6,'10 'U CoDlH ,,·~.pril1 , orerta~ Jlura 1\. FEURlE, 
ços no sentido de localizar os CRlxa Poslal D. _9 li! , Rio dll Junelro. o "HurricaneOl que se vê na fotografia voltou à sua base para buscar mais 

combustivel, 	 Logo estará voando novamente na constante coço 

dos bombardeiros alemães. 
 le~o~o:G~:;:~Pi~:: a~el~~~~~ A-L~IA~N~Ç~A~~D~O~~L~A~R~~(~L~T~D~A!!!!!!!!!!.)!!'I

(Fóto de British News Service, especial poro O ESTADO) ~e ESTABELECIMENTO PRO 

Viti"", 	 d-eatropelamento um TI~~fe.oq~~~~~tr!~)1 ~:o c;':cr~_ 
padre Italiano Antes de comprar um Rádio · Receptor, ,IVII do tllulo. Séde: Avenida Rio Branco n. 91 ••• 5 andar 

Rio,6 (Mcridiona\) - I~oi faça uma visita à firma Prncurl' ou escrevlI A O,. RIO DE JANEIRO 

I'eeolhido pela Assistência PÚ- ~HnizaçAo Com.rciof Chla
blica, no Largo do :\Iachado, GERKEN & elA., 'in~n>e , Rua Jo/io Pinto n.18 PLANO FEDERAL DO BRASIL 

nm Iladre, qué se acha\'a caído 1,' I',riHnÓ(l"Ii~ . 

na rua, ferido , Conduzido para à rua Felipe Schmidt, 34 Carta PataDtl D. 113.-Ezpldlda pilo Tlsouro IIlcle.11 

o Hospilal, verificolI-se qne o 	 Exerelelos de de'es. l{esulhlll" do snrteio retlhzado no dia 30 d" Ago~t() 

~~~i~od~o~,I;~:ad~:~:~:'la~~ :\~~7~ Agentes Autorizados dos afamados Rádios em Sln••pura ~~ ~~4à~ ~~z:~~~~r~~I~~:o, ~~mpr~se~~~r~~o-8~~IFi~Cft~8i!. 
tarde soube-se <Iue tratava do ~ fll.......,.! Sillgapura,6 (R.) - Os exer- :leral e grande núm~ro de prestamistas e outras pes80a!',I I I S 
;'~~~=li~~~e~I~~a~~~~~Í1~\II:"(:~I'"íf; r-.-, .;~~ 	 ~~~~: ~~s~:f~S:se~ !~e~~e~~~~~ ~r~çS:edge b~fxa~!~ng:lod~et~~d~tt'~'c::to-t~i.rdo com &s Ins-

Colégio Di"ino Espirito :;anto·1 Vendas à visia e a longo prazo 	 do corrente mês, terão tal 
.-\tê êsse momento não se sa- . cunho de realismo, quc a po- Plano especial. Preml.do o n. 8.700 

be a cansa do a('idellt e. O estado ,_~~~~~~~~~!!!!!!~~!!!!!!!~~__. pulação já foi avisada llara 8.700-Mi!hnr-Prim,,1.0 prêmio 00 valor de r~. lO:OOOSOOO 
elo ferido ê gra,·íssimo. _ _ ___ 	 que "não se mostre alarma- 700-Centena no valor de rs. ' 1:200,000 

da" . Invers/io do milhar DO vah'r de n. 300$000
S,'ub· ru! lJISl'1I a s :-· 1!'1' "'1: O comunicado que anunciou 
br,m~·", Jl ·d ir .. " IUDI~I '" realização d_êsses exercícios PI.no popul.r. Premiado o n. 8.700
fIIEDElIlO ,. S lJôre .. Ileliei" ACIDO URICO declara que vao ser 	 tomadas 8.700 _ Milhar l'rimelro Prêmio no valor de ri. 5:000s000
60S e d .re rd,t.'F. todas a~ medid.as necessárias iOQ-Centena DO valor de rs, 6001000 

Acção Deficiente dos Rins. 
DOres nos Musculos e nas ,Juntaa Provam a 

ao p~rfelto ~ll?-clOllame.nto dos InversAo do mllhu no valilr de rs. :!OO$OO()
aestoli que aproxi. servIços mIlitares, sobre os 


A caUI& fundamental do rheumatismo en quais repousará a seguran~.a da 

coatra-se na falta de cumprimento de lUa 


m.m os povos OBSERVAÇÃO - O próximo Fortelo realizar-se·' no 
Rio, G (A, N.) - Não pôde tarda por parte dos rins. Estes, que devem dia 30 de Setembro (terça leira), ás Ui bora8, . de conrormlcomunidade, em caso de emer


lIa\'cr gesto maíg silllpátko tio eliminar todos os traços de sub:stancias toxicu dade com o D~cre'o lei D. 2.891.
gência. 

que êsse da Sl'a, Eleauol' Roose ou impurezas do organismo, estão permittindo Rio de Janeiro. 30 de Agosto de 1941, 

.elt, colocando-se a scr\'iço da VISTO: lIelloa lIopelrl -Fl8cal Federal
que um excesso de acido tlrico se accnmule e Terrenos no Balneário 

penetre em todo o organismo. Escolha já o s~u hlte de ler· 
Elte acido urico rapidamente forma crylue.propaganda (lo café IIUS Esta	 EdlllrdO F. Lobo -Diretor Tesoureiro 

reno no Balne4rio da Ponla dI ' dos Unidos. Ponc:a gente igno agudos, á scmelhanç:t de agulhas, que • 	 O...çaüa -Diretor·Gerentedo Leal. As conslruçOes aumen ra quc a eSllôsa do presicltmte alojam nas articnla'ilu:s. causando a aua 

norU."-~lncrÍ<'auo é, tah·cz. inflamma'iio e rigidez: e as cruciantes dôrea 
 tam. A planta dos lerrenos acha· Convldam08 os senhores prestaml8ta8 contemplados,a 

do rheumatismo, O tratamento apropriado ~e com o Ir. Arl Sanlos Pereira que e.tejam com os Beus titulo1 em dia, a virem 1\ nOBBa' 
deve fazer voltar os rins ao seu estado normal, ~ue se acha encarregado Ih séde, para receberem lIeU9 prêml08, de acordo com o nOIl
afim de poder ser filtrado o acido urico, É vendft do~ InteR. 80 RegulamElnto. 
por isso ,que as Pilulas De Witt con

t~~I~~!:t~el~~!~~!~~d~~t:~~I~'tz~ I 
~~a~~;~~~t~~S, acompanham-na I 	 Nov••rm.c.n......l~.,,;;;;;::,;,;-~,;,;,;.,----------';:~~d~s~~~:!I~~~~:I~::ti~~~,nos maia 


At Pilulas De Wllt actl1am directa .. 
Tão grande autoridade lIIoral Otava. 6 (R.) - O Canadá SABONETES 

e mental, ]Josta. clll flllH;ão ele ' mente sobre os rins, devolvendo-lhes está fabrieando nova a.rma: o 

um uos ínterêRsC~ (I'te 11Ials 1'1'0- : a JUS aC'ilo :-:atllral de filtros das im	 morteiro de trincheira de cali 

purezas do organismo,fundamente nOR to"al\1, equi\'a bre 2. 

le por n11l geRtO de amiza.de ao aa~~~ ~~~;o PJ~vi4 h~~~sci:pt:s~ur:cr~ O min istro das Munições do 

Brasil e por notável afinllí.lI,'.iíü Canauá, sr. C. D. Howe, anun
~i~i.a.~a~e o~~~'n9 ~5a't'ií~t~'r:~~ ::~~~IeD, Samtáiio ede polít.ka de hôa viRinhan(.:a, 	 ciou que as experIências foram",cnda em todas as pharmscias. 
que, Ilcla f.;lln gigllifiea~~ão Sill~ coroadas de êxito, acrescentan

guIar. não tem s inlilar nesÍf$ do que "as entregas começa contam 

tempos. I rão brevemente " . 


Daquí 1'01' diante, a (loll"I'os;I 	 Referindo-se ainda às carac CHEQUES e BRINDESPilulas DEWITT(:aueia de jOl'naíR 'I"e dívlIlgalll 	 terísticas desta arma, declarou 
as el'ôl1i(;H~ ela v;rrrntlc dama 	 ° SI', Howc: "O 1\l000telro de à venda na

PARA OS RINS E A BEXIGA
ameri('ana passa.rão a fa:w .. . trincheira calibre 2 apresenta 
atl'aVéR dos ~em; artigos, a pro linhas modernas e tomará o lu FARMACIA ESPERANÇA~~~C:e~~1 'Mo~e~~:~lm:!i5r;;~~~~a~i,c.~,!>6~~.~~ ;~~~~,~l:l=paganda do nogSO café. 	 gar uos rWes atiradores deproduzidas por excesso de .tido unto. 	 RUA CONSELHEIRO M'AFRA 4.São "estos como éSle (I"C 1'8- granadas que foram usados na 
p,lmeotc aproXirnalll os PO\'Ú5. guerra paliada", 
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4 '7E"'f~_~I')4'"~ ."..,...__._~:Y'~""''''''____________________'';;;::';';';;;__'''____''_________________________,O F.STIDO-Sel'IIIa~lelfl 8~Ge ser_o te Iftl 

JUIZES DA GUILHOTINA! 

Lonàres. 6 (ReutE'rs) - eesE'S influentes, entre os quais. para a defesa comum da jus-l 

"Juizes da Guilhotina" é o 110- se destacam. nos últimos dias, i tiça e liberdade humana". 
me que o povo francês dá aos Edouard Herriot e o general de I Em comentário sôb"c o ar
presidentes dos tnLunais l'spe~ LaurenciE'. I tigo do ex-primeiro minis'ro 
dais. ora disl.ribuidos por to- O general de Laurencie, que t gaulês, o "Daily Telegraph" es
do o tt'lTitório gaulês. quer na· em representante do marechal \ creve: "Apesar de que o govér
zona ocupada quer na desoeu- PCtain junto às autoridades no dE' Viehí .não seja acusado 
pada, ~'><Ú] in~;tru(~õcs do -..-~.~i.l.itare.&..•ç':r..nnftnicas. foi ell- (dirçt.an~~~t.e pelo, articulista, ê 

IPuel1C'u. ministro do Interior C' l'arccraào por ter dito que a claro que éle dáaezitenãe!':~ . 
antigo luncionúrio da Corpo- ntória dt' Hitler significava a nos seus protC'stos, que a '!('I' I 

rai~,Fj'~:~~.~s~.,~~uFil~~~~~~'lS;'n' l.seravi~~:~~,~~~~I~:~,~~si/~·a~~ i ~i~~~1::fa~:,i~i~~ s~~ ~~~~~gaL' :~~ 
prática. ~l0 }1l' d~ lC'tra, :.: a!"~:C'n- H[\ITio1 pnOlff'ito de Lião e, por puclir.da por hon1ens que ago
ca do marechal Pc'tain: "c1i- "árias vezes. primeiro ministro ra usurpam o direito de gover
1nin<11' os (lposieionistns l' ini- ctP França c, ben1 assiln, pre- na1' a desgraçada nação vcn- 1 

l!1'g'lS de sua politiea ele cola- sidcntc da Câmara dos DeDu- i cida. Quando "oltamos a vista' 
boraciio com Hitler". lados. nada 'L' sabe dc posi-I para as Gálias. reconhecemos 

Só' nas últimas 24 hnl'as, a Uvo. lo "erdadeiro espirito de nossos! 
dar CTl;dito à ag'ência noticio- NtllH iJLO adnúrá\'L'} de cora-I antigos aliado~ c ainda, nossos! 
~a ele Vichí. forà-m.condenados :~em e audál'ia, Herriot pscre- amig;os de hoje. em homens d,] I 
a trabalhos forçados. por me- ','ell. numa revista norte-ame- fibra de um Hcrriot. para I 
h""";.d(\ ela vida. inÚ1nel"OS fran- J'kana. CIlH' êlc acreditava 110 11ue-n1 dize1110s o.stas palavrus i 
c C'..:;C's, acusadus en1 Paris. Lião, fato dl' ,·tanto en1 IH41 pon10 de f'ncol'ajadmnento: - "Sé-I 
e Bagllolcl. de atividades sub- em 1906" a França e Inglater- de forte C' pertinaz que n:1o tar
~'-('·r.~i\·as. par êsses tribunais ra constituire1n nações que dará (J dia de vosS(:l liberta- I 

e,'pcciais de pal'cialíssimos. : nào poderiam estar separadrts. ção". I 
Essas côr!es de jusUl:a são' -------.---- 

e'llnpostas de cinco membros. Adramatica fuga de Georue 11, Rei da 
que' ~g("lln ('on1 a n10r1.e. nao, 
c Jl11 a lei. ~-:-üo se düo ao tra- : 

seCIuer li,' uuvir um mi- . 

c:r- 111(':a dúzia rir casos i 
C~ 11 c~cin ~CS-.Ç,~D, Para 1naior 
~ JÕ:piieidade. ..:~ vítilnas são 
.. Lllgadas" eEl l'cllnara secre- ' 
Ll. sendo veCt~H.~a ao publico a 
C_l~l aela. segt~l1du ele,:; dizen!. I 

F~üà bClii clt.! i-liOJ.:al publica. Os 
a..:usados não tE111 :l n1Íl1Ü11::-~ 
.. ..:'i1ancc.. de se defendercln das 
z.·':"-1J.s2.cões e lTínH:'s que Ihc~, 

S.lO i1l1put.ados. É verdãdc' que' 
l..i j un tas espel'iais para de
1 'l1(ic-lo~, lHas, estas são prl? 

'-.::nicias de (lue núo 

r.:-1'u('1' tcrnpJ e s(-r bú~


'~3. para llao iJnportunarelli 

f"3 Cor!es em.11 vl.:'rborragia inú

LL 

A . e\'id.?l1ciu" contra 0:-; al'll 
~~idos. cúnsi~tl: t~~o SÓ1nente de 
cJpias de noticias coligidas p"
ht policia secreta, notíCias es
~as sôbre as quais os juizes já 
c!Stào mais do que inforn1ados. 
C01TIO Côrtes de Justiça. ésses 
tribunais são tudo o que há 
de n1ais contrárjo à 111agistla
tura. Se os infelizes que são 
Errastados ao plenário fossen1 
levados direta1nente à prisão. 

Gréc".a da Ilha de Creta 
, 

~~~ii9i;;;~p"'l'!{,:'F..J! 
i 

n R~ i <.'\h<illdU!1oll S.13 C3sn. 1)[1S 

lL;) i:h.l Cldd ( re,.uüu-sc, ao 
),im(";:\) t,~:t1::.;,i.ro, (m Perirorli~l, tendo ido !"C?s:d.ir em uma caséI 

;=Iue' c. m::~;]Ya \'asta n; ta de tnreno. O Rei estava protegido 
por U:,'ll e . ' \ d. fio. \ c.' ti ~"; ;' J e um pelotào de nc:o-zelande 
~('s. D, s~a Clsa o rei viu os HV\Õ~'S 1ransporte germânicos lança 
:'em n~l!l1'..~rosuS paraquedistas em suas proximidades, tendo se· 

L ~lIidC'. l"ntã'.l, p3.fa ag co!ô:lias vizinbas. Alí, a comitiva rcal toi 
;.ubm:,,:;,;'.!<1 a ::ltr.::qUf:5 de bOlllb.:Jrdeiros de mergulho e de metra

não havE'ria ncnhuma diferen- ' lhador,s. e, depois de ter subido toda a serra, chegol! a uma 
ça, praticalllente e111 seu des- cD..v:r::a ocupada p~r um pastor (retense. Dessa caverna, a c~ 
tino. nlltlva real CQllsegUlu entrar em ~collt~cto com Canea•. onde, h-I 

Medo c terror vaO"ueian1 sô- nalmente poude embarcar em um naVlQ. Nesta fotografia vemos 
bre a terra de Fra~ea, à ~e- Sua Majestade gracei,,;ndo co":, alguns soldado~ neo-zelandeses, 
dida que a eonviceão' de ue a que o escoltaram ate sua salda, a salvo, da Ilha de Creta. 
Grã Bretanha saiÍ'á vit~riosa (F~~~~e_!l!_i:~~~ews_~~ice, esp~~lal par~EST~_<?) 
chega aos círculos que, até es- .'. ,.-:~'.~:- .-;;.,~~,.~.".:.-:_~.~_.~..:.:.....__ ~_..,tc':9'-'=J",:'''''j~.-.",;:-T.!''f,:-'''' 

ta data, SupOltavam o govêr- Produtos CATEDRAL no de Vichi ou. quando nada, 
guardavam silêncio. 

É relevante notar que, à me á venda na FARMACIA ESPERANÇA 
dida que SP faz maior a opres Rua ConselheirO Mofra, 4 e 5 FONE 1.61t2 
são. crescem os protestos do (Defronte à casa Hcepcke)
povo. mesmo da parte de fran .--- .;. "t •. :-- ._,..,.. .~" .• - .,.'.,;.,[;."""'7f."":":i,~;·;Z:;"~"':;.~ 

@~ &!s&;,;;JC!'c; 1b ••••••••••"'•••n~~!§J~~~I*'~~· 
~i ZENITE--1941 
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i2l Dlitr'ibúldori JOAO GOMES 


ASSEMBLEIA GERAL C,R· 

DINARIA 


-De ilC' rdo cum O~ Estalutos 
<50 convidados os snr~. sócios 
'13" lIma scss~o de Assem 
bl6ia Geral Ordinária, alim 
I" ~e proceder à eleição d, 
(:-nn1odnro e dn Conseliln F.~· 
'al, e que terà lugar segundil
i(';r? 8 de getrll1b r n, nl !'l;d~ 

1n LirC1 Tênis Cluhr. as ~.! 
11 ',r"s, 

""rianór' lis, 3 d~ sei, ml" 
no 1911 

li .. r-herl" D··\I sei .. 
~ 

~ 

i~ 
• AI'm de seu
efello rapldo _ 
'.guro, a Clra 
da dr. lUltosa 
"Ia queima a
boca _ , d. 'delJ 
apllca~ao. 

CERA DO . ~ DE!LUSTOSA 

: orand~~~c~~:Sc~m ótim.' 
• bunj!'ah.w, ooze compartimen
• tos. égua encuooda, b8nh~iI'(1 
• e lostalHções higlenlcRs, g'l 
• roge, pomar E.' cal~zl\l. A 

• ~nep~~~I, d:o;:E.'~: m~~8de ~;:~8 
• te e 1.000 de fundop. Informa 
• ções à rua Orol. Biltencourt, 
• 78. 
• 039 15vall-9 

•• RUA BOCAIUVA, 203 
VE.'nde-st', por 1:2 contos dE.' 

• réIs, à vl~lu, o prédio aclma_ 
• Tratar com o dr. Leoberlo 

: IIT_,e_a_I,_à_ru~a,;,;;~;;rn;;j;;;;Rn;;~;;,s;;.~;;~;;·;;;;:;; 
ltI
12I Adeio Moreira 
III ADVOGADO 

Os caças noturnos da RAF cada vez têm tido maiores 
vantagens sobre os atacantes inimigos. O «cliché» mostra um 
gigante -Dornier-, um dos bombardeiros inimigos derrubados nos 

arredores de Londres, por caças noturnos britânicos 
durante recente !aid. 

(F6to de Briti"h New8 Service especial para O ESTADO) 

Sapatearo 
Prpclsa se de sapateiro!, 

na Fábrica de Calçados Ir· 
mãos Pereira, rua Cons. 

Mafra, 39. 

----------v4 

QU·ARTO 
Procura-se um. em casa de 

família. para uma só pessoa. 
com pensão." Tratar nesta reda.. 
ção. 5 v.-3 

RepresentanteS e 
TODOS os RECORDES 
COM UM VERDADEIRO

\21 liI Consultas e pareceres viajantes 
Precisamos para tortus 08~ CASA RADIOLAR ~ Ações clvle e comHrclals e zonas do PHls. N",'{óclo sé. 

llC IZI VISCONDE DE OURO rio e lucrativo. Olim~M COR·~ R. THAJANO 6-FUIBIINÔPOLIS- VENDAS A LONGO PRAZO &I PRETO, 70 
II I RECORd çõe~. Cartll8 à FÁBRICA DI!: 

~ l2j Fone 1.277 "'r.tluto::::~~~u~:)TCH co. FOLHINHAS R~f. 601, Colxlt. 
j9j~a~!?il~l2llill2li:•••••••••••••••••••lillIIlIIlIIlIIlliill________-= 3.097 - snu Pllulo. 
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• ltl.' 	 • 

) f:1~stadol 

Reducçii e ü!ficlna li 

Rua Joihl Pinto n. 1:1 


....odilió. clãTer. 1022 - ex. pOS!!11 139 

IIIDIIIRAS<;IG:\ATI :RAS 

Na Capital: 	 11811...--.. 
AIIIIo -.u~uo. SCHOENAU 

8eme.t:t !2$OUI 
 : CHEMNITZ
Trlme.lr. 1~SOf: ( : 


1116. t~m}: 
 Alemanha 
Numero • .,ul.... I!'.', 

.Sociedade Cooperativa de Responsabilidades·NG 1"'."111 	 ~ cam cama di 31. 21. ti, 51. 
&l1li0 Limitada 65 I 85 c. tIIII 

8eale.tn 

Trlmeelr. Ban(o de (rédito Popular e Agrícola Representente. exclullvol em Sente C.t.rln-= 

AMuDOlOll m841811te ooalrl.lo de Santa Catarina CARLOS DOEPCIE SIA. COMERCIO E I1DUSTRIA 
Rua T,alano n.o 16 - S~de plóprla 

R~gI 6 trntl" no Milli~lério d" Agricultura p.. to C~rti!icadv MATRIZ EM FLORIANOPOLlS 
n. I I·m 20 d~ Setem~ro de 1938. Filiais em BlumeDáu, Cruzeiro, JoiBvUle, Laguna, Lajeie Sio FraBcisco 

Endereço telegráfico: BANCREPOLA 
MOSTRUARIO PERMAMENTE EM TUBARÃOC6digos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição 

~· LOH.IANOPOLI:S 


E~:i'I<EST \ ESPECIALMENTE A AGIlICULTOBES 

Quer ser feliz 7 
 Emprestlmos - Descontos - Cobranças COO~eratiVa EditÕral 

Em ncgoclOs, amores, tel sor e ordens de pagamento. 

Ie, saú,le e realizar ludo qu t 
 Tem cu rrespondente t'm wJos u S Municlpios .10 '· slado. de ultura Iutelec
deesia? Mande \S\OO em sellos 

e escreva ao prol. Omar Kh iva 
 II"pr"_""'"lIlt' du C"ixu ECllnomieh "t!ltl'flll p" '" " vend8 tual de 8ta. Catar·lua I' tia." Apóli" ... do Esludo d I' h·tnnn.lll'I'O. com sorteio
Caixa Postal, 40i. Rio de Ja. 6~!I'l'"lrlli, em M·,io I ' Nllvemhru. 	 para publi.nelro, que lhe Indicará o meit

de obter Iriumpho, prosperida· Paga tOd:: ~oc~~~':~JI~~sa~~l:~r: :B/:::!~gudc0:' Estados cacio do primeiro

de. I",IlIna r S3ljtl~ . N~o h~.i" . 
 Mantem CII rt .. lru .. , "el'lI.! pura 1I,1miniHlrllç,lo ~ .. prédios. livro 

~---------; I Recebe dinheiro em depósito pelas I - Fica aberto. peJ,1 prazo


melhores taxas: de novenlll dia~. li concurso 

l' i C à disp( 8.çilo (re llrud'l line) . ~% para publicação do I " . livro ' 
OH. RICARDO 	 Cí l' LimilllCla 5% da série a ser I'dill!da pela' 

CI C i Y 50 Pré"l o ti% Cooperativa Editora e de Cul-

CíC Pcnzo Fixo 7% :~~ro!nt~leCIUltl de Santu Ca-


GOITSMAN dltR ~~··~~p,~~;i~~~:~~ ~~·e ~:;,~i,. rE~~~~~lJ i~ ,,:Ci~;l~'~li~;~lU i:m to· II - Os concorr entes po

derào apres~ntar trabalhos


Ex-chefe de cll de feição literária , histórica , 

nié. do (V)lU RMiúO, PAR(') TOS&t:, (,0 sociológica, e tc. 


lU - Os originais dev~riio
Hospital de 50' ~CON~lU'IO UM I\(M~Dio, ser escritos à máquina . 

NUt'\rnberg 
 IV - Os p"dil108 de inscri 

ção serão dirigidos no Pl'esi 
d .. nle do Coosellh' de Admi . 
nistrução da Cooperativa,

(Pror". L Burkhardt 
e B. Kr~uter) acompanharlos dos originais 

do trtibtilbo.E...peciulisla em V-A. C. E. C. I. S, C. ad 

quirirá os originais cos tra
,'" (,." ·""yi(l UeJ'll/' balhos e8col~ldos para publi. 

cá · los ~m primeira edlçlio,


:AIIa clrurgla, gyne VI-Os origioals nüo clas

cQlogla (doenças de 	 sl!icndo8 8erão reSliluido8. 

, .enhoras) e part08. VII - O c ll ncorrent e fará 
prova de que possue, peloC1rúrgla do 8ystema menos. uma quota· parte da 
·nervoso e oPf'rllções Cooperativa. Essa quola parte


de pla8Uca. pode ser adquirida no ato 

CoDl\llIorlo oi rUII Traia

IÍO, 18 (dali 10 ál ti, I daV\~ls..:.~~~o~erá inscrito ne.' ;:;================:::;;:== 
da~ tb á~ t6~) Tele nbum trbb~lbo com menos 

pbone - \.28& 	 de cem páginas dalilogrufa· AVISO AO POVO CATARIHEMSESestdenela 6 rua 88-	 das. 
IX - Os originais serAo aslevee Junior, 20. -	 linha dirdl Porto Alegre-Floriln6polilsinados por ps~udõoimo eTelepboDe -- 1.1,,1 EXCELENTETúNICO DO~ 	PULMOE~ entregues em eOVl'lOpeB fe 

cbados. Empre.1 Jaeger & Irmão 
•.-TltUlU DE OllliflUS1'ICO 1.-----------------.-----.laoX;~I~~ln~~r~~:~:Jhi,~Ot~~~ Saidas de Florianópolis às terças e sábados

GLlllOO bem em enve:ope rerhado. Saidas de Porto Alegre para FlorianODolis 
Or. Ojllm. Mc.llmlnn uma declaroçi\o do pseudõ às quartas e sábados 
For •••do p,la Unlver.ld.de de nlmo usado. oUm ·de perml· Saidas de Araranguá às quartas.

Oeo.br. lSulcal Co n~anhia • Allan~a ~a Baia· lir sua IdenUrrcoção. 	 sáoados e domingosCom pratica 008 bm'pltalR t!Urfl!lell .. Florianópolis, 9 de agosto
Cllolca médica em leral, pcdlalrlll. de 1941 . 


Ibo a:enllo·urlaarlo do bo .,eu Fundado em 1870 Séde: BAIA Osmar R. SilvI. PnsldeBtl

doeoçal dtJ sistema oerVOtIO, apar e· 	 AfllBtl Im norla••DIllI: NUlO MOUIA 

PRAÇA ir, !.IE NOVEMBRO 
Assistente Técnico 

e da mulber 	 da C. A.Seguros Terrestres e MaritimoB 

r;::, Or. Paulo Tavares 

~~r~M:eCr·dd~ l~tl,aeuCI~~~~~mr;~ ~ livos ano '940 Do preparo da terra depende.. as
D~d"s rel ao de 

510 I'au"'j . hpeciallzado e :u Hi· Capildl Iteal,z ~(.\~ Its Y.OOO:LJ OJOOO

111000 c Suu k I'ubllc.i, pela Uolver· 	 Reselvas, ma is de 54.700:00J$OJO 

BOAS COLHEITAS 
lldade do RIo de JaneIro. 


Gabinele de Haio X 
 Responsabilid ades assumida~, ,~ 924,7 19.000$000 

Receita 28.358'7171>970 
 ~~:t~O! ~. !: Q'.~CL~:::~&~~ê~~~co~'~::D~o,S~~~~l!rD~er.:':: Ativo em 31 d< dezembro b5964:965'032 

Coraç4o, pulru6a., ve8lcul. blll.r Sinistros pagos 7.323:82618110 	 PACHOLA ·csaf?t~ LU .. 11. 
eot<\mugo., ele. Bt ns de raiz. (prédios ,Iellenos) • 22 3j4:00U«000Radlollralla. (I...a, e radlollratla. C_H o $lU ro...CI_

dentária. 
Eleclrocardiogralia clinlca ROFECO PLOW LTDA.

tUlalln(llUclI premIo do8 mule.UM' 
""rdlsca. por melo de trMc"do. Diretores: 	 RUA GOMES CARDIM, 511 - CAIXA POSTAL 25U - slo PAULO 

elétrlool.! Or. p.. mphilu d Ulra Freile ~e Ua rva lh,', Eplphanio J.lse 

Melabollsmo basal de Suuza e DI. Francisco ,Ie Sá . 


(Uetermtnaçlo dOI dllllrbloo da. 

glAndulal de Accreçlo 101.rDsl 
 Ai~1K~ãG I :A:~~it~1i:G iAgêlllias e SI b · a~éncia, em lodl, ú lerritórlo nacional. 

IUCO duodenal e da bUl .). Sucur>al no Ur~gu~i. Rellul.doll s de avarias nas prln. Se v. S. precisa comprar artigo. para presentes ou nece.sita de uma 
tExam~o~~~~~~e ~~~~:~~ICO du 

Oabinete de lisloteraDla cipais cidadts da Arn fl ica. Europa e Àfrica. boa instalação de luz OU obter materiais el6trlcos, en'l ··· seu próprioOndll8 curta, reilOlI ultra-violeta., 
ralOA Inlra·verlllelbo e elctrlcldadt interesse, vi.ite sem compromisso a v:> .: '. . 

médl"" 
Laboraló,io de mi~roscopla e Agente em f1or:aClópolis 


alJálise cllnica 
 INSTALAD0RADE· ~n011_N(lRltI5:-
Exame. de aaogue para d ••gnó.UcI' 

da .UIIII, dtsgnóIlIco do Imp.ludl. CAMPOS L O B O & (;a. pois, seus artIgos para presentes e materiaia eI6trict,.;,:'••üÍl:i'P;eçoil
mo. dOlsgem da uréli no 8uDgue. 
etc. EXlime de urlo.. lreaçlo d, 	 não têm rival; por exemplo: limpadas a partir .de IIUOO.' flol :·paraWUA fHIPt SCHMIDl N 31l
Alcbeln Zondeck, para dllllDó8l1cI' instalação desde $300 o metro, suportes para limpadas a partir de precoce d. gravidez). Exame de 
puz, ".""rr08, liquido .aqutaDo r CaIu uoS/"I/1,) Ttleuho"'I083-Eltá. ltl. • ALUII"'ÇA. $700, e assim todos os materiais e.tloa preçoaao alcance de todos~ 
qualquer Pd~~I:'IID~;:o.e'u~ldaçl Sub· Agente em Laquuc. Tubarão. ltaiai, Instaladora de FlorianópolisRua FernandO Machsdo, a 6Jumenau e Lactes.1'elelone 1., U5 RUA TRAJANO ll....!-FELlPE SCHMIDT. H-Fone 1674fLOR1ANOI'OLI"i 
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o ESTADO 8 l1e Seterrbro de U~41 

PAlMOUVE.IO ESTADO eSI?_orti;~ II Peoâ~íenuinas '0 D ÉO 
TMTAMENTO 

Vencendo ao Caxias, o Figueirense Procure 'os ..ovos concessionários: VI BEI.LEZ;If 
MO QUI'sagrou-se campeão Tum Amln &: Irmão 

Foi surpreendente o espetá - I Numa investida dos locais, Rua Conl. Ma"a, 5-4 • fon.; 15'1 • Cal.a,117 
~~~t~~~:d~d~~~e~~~d::~it:nt~~ ~l~!~:~d~~=!e:e b~~~r~v;~r:e:a;!o~ ~ov- I 
os valorosos qu~drc3. .. C:::dasIvc latera l. c os " faos" ---------. 1ldm.:n' l -- .....
F. C .• campeão da zona norte, laram mais uma oportunidude 
e «Figueirense F . C", vanguar · perdida ... Ao comércio e ao público
de~o ~~\:~~~:~n:;~- dê.sc comI), _llk~.inarlah~r .,il~~::~~iO a~e a~:~ I A CaMPANHA INDUSTRIAL E COMERC!AL 
te. sobretudo. por se tratar da d e Otá vio sem que êste canse BRASILEIRA DE PRODUTOS ALIMENTARES I 
disputa decisiva do campeonato guissc dctê-13. assinalando o "00''''00'';' "" B,,". 'o, ,,,,'O'"' ··N,""··) "m" ° 

I 
I 

estadual. deve -se à maneira i,.- 3' goal. grato prazer de comunicar ~ instalação do seu escritório 
npref."nsív f." l ('orno pisaram 110 E estava garantida a magni - I nesta capital à rua Visconde de Ouro Preto n _ 2-A - 
gramado as d uas t"quipes. dis- fica vitória pelo escore empres- ~ caixa postal n . 9 7 -- telefone n_ 1200. onde permanece I 
póstas. cada qual. a fa zer unla sionante de 3 a O, i't disposição dos seus prezodos fregueses c amigos, 
exibição convincente que a tor De passagem . d iga se . que Florianópolis , 7 de setembro de 194 1 
n:lsse merecedora do honrosissimo com êsle brilhanlissimo feito . 
lítulo de campeã. o valoroso Figucirense levantou Cia. Jndustrlal e Comercial Brasileira de Produtos 

AlimentaresTanto pela situaçào do Ca- o titulo de campe1io estadual 
x;as como pela posiçào do es· de futebôl. I ~________________-::--:
quadrão ... de-aço:. o primeiro por Os quadros obedeceram ú se- I 3v . - 1 
haver cumprido uma performan - guinte conslituição : ! ----~-
cc digna dos maiores elogios. na Caxias: Otúvio , Valdemar (- Dor - ; 

zona em que nlilita, e o se- ges: Marinheiro. Suspiro e On· : F O i I~ ~ l 

gundo, pela traj etória brilbante ça; Pequi, C ilo , Nhonhó. Bran-! ALECEU HTEM A :::
' VI-da SOCI-ai 1 

r-

d"so..~-cl\-ida em t :>rlc o c~rt. - I ri ." p Reli!. i SRA. SARAH ROOSEVELT 

~p~n~~~ ~~~~~:;~ess~ompeJ~~ta~ F:r~~u~r~és;i~ : 6~~~~~~0. b~~~~ ~ i Faleceu, ontem. nos Es· ___ _ 1

\1

:.' 

" 


I' __ 

mente dividida. de sorte que late e Bigu il: Nor;, Foruerolli . , lados Unidos, a veneranda 

não existia "iavorito" para a Abra hão , Ca lico e Secura . ! :l::~r~a~~l~gr~~i~s~::~~del~~~ !t' i~'r~~~~ ~~~~a U~~:II~~lttos Ne .! 

ta~:m~~t~n~e!!;~n. apaisxonado,1 A~RADECiMENTOS ! norte~amcricanc. sr . Fran· !ves . esposa do nosso eonfra de 
ainda, se arroiava a declara . o · O _Aval F . C . agradece~ - nos , i klin D. Roosevelt . e a qua l , SI. Gustavo N eves . d iretor do : 
seu palpite_ oferecendo ,. Iam- gentilmente . .as n?tas res~elto ao i ia completar, daquí a duas : D,E_LP.; i 
buj ens"~ cujo carater denun : seu 18.'. anlv~rsano e n posse i semanas. 87 anos d e idade.: a prendada ,enhorita El · I 
ciava extremo otimismo, t ç:le sua duetona . ; Os brasileiros, que vêem i da Damiani , li1ha do sr. Dio - ~ 

Se. por um lado, o Figuei·: C d . I no presiden te Roose vcll ! nisio Damiani ; I 
rense havia ~e~a l ojado dois va' ! ~ ~ rn ~ ta pe,did!! ~~trr:a~d~n~mà~~ d:ef~~:~~ ' tor ine~ls~o:s~~~:~Oc~:l:~r~~a i~~ ~ 1 
Ie~tes ad"ersanos par~ _ conse !Pertl .... ~ .. R 2" ,il\ <1a .C6c1t>r ' l res mais altos da Liber - prensa sr. João B. Crespo . 

~~t';nt:\'abn,l~a~~:, PO!W;~, ~~~ l~!t~ ,," O f.:~,,~2:Õ:i~!lid~ed~~~ '\ ~:dc:~u,::a~:;u~~:nti~~~:'~ FAZEM ANOS HOJE: 
era lazão sultciente para o ! lesla C.pital PedE-se à pe8 . i 
considerarmos como o provavel j <oa, que R h(' hou, (1 obsé quio qU~ 1!~:~~0 que o preso . 0 _s:. An C~bral , a lto lun - I 
vencedor'!, por outro lado . o :. le entrell'á-Ia nesta redação I clOnarto bancano, a~oselltado _____IIliIiõIa:::_ilóOlIiõillõiillE1.:ll__..-..iõiliIi_____ 

C ax:as, também. vencera magni- : ,~2 30v 311 Roosevelt ia fazer , ontem, Ie pessoa mUIto benqulsta; ..........
ficamonte dois quadros de rena' ~ . ao Brasil , pela da ta da - ? sr . dr . Celso Sales, eu- i L t· F d 1 

me no lutéból estadual , t endo .! Voltam a combater Independência, foi lida pelo genhetro da D _ E . R., '', O erla e era
". , I nosso embalxador em Was a p e d d t R tassim ' o seu cartaz formado em Luga - r n a a sr a. u e I .....'IL CONTOS 
e torna va se necessáno uma I I I' ~ t H 1 I f . . hmgton ' e o dlseurso de \ Gualberto. It lha do sr dr Anes I J"YI 

demonstração à altura das Sl1 ; çõ,,~J1:; , ~ ' ~" ';'lilll (h~-lar~I~' ~'::,~ , ~,,::~::tâs:~iap:u~~la~ron~~~ ~ua~el~o, :ng:nlh~~oEc~e~e da i HOJE 

~:n::~~:, P~:::~;Ii~~~~~c!Vlden ' :~t~~n~::,~,i,,)nt ;_~:~ I~~::~.a:.~I:II,~,~{~~~ I ciadc hoie. fOI transferido .- ~ m~eli~en~e meni~oa ~tto- i Inteiro 1201000 -- Vigéssimo 71000 


A grande assistênCIa quc ;ore ' " 111 tOI no d" !.lIrra . Pidad(' , SI· I para qumta -felra, dIa 11. mar E , Bobn, fIlho do sr Otto I Rua Feli"e Schmidt - Edificlo Amália Neto 

senciou o formIdável encontro de ' tllada a ( '(' 1"< ' 01 d,~ I H fl 1I 116n1l'. ' mar Bohn: Não tem telefone! 

ontem ~Ibrou ininterruptamente I (ros ao ~ 1I1 d" !.('ltiltgrad o. .' I - a sta Mlr.:_,~_Slmone Gheur.! 

por efeIto dos constantes. duelos I flue fOI 1~"' ''Hla 1',,108 al (,l11à ,,~ p _\ g l'l1det'hu(,lItos : 1'--- , 

empenhados, ora ImpulSIOnados ha um 11Il'~ monumento o nosso prezado conterrâneo. I I
rõ 
pelos locaIS, ora soh a onenta- , -- - -. - ,-, - - --- , _ dr CId Campos, enviou nos seus E N t' · Doenças dos ouvidol, 

çào dos vIsItantes , ." ~IAH( :\ 11\?~STHIi\L é: Dr Bulcao Vianna agradeCImentos à nota Inserta! COS e o IClaS nariz e garganta 


O fato é que os JOlnvlllen : Im 1J"m .1 RESh:'IJTATlVO • neste jornal respeIto ao seu na - 1 --- Dr. NILO VERTURlRI
Hf.()
ses iogaram, nos minutos Im i ,le um VAL R. e como 11.1 RECEITA: talíclo . ' ___ _ __ 

cl al~. com rara ~mpetuo~uJade . ' faz li" rtl' do PA 1 RIM~NIO Saldo anterior 32450$700. - I. __ . 
 AS81steote do Prt;f. J . Kós 

obngando a declsoes râpldas a I lo r("p~IIVn pr(lprll~l(lrIO.. Recb. Iista.299-Plá- 'ISItRs: I A . A"so~l'!.çao ComercIaI de Rio Jllnt>iro.
do de 

def~sa I,:,cal: e levando vanta - ! (Benlo de Faria) cido Gomes 86$000 Sábado, " isitou-nos o SI. Luiz Flonano~hs acaba de nos en- E pecilllisla do D..parla 

gens terntonalS. I P~ocur(' (1'!.. escreva li Or- Juros do Banco de Rodacki, digno representante vlar o numero de setembro de meolo de SHu'le Pública 


Esse .estado de cOIsas per· Ig8n'z8çAo ",om E' rrlal C8ta- Julho 3$500 da Standard ali Company seu. conceituado boletIm, publi- de FlorlllDópolip, 

manecena por maIs algum t~mpo. i r~o~n'e: nU.R JoAo Plolo n.18 32'513$000 Brasil (Esso), nesta capItal, que , caça0 essa de mteresse para a Con~ult8s dri8 la à~ 15 

se o center -~s(f-Chocolate ~ão ; l' Inrl", otl"h~ . IDESPESA no~ bnndou com 3 belas insí Iclasse comercial; , 
 hor8@. - Di8rilllB~Gle . 

Consult. R. Tr"j-lno 3.1houvesse colhIdo a Secura e e~te ~ O d? Selos dIversos despesa 27$200 6mas. (laços) .c~m as côres na- I Assinou O presidente da Repu- I S"lJradodevolvIdo . o couro a Abraao., i S Id d B -32-'-- cI.on~ts . braSIleiras que foram blica um decreto ftxando em 2uem per eu, 
lev('sque,:, envIa a ,?ahco, para, aos , . _ , i a o _o . anco ;,13$000 dlstnbuldas, êste ano, em tOdo[de anelro de 1942 a data ara Re 8idência R. E~

15 mmutos, "sslnalar o I . goal ' O sr_ Brauhno Candldo M elo" Importancla q~e se o BI~sil para serem usadas J d P Junior 135 - Tel. 742. 

AInda assim, em nada fOI t praça da Fo:ça Polictal do E s f reme.teu ao RIO de pelos aut~móveis em comemo entra a em vigor do novo re... 


abatido o calor empregado pelos ! tado, depoSItou, nesta redação, IJaneIro ao sr. d r . ração ás festas da Independên . gUla~nto da dEscola, de Man- ------____..J 

disputantes. que desenvolveram \duas chaves. pre~as a uma cor- AdoIr.o _Konder ~ara eia. Assim, vimos. ontfm em nha ereante o Para. 

uma partida excelente, desta - i rente, que serao entregues a confelçao da estatua todos os carros da cidade a D JOAQUIM DOMINGUES 

cando.se de fórma impres~io · ! quem provar ser seu legítimo I (parte de bronze) ~ linda insígnia distribuída ';"18 ' DE OLIVEIRA TOSSE? BRON"CHITES? 

nallle , entrc êles, Nbonbô, Val -: dono_ Essas chaves foram en- iSaldo no Banco de Sdandard. Completou. ontem, 27 anos 

,:c~,ar c ~nç3 . dmorece.~do r"s. !contradas no Largo 13 de Maio'i ~ré~lit~ Popular e 12 .513$000 C' \S_UmSTOS de dignificante e profícuo apos 


gaOosl'~~t:~!~~ue~d~or~a~i com- i ~ASA MISCELANEi\, dlsln I grtco .a , Terá lu ar hoie, ás 14 horas tolado _a bem da causa cris!à. 
~ 
prometcu Incnvelmente ao team : ~:::~o~ál~~I~sR:db~~c.~ C! · I;:" . ' deF:~~~noPohs . 6 de Setembro na re~idê:cia do sr. capo A, La' '~o~~:ue:e~:aolieci r;,oa~~~~ 
C8Xlense, sacnflcando demaSIada I r'>ianu. 12 , PEDRO CUNHA T ra RIbas: o enlace ~9tri~0. bispo metropolitano de Floria--~ 

mente aos seus companheIros I • esourClro nlal da dls~mt9 senhonta Zlta nópolis. motivo elo ual ,.foi "-- .- - ~-="~""~"'",I:'.._,;",,,,,.,"< ~ • 

de ala . . . " de ~a~a Rlb~s com a. sr. dr. alvo de inúmer! de~onstra-


E o _logo pros~egUla I?altera- I'8a A.ntonlO Battsta da SIlva , cli- çôes de estima e apreço, parti 

~~~~,~t~r~~I~a~~rgl~lo:~m ;~r~:~ I ntco na Lagun~ das da. comunidade católica8 V 8: ,
batido por intermédio de Nerí. - Vllljontcs l desta capItal e do Estado. C dld ' . 
resultando " penalty".ReSgatado I • Regr~ssou a esta Capital o ___ ____ _ _____ ________ _ « ~n. e)) $U"ISO 
por Cbocola te, altera o " pla - sr. coronel Eugênio fanlois, dis - chegou, sábado, a esta capital o Vlchl, 8 (U_ P .) - O govêl'·l
card" para o 2." ponto do .a - Ilnstala~o-es md d I tA tinto oficial do Ex~rcito Nacio· nosso ilustre conterrâneo sr ce!. I no suspendeu a publicação do 
quadrão de aço _ . " °ernas para ar ass s "n- na!. _ reformado Eugênio T rompowsky I conhecido semanário político 

Após ataques dos locais e Em visita a seua parentes, Tauloi.. "Candide". 

~~~~~~:~~~~:s~~~:rr:i:i~~~:ir~ I OS Ca r t a z e s d 
' 

o d i aela eDclente a todos produtos 

:a.re::lt::O~~se~:':~i~;: c:mIU LL __ Oa ~ tt ----------~--
xlcnses tomama a ,dispoSIção de I•• 

~ 

HOJE S••uncla.'.lra HOJE _bombardear meta guaneclda ___________ 

por VadlCO. mas1 não conseguem ~- --o

resultado con;réto: muito em· Cone.lllo· TUFFI AMIN & IRMA-O CINE ODEON IMPERIAL 

~~~:r '~~~~~~aP'~oqd::a bee:~:- nllrlol: - FORE 1802 - CINEREX - FORE ' 1581 
~:~:ja~~~e.r alcançado o pon,t o C. lafra 54-Fone 1561-Calxa 1171 A's 7,30 boro8 _ FORE 1581 _ A'8 7,30 horas 


Na equIpe vencedora, alem _- IOv- 1 A.BILA A'B 5, 7 e 9 horRS ALOlJfiA 

~~r~~:~erca~~o, pg~oe~~~at~.la~~ : LILLIAI RUSS!LL Rancho Grande VlAftl1 OÊuVOLTA= 
de-Ferro e Fornerolli, t~ndo os c om Don Ameche Alice Faye 

demais produzido satisfatoria- e Henry Fonda TITO aUIZAR 
 c(,m Thomaz Mitcbell e 
mente. Comp(pmeolo 08clonRI D_F .R 

E , durante 40 minutos da O Caçador de aorilal Complemenlo 08('looal D.~' B. B:r7.,:~rilw~e;~!d 

segunda fáse, ninguem conse- (Desl'nho Colorido) 
 Preço único.. . I$500- IComl-'le m.. llto nllclnnal D.F .Bguira proceder modificação de FOll: Novletone Rewl 

"placard" , estando .~mpr~ os (com ",tu,,!, dR guerra) LIvre de Ce08UfII Il voz do mundo 

visitantes em assédio! ao goal Preços: 2$500 1$500 e ISooo 
 I PreçoB: 1$500 e ISloo 
Figtleirense. Llvrl' de Ce!lBUra Impr, até 14 aDo~ 
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