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Mais carne para ':~ca'ri -hão 

~ , ANGORA, 27 (UNITID) DE FONTE AUTORIZADA DECLARA·SE QUE HITLER SOUCITOU A MUS. 

SOUNI QUE ENVIASSE UM EURCITO DE 150.000 HOMENS PARA os Cb-~pg§ i DE BATJ\LI!A ,."pg.•; SUL 
DA ~º§§!J\. , pECLARA-SE, TAMBEM, QUE HITLER T~,',,~EDIDO 150:000 HOMENS À ,', 

, 	 .·'<,>~'S' , --RUMÂNJAr150.000 -HUNGRIA. 

Con'lnnacIa • prldO....é'. ·..lilllinel. 	 .... dlllenos ' .os ""Ios 
Londres, 27 (Reuters) - A','NôYà ' Iorque, 27 , (R.('ut.(,l's) prisão de seis chilenos em ter= A i'áíllo britânica, referindo ritórios ocupado pelos alemãesSe ao artigo do "11 Popolo d'Itá Ioi confirmada pelo embaixa

lia"; '8Ôbre o "combate sem dor do Chile em Berlim, según§1tadoquartel contra milhão e meio do os círculos chilenos, O em
de sérvios, na Croácia", escre baixador recebeu instruções no 
ve: "Os italianos admitem, a	 ao 	MAIS ANTIGO DIÀRIO DE SANTA CATARINA sentido de protestar contra
tualmente, a extensão e a fe detenção e pedir que os prêsos
rocidade da oposição iugoesla	 Diretor-qerente: AlUno Flores sejam postos em liberdade,
va. O jornal declara que os "co A côrte de apelação chilena
munistas" estão lançando bom N.8357 rejeitou o "habeas corpus" a-Florianópolis Sábado. 27 de Setembro de 1941bas e cartuchos de dinamite __ _ __ 	 __~_____________~______~_______ presentado por 13 nazistas,ANO~_~,_~_~_=_=_=XXVII .!........... 
contra os edifícios públicos, consIderando que as acusações 
que bandos sérvios dirigem·se 

b .t .... . as IC...hhs .nli-I.nques proferidas contra êles se repara as matas, onde ateiam 
fogo às florestas da Bósnia ou Espl6es e mulheres rI anle d. AuslrAIi. portam a atos contra a segoconsplr.dor.sIAS 	 _ rança mterna do Estado.
atiram contra a polícia, ou NO\'a Iorque, 26 (A. P.) .., 
destroem pontes e vagões fer Durante ~ H C')"-	 ,,___ 1_~~vSafá;~~i~~u;~ra\~::::~~_o julgamento (h	 \'ara peça. ~enuina. F0!lD,. ~ro-.. , 
roviários". mall Lallg e de 15 olltros a('lI- , tão produzmdo canhões em ~~FFtÂlII~&·IR~Â.':;'~~~::~!~~~ 

sados de eS]Jionagelll e de l'0115- I ritmo jamais Imaginado" - Marra, 5•• Fone 1561, Caiu 117_ 
escreve o correspondente dolelores rebelados 	 \~;~:~Ç~\~I~~~:~:'~o~~~I~;~o:~;,~;~ I 	 "Morning Herald'·. "O primeiRio, 2i (:\Ieridiollal) - - Al
ro canhão anti-tanque foi proguns ntenores, internados no ~~~IIe~::~raL~~,~ol,~~g~lli'~~el'~~C!~; 1 	 duzido em abril e, agora, a proInstituto l\logimirim. rebela julho de 19~O, estar relacionado dução alcançou um rit'l1o queram-se contra um vigilante, o ('0 111 Hitler. noebbels e Goe chegou ao limite da produção,qual foi agredido, re~ebclldo lhe de\"iatn eutre}'iug-. flue a 	 que pôde ser comparada às dasvários ferimentos, Foram pre ~a dos planos da "lnira de mais eficientes fábricas britásos todos os agressores. homhardeio" Norden. nicas e alemães. Muitas peças

S~bold de('laroll: - "].ang já 	 fOl'am embarcadas para 
m e tlisst' que <:'onh(>{'p Adolf.....ç.. di. ouvidos. 	 equipar os membros das fôrças
li it 1('1' ]ll'ssoalmente e I'ostllma

va IlItar ('om êle, de ]923 a 
..,Iz I gargaDta 	 expedicionárias australiana!; 

em além-mar" ,Dr. IlILO YENTUBIIII 	 H':! 7. ~J(' dedurou qUE." pode~ 

ria escrever a Goel'ing. pois Camisas, Gravalas, Piiame~. 
, AIIIlstt'nle do Pnf. J. Kós 
Goel'ing eonsideJ'aya a "tnil'a 	 Meias das melhores, pelos m ado 	 Rio de J ..n.. iro. de bombardeio" a invenção 	 nores preços, só na CASA MISE'peclRlIslIl do D..pllrta· mais inl)lortante do lnundo". 	 CELÂNEA, - Rua Trajano. 12meDto de SaUde Públlcll 


de FlorlaDópo!i@. 
 Comprai na Cf SA MISCE Jovens do Auxilisry Teiririal Service estão agora tra- P.I. posse ... 

. Consultas dll8 13 às 15 LÂNEA é saber economizar' balhando como operadoras 'kine-theodolite" nas baterias Lenlnaraclo 


horal!. - Diarlamenle. 
CODsult. R. TrajllDo 33 Tr.....nd.s prevls6.s ~:!~:sér~:~~~onf~in'~~i~e~~eoa'::I~~:,~nd~ :m:r~~~~~n~;ã:o~~ Londres, 27 (United) _ Infor-


Sobrado Faenza. 26 (D. P.) - O co- câmara e teodolito, podendo,.,·casim, fotografar o objetivo, mações recebidas de Moscou indi-

Residência R. Esteve8 nhecido sismólogo italiano Ra- como um aVião ou a explosão de uma granada. e verificar cam que Voroshiloff continua fa

, JuDlor 135 - Tel, 742. ~~:I:I~ ~~~~~~~e~i J~'~:~r~o;:~~= os ângulos formados com o obiectivo, naquele momento, zendo fracassar as tentativas .Ie
~1I~"'=.~"""==~P~6de=~~.~'I~C~.~r·1 ropa e I~x~relllo Ot'ientc, dtt- (Fóto de "British News Service", para O ESTADO), ::~:arat:=d:po~;:::c~a:: '::::: 


neuIr di I d 1'Ul,~te o '~leS ,de ot~lttbl'o, Londres, 27 (United). - 01 tará, principalmente, as em· contra·ataques, que lhe permiti-

o an e e 0" 1~l'Il1ll"t'O" SIlt~.oIlla5 des- Ministro do Trabalho resol- pregados dos grandes lojas rom reconquislar Ires aldeias,

ca.ca.611- ~:s fpn()~nenos - dlSH(' -,- R?- vau convocar, hrevemente, de comércio, que deverão Não há sinlo.as de qu.e .s defe
N;:wa Iorque, 27 (Unite{l) - I'UO Sl' lttulo" (hll~ant(' eRte n.l:s 900,000 mulheres, de 20 a 25 ser substituidas, nos bal- "as de Leningrado esteja....den

Temos adotado o "slogan" de e ~I: nH1nlfe.st~lrao na l'~~IaO anos de idade, que não es- cões, por senhoras de mais do. mas os dnulos milUarH opi
que "não podf-mos ficar neu- sudl'stp ela A_S_Hl. l>ro\"an-,lmen- tejam trabalhando em car... idade. nam que parece impossh'el se 
rots diante de cascavéis" - foi t... no "uI cIo .lIull("hucuo. Quase gos classificados essenciais, Supõe-se que as sub.ti· manlenha indefinidamente o atual 
(,0'1 ..( a influente Ol'gallÍzaçüo a~) III1'SIl10 tpmpo sr- l'e~iHll'a- por meio de conscrição e tutas serõ.o peSSOQ8 d. mais imp.~se, pois um dos adversários I 
itltervencioni~i.a "Eight, Fre~- Iao (Ol~tl'a-tr(>mores nOH" \II~ - mobiliza.ção das mulheres de 40 a.nos, pois o governo tem que ceder. acrescentando que 
dom" anunciou uma campa- 1I1J10H <- f'ntnuH italIanos que se apresentaram, volun-! propõe·se Q mohilizar, para há possibihdades iguais para am
nha em ter~~tório da união :'tI,' ..s (~P t~'r!ll~n(l1') ~~Ia pal(ls- tariarnente. correspo:"d~ndo Io serviço na:ional" todas as bus os bandos. lalvez ligeiramen
americana pal'a p~di~' itncdia- Ilel <OlH ,\ Llllttl~. ~HSH, l~cn- 00 apelo para subsbtulrem senhoras ate essa Idade, Os te fOlOrã\CII!> a.os alemães. 
lanente a rc'.:ogação da iei de (lal1{1! cI~( larou !'\O dia S clf' os homens. Ifuncionários do Ministério Para a Rússia, • perd. de Le
neutralidade.E'presidcntcdes- nlltlll;IO, Tl4'1111i l: C1o i'at<;c'l, sma Serão destinadas ao ser.. declo.ram que os dirigentes ningradu seria sômenle outro re-I ___-="""'="""'i=== 
sa organizaç2o O bispo Hcnry "aC til Ira RttC ('Ht .. .' a bttt·opu, viço auxiliar territorial e a das federações, patrões e ,';s, ma,. para ..s alemães, não ...n- PUDIM~EnEIR"Osfi?!'iq 110" 

A 

I) 

Hobson, que d~C'lal'ou (\o;;pcra l' IIlH lall(lc! tlO\O 1l('l'1o~lo Ih, ati- lugares nas fábricas de mu- operários já aprovaram os qui!oltart'm a cidade. seria o priMei- b 

que conseguirá um milhão de \lIladl' ~I".tlll(a atta\ ..s elc ' todo l,ni9ões. Amobilização afe- princípios da convocação. ro indicio d.t..... p.rdido a cuer· R!~T6e:l~ J:f'lp~~:::~r eao:~~ 

assinaturas para o pedido que (l Iltttll'" , lodoR apreciam. 

sl'ra enviado ;10 Con:;res(" SO' FANTASIA 


BODlto~, bODS eb!lrtllo~, d"~!~ ~~:~~!:, ~~~ ;;0v::t~~ DR. ALBERTO M. GUEDES PINTO ...__._.. , .".,.,..",....1 

~~~m~!o~()~~!rep~:I!::~:.i:OA e vigor, as gulo~eimas inút~is CLlNICA GERAL .--- '. 

Co'o bom Fermento l\Iprl .. lr()~ que o homem cnou para sabs· DO NC 
 V ITENH A JUI Z O 'I
Perd.s alemãs ~::b:~S, :~~to~a~~i~;s~\(ba!~: E AS NER OSAS 	 .... : 

na POl6nia F.S.), Consull6rio: Rua VUor Merells, 28 - Das I" às 11 horas 
Londres, 27 (Reuters) - OS -A' t Ih d ResidêDcia: Rua Almirante Lamlgo. 38-TII. 1589 li GRANDE CRIME I 

círculos militares poloneses dc onça DO e a O CASAR DOENTE 

Londres divulgam agora, 'lUt' as Rio, 27 (Meridional) - Uma

per~a? alemães na guerra da autêntica onça pôs em polvo- A lula vI·sla de Londres. 'FAÇA EXAME MÉD, ICO I
Poloma, em setembro de 1939. rosa, o centro da cidade, O ani
eleval'~m-se a 90 mil mOrtos, mal fugira de pequena jáula I I.n.lllc·c'", ~i fllc'~I"C ' '') _ A, no- g,mclo '" l'<,rc'c'i,I", d"'lIa"',.." Clua- • ANTES DE CASAR-SE E 

200 m~1 fendos, 400 tanques ,.-m qu~ era conservada n'l re- lida, ,Ia r",'nll' "ri"lIlal aic"la ";0 Ir" di\'is,,,'s ,'st,;" (''''II<'IIIo"'',,s t...s· . , TOME O POPULAR 
 I
des.tl:u1(loS e ,,500,. ae~'oplano~ ~idência d? seu prOpl'letal'!?: \ ti- I "onfll ..as c' c,..nh'.uIH.\.' ias. T'lIl lc~ os sa hll'da, (' tHlI 11m tulal de 7;; ,UOO 

pr.ldldos. A pllmella lista par cente ~1alques, A onça tI_DOU l'II~!-iIlS ('1111111 w. ah·lIt:i(·s HlHlIWIaIll I!OIll<"HS, I':!->Iilll t'onll'jhllintlo (,fit':ll.- DEPURATIVO 

C!al das baixas polonesas com- .... m um pn.;dio da rua Ul'uguaia- ~r:llld( ' ''' dlO'IIIl'!o, (' 111 I.l' lI;ngl';lIl o I' IIH'UIt' IllH'a :1 th'r4'S:1 da .. linlws ,lo 

tem os nomes de nlaís de ) .000 na ,passando de telhado p.nl t.e~ ()ch-ssa, 1)11 1'1'111 1' 1\1 11('111\11111 Ill'SSI'S iStU11l [I~ 1I1~lril1lU'iros "a ImSt' na- ELlX [R 914 
oficiais, lhado. até ser capturada. 	 p()lllu~ II~ alt'I!I:-II'S ('lIlIsl';':l1inllll l,rl' - \,:tl dl' St'(,aslupol. ôlssilll C'OI11O os ...=.. 


IU ; II ' tjllalqut·. 01"1111...'1' di~lIf) til' UII A aviadlll' I'S t'tllIl haM'" sill1:ul:lS na 


t" , 1)" "h',":;"s .");,,, pc,,, .. I:OIII: ..,,I,, Crill""i,, , A SIFILIS ATACA TODO O ORGANISMO 
Dr. MADEIRA NEVES-médico especialista em 'IUt' " l'I'c"li\"'" dc' I,c'nillgc':td" i, "'''---- ..------",~~- O Fil[ado, o Baço. o Coraçllo, o Eetômago, OB I 

(I\II':-olúo til' appnas dois OH tri's dins, Pura Pl't8R genuinas FORO. pro- Pulmõe8, 8 Pele. Produz Dôres de Cabeça, DÔres 

DOENÇAS DOS OLHOS ~;;:.'c':::::~:"c';'.:·"I·:"lc:::;1I ;::::;nc'il,••';;;:;i\';~,':; l~~i:'~''''ÃMI~''&"mMl'O~~~i::~!~~~ b:io,O~~~~I:'eA~Ô::~:o~ ~~g~:\r:cil~~~~: ~io~~~ •• 
Cur80 de Aperfdçosm E"Dto C' I.nnr;m PráUr.R. no Rio fie ,lRIlt'tro " i l1 ' ias \'('Z('", ]l1l":1n'llTll'llk {'tJlll l\JaCrs. M . Fune 1561. Caixa 117. Inofensivo 80 organismo. A egrada,·el 

Consultas diariamente Pela manhA: das 10 6112 hor.. ::s "1<""<:" jo"tili\'::tí\'''s "I"::i,, I': I como um IIcÔr 
ConAultório: RUfl ,10110 Pinto ~ l~rde~l~~:a~50 a~.:\?(~~~~.s 1467 , •• I.. 'I'" ",,' ""I, 'IOI,tI'I"'" " A fértil fantasia .Iemi Aprovado pelo D. N, S, P. como auxiliar no tra-

ReSldênclfl . Praça Getúlio V8r!l:'as n 10 _ Fone '1504 n ti d. • 111. ,111 "" """,I" d" 'o,,· Londres, 27 IUmted; - As I lamento, da SUmB e Reumatismo da 
, (" ... ç ,. ccc"" .•1..,,,, d,,, ,,,,I C",,, fontes autOlizadas declaram me@ma origem 

__________01_________ or..."" .. " .. I.. ,,, nada saber àcerca àa destlui- Fl\LAM CELEBRIDADES MÉDICAS
' d - - :"\11 S ( 1111 C i ntl ,li ,I 1111.1 p.I I l I I cão de um combolo a') 'UI "'0 da. Sobre o preparado ELIXIR A compo.l~o e o elflbor . 

A	In a nao apareceram os alemaes c·sl ,.I"I",,,I,, r.. ,... 01" ." C""""" c"'" costa afrIcana Um ''1fol'l;ante I ;1~~4'odIeVDOb:I!:~~:=~:~,m~~ ~:::::~m~~oE~I.;"~: ~~~~ ~.~ 
'unrlrf'" li ({ mil fi) _ 1)(' ''1) I( h .. ... (1., frt nlt' (IrH'nl.tI lnrnrmam CjU I' (1 , 1I'~1I \: ::I'l~: ' ....:~II:: ,I t:: I::IIHIII::~::::;:," I:;~ declarou que "ao que parece,.- 08 caS08 de Indlcaçlo apro- fllcll manejo para o publicotrata se de uma fantaSIO ale prlada ,on.l1o!,'m ....rl•• de no combale , .111111, qualtda

1 f{ \ I I"I.[ ri ,llunnd n IH,mh,lrr!"IlI'" lunlr,l a e; linha ....Ih mil'" J.!t 11 tI ~(Iulo Il1rh:!lIll r.; mã" - "- -11 sual m.nllestaçoe., OI reoul· de. que rrequeot.menleIrl'ml tHln... II li ! Ilfl« IH'· 	 a-I 

~,~,:~;::;,:i:}::,;:~~~:j:';,:,~,~';::~~~~~~~~,:;::~::1~':,~::;':,:i~;:::'~,;·:,I,~,:;~;!:':~~:;:;"c~:~~'::cI:';::C:;:~ I~':',~~:::~·,~:I;.::~~~'::!;i:~,·I;:;:~.i,:I';:'::·:·:::::I~:~~~: !=:":~;::~~:~~~::m t_' li ~;~~~:::=~o;::~:;~:: Kí:,~~~~::SI::!.;:;:Z~: 
""Ir daC', ";,, r"cam <,,,,,,nlmll,, , apa"lh .. , inimig"., 11'''''' "rcl1,i\'" contra li Cl'iméiu, Se· 86 te oaI.. o CONTBATOSS.. • ••••••••••••1•••••••••• 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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' 	 __L-I__ ... 
Afê O dia da PREITO DE SAUDADEvlt6rla lIDai ...I.ood,,.,., te (R. ) · ....., (l.... 

Ml<;io dlrta:lda eo pC" 'o Im'So. 
" 1"('1 Jorv ,I. Gnl-rl. di • 11m' I 
• Ulodr<:'1l é • l ..plle l d. Il~t'

,I",,, do mundo· . 


", ~I~~~~~ I '~o~~r~!ced': ~.d~~:l>, 
- lI os ;das~~.Ili\lri n, êmcoopera- ;;- 

~:\~i~~7~:. . elI~i::~a~:ri:~c:n~~~ :.; ....c••c.;. •~\ . .. 
j.( lÍ ido a \'itória final " . . '. 

~t ~:rSS~:!l::~go.. ~~~~t~O~::Ol~~:~ I ",: 
~'nn trôle - -dos mares exercido I 

I'(, la nrã·Hrptnnha e pelos Eg- I 

lados-Unidos " . Disse mais que I 

~ a ~ gigantese8 {' illex)lugnâ,,-(' l ! 

fortaleza das Ilhas Britânicas" I 

Il(>m ('amo a fôrça moral do 110- i 

'\~o : i~l~lês . não d~jxU 1ll dúvitla~ 11 


. ôbre "a ('l·rtt·7.3 d a ,v itória " . 
J."::.::.-"'-;:"". ~._! 

! 

'~.Ej~!!~!!!R II ." 

T:;?:\=~g~.. l)~ntr(' K(IUel('~ 'lu".. cOlho-	 IN~rt'aul41 dll (·sUuu. (h'" 1ntlns . {''5Bêip<dai rS~~ 1'11 IlUu,,,s.,,m tido pnr bêrço rlllllorOSII "U",'ohlção de li!!". '1IUlDtos o (·unlte(·hun. 	 P..'CaumOd(]mOn,trocoõepr05p~S
" turezaarcpdiror..r.... ""Iras t"rras. derllm Sl'U esfôr. Tl'lIdo sido d~h'"hldo o nHI\·I. 1I11rllnh' 1I11111os nll"s dirh:'iu Agen!e" ge,a;s em San" C.'.,;n. : 
.y Ieee do ...,... que tle ~ It:" it eauslI N1Iblhu" dll I\rle ti du m ..nto...um" InrpNI..nm"nt" do /I Uau.ht ~11Iska' .. .\11\(;1' it ,\r·

UA"~.'·"' L "II'hlr8 (·atllrluenses. a.altll. " '\'Iu"'ahau" nas ,;guus ti"]' t,,", 'orllllml".". ('sl.hlll"ln " MACHADO & elA. 

_:;""~,I-~"~ 4 "'t~m dthJda. o nome do saudo.. Santa (' atnrinu, n maestru Pu- aprf-I'iudn. 'Iu.·r llel.. se u nu.. RU:I ~~O:~" I~I~~~~ 0.5 


, . ~ : so mal'Ntro 1'edro Pavão do \'11.. I'mbllrrou INlra u "rutll, Itrl' \'ur8t:ôo, qlll'r 1'1''''' s"us ' '' 'efono ' E58

• 	 Ci'ul~cIê Cr'llo 6 O 'lIsclmento. qu, à f"lUt.. do ••onjuntam"ntl'. 1'01\1 Ilutr..~ rI'· , \'nnItI'Clnll'lItos da nrtt' "UI' ('1' . C ,." Postar. 37 


va~~!~~f~.~~~o" o~-I ~'::::;i~:::~m~~~;~~;;~D~;~!,~\;: ;::!~;!.:.~~í;:I~S;",:I~~:I~~::;~'" ~~: i''''~I~:~ ~~:~,~:.~o~:::~dO glo. SU!.~~~~;~;. n~; ~~;:~~~;. 

scr\'alore Homllno " Imblka na lIIant4's da l\Iuslca, 1\II'l\Il'nt.... }ll'lr~çS.III ..nlll'"..plrralsla..".· ,I" ('/l<tlll, •• '1 drl....~·"t·R Í'111,tl,rU,I',:. ..,,o..,I,'r·lrdld..aU'tm.•.••,an'l'e' • ,. _ 
Jlrimeirll Ilágina lImll ('arta en- d,· "l'rdBdl'lrn IlrB7.4'r. .",., ~, , .  PI d d W II 
~~U:~~~~e~;t~a~,~ i~~~: ~;~...~~~ _':~~';..~::.:ã;a~~,~II~~~~":e~': ~:~dol'~.~~'::i:~dà· 1~~~~~I:~~::: I :I'~I'~::::~:"'~~e~n~~,:~,~:S~;~~:: anos eI elas e ave 
)' ia Crislã da ::';lI i<:a . na qual (l 1I111111'''s, - nasl'eu DO Rio dI' Itrlls. DO lUo. IllIde s.. viu atlll'lI· b..llras IlóshllllllS. hell1 mereci. Londres. 26 (U P .) _ O MI- lllessou ao seu quartel ~"nel~l 
~ohl'rano pont ifiel' I'xpressa a .lllnl'iro. "OS :lU dias do mês dI' do de bérl·ltérl. Foi por Isso. ' .h... lI.hmtando ao I,rell.. de . . ~ ~~ ~ 
SlIa salisfação pelo falo d" h,,- 1l1l'l'lIIhrll d(' 11I~3. \ 'lnte 8UOS l",.t.. em liberdade. ,'ohl\lldo 'I """,llIde já re8lb8110 DO dla:l;; ru~~erIo do Ar anu~~lou que os de Simla (índia), confer'lncioll 
H',. '"IIIe''' pa.i~ . {'O\ll ,,~maio- ",'ós. "rllr" do :!l>G Uatlllbiio d.' 11.. nosso F.~tlldo. em ISII8. ollde .10 ,'orrl'ut~. 11108 rlllllHrln 1\0 aVloes de caç.a bl'ltan.cos que sucessivamente com o sr. Chur
,.,," sa('rifi('io~. ~ st'apado la nto IlIrllnhlrlH. sI' "iu I'n,olvldo D8 INlSMOII i1 reRto de "'"US dias. SI'II lítlOlIl", IImaullll. operam na ~ussJa,.com pilotC's chill, com o chefe do Estado 
(Ia ~1If'l-ra 11.. I!II4 "o010 da a . - ----.--- • • ., _ _ das ReaiS Forças Aereas Ilt'rru- Maior Imperial, general Sir 
",aI. ":-;oi" .re,"O!,hCl'idos. .a Coopera8va Mixta de LafICIDIOS! S M. «Amor à Arte» . sete "Messersehmidt" John Dill e com vários mem·~Oa9r~m
Dells p ,'onsld" ralS prl\' lIeglO • bros do gabinete e outros altos 
""1'''' ia! da l'rn\' irlenda qll" sÍJ- de FloriánoDoUs I Fundada .... 12 de se~~~l~~tr~c~~~~c~:~~~~~ra~~ chefes militares durante su~ 
~,~~" () ;~~~~a~'~i~~~=n~!tr:~.(~~~~: QUER PROPORCIONAR ASEU~ FltllOS UMA BOA MEREN. Outubro de 1817 Grã-Bretanha que indicam qu~ pe~~::à~~-~~ e~u~~dr~~ncral 
~ar , . estlldar os ,' nsinam,'ntos DA, NUTRIDA DE TODAS AS SUBSTANCIAS NECESSÁRIAS À FOR· S6de própria' Rua Tiradentes 37 o esforço bélico britânico ten· Wavell discutiu, também, de· 
da Igrp. ja ". MAÇÃO DO ORCANISMO? PEÇA.A À COOPERATIVA MIXTA DE . I de cada vez mais a dar cample- tidamente, a situação do Mar 

" ('ollsid"l'ai~ ('omo hnnra ·- LACTICINIOS QUE APENAS POR $300' FORNECERÁ À HORA · MAESTRO,PEDRO ALVES to auxílio aos russos. Negro, onde os britânicos con 
('ol\C' llIf' Pio XII _. o fato <le DO RECREIO: NA ESCOLA EM QUE ESTIVER MATRICÚLADOSEU. PAV O DO NASCIMENTO O mais impor~nte dêsse~ a· sideram que é iminentel:m 
'!"" C) Sinal da Cruz." simholo FILHO, O RICO ALIMENTO: LEITE PASTEURIZADO PORTADOR' De açôrdo çom o ' deter. cOao_nteeCimueenotos fOI a co.m~l~. ataque búlgaro, apoiado pelos 
tio "sl·írito" da ohra fi .. {'rislo. DE TODAS AS VITAMINAS. PO. 1380 • HORA DESEJAD'" UM "'in.odo pelo Di.retorio d.eata balddw 11 generaldanSlrteAtCdhl. alemães, contra a Turquia.Ç q 
~eja lalllhpm. há 650 anog. o " , A ... SoCIedade domIngo pr6"uno ave, coman as Os círculos oficiais britâni· 
si~no ,la \1nião Federal Sulça . QUARTO·UrRO DE LEITE PASTEURIZADO! dia 28 de' Setembro, às 9 ~ fôrças britânicas na índia. e cos negaram·se categorlcamen· 
t-ie para outrem o silllholo pnr· meia horas da manhõ., a provável C?~fe ~e.qualquer f'lI:: te a comentar as possíveis ccn· ,~ 
11,," a signifi('ação rf' ligiosa. nona Banda, incorporada, ça expediClonana qU? fi Gra sequências dessas conferênciasVieram O que e' bllelzkrleeg
\'(,~. ao "'lI\tr:írio. \ '05 sPlltis . « .. ) e a Diretoria farão r.alisar Bretanha possa enviar para do general Wavell; porém, is· 
dmmado" a ~lIa rda r f'm vos· no Cemitério de Itaçorub{' auxiliar a Rússia na defesa do so não impediu que os observa
""s ,'nra~õ"s ; ·S5 .. s igno sagra- Rio. (C, M.) _ Há poucos po de oficiais brasileiros este. uma ....õ.o fúnebre e~ Cáucaso, conferenciou ultima· dores neutros acreditem na • 
<lo .' ,urlu 'p". "I" sign iri,·a. a- dias. regressaram dos Estados Ive na embaixada norte·ameri- h<>menagem ao falecido e mente com .o primeiro minis- possibilidade de que o general 
fim d p quP a jll ~tiça,' a paz SO· Unidos cêrca de dez oficiais do cana. com o propósito de exter- querido ma••tro de no..a tI"? ChurchJll, com quem ex~- Wavell envie considerável par
da l 1"'~5am ~lIhs islir sl'mpn' nosso Exército _ de todas as nar pessoalmente ao embaixa. Banda Musiçol. Sr. Pedro mmou detalhadamente a Si· te de suas tropas bem equipa
(I'.~:~"~'n""o po\'o f' ('m "osso armas _ que, numa deferên· dor Jefferson Caffery o seu sln. Alves Pavõ.o do Nasçimento. tuação militar russa e do 01':' das e adextradas para lutar ao 

eia especial. foram incluidos cero li,gradecimenta pela opor· Ficam, aaaim, çonvidadoa ente Próximo. . lado dos russos contra o inimi· 
1',,," ._<as ~.nuin", FIIRII. pro· nas fôrças blindadas norte-a- tunidade que o presidente Roo· todos o.. músico. da no••a O general Wavell, que ja re- go comum. 

('\;1',' Os nO\·o. «..c• • • ionirio", mcricanas. motorizadas e aé- sevelt lhes proporcionára . Banda, mesmo os afastado.l=-iiiiiiiii;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~;;;;i;;;iiiiiii~;..iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiii 
':;~)~!\~~I~::'n~ 1,1:'::~~~í::~:;~n". Teas, b!'m como em outros se· Em nome de seus colegas. o por moléstia ou liçença., 

tores, tendo tido, desta manei- capitão Borges Fortes, em br"- também, todo.. 08 o••oçia
ra . a oportunidade de partici- ves palavras. foi portador de dos que queiram e po..am Crédito Mútuo Predial pa r ativamente das grandes uma mensagem verbal para o comparecer. a faaê·lo hon-


Dr. Remigio manobras militares recente· govêrno, o povo e o Exército rondo. com suaa p.....nçu. 

mente realizadas. o que lhes dos Estados Unidos . o mem6ria do patrício obne


CLlNICA ,MEDICA possibilitou a visão da verda· São -os seguintes os ofiei . IS gado, o qual, durante 40 Proprietários: J. MoreirA & (i•. 

Mph.'S l lél. ~ ; n l e rna~. de deira situação de um cam po de bl'asileil'Os que estiveram à tar- anos, demonstrou competan· 


Sl' nho ríls e Crianças em ba Lalha moderno, Os oficiais de de ontem na embaixada nor- cia, dedicação. e, indiscuti. Setembro 18 

brasileiros ti veram participa- te·americana. todos capitães e velmente, foi um dos melho·
anil ! 	 Foi pago , ,realamisla Zualde Inê. Pereira Jorge.

CONSlJlTORIO : ção nas articulações de uma pertencentes a diversas arm~,: res discípulos do grande e realdeDl1l Ilm PODta GrO&88. Estado do ParaDé, pUIsul· 
IllIi< h lipe Schmid l - Edi!i  verdadeira " blitzkrieg" . nos Alfredo Pinheiro Soares Filho, imortal maestro patrício dora da caderobta D. 1:U'i31. o prêmio que lhe coubll 
cio A melia Nelo·-!'onc líi91 exercícios de ataque e defesa. Ereno Borges Fortes. Antônic Carla. Gomes. em mercadoria8 no valor d~ r8. 
y ;\~ 12 e 14 ~s 17 n('tas, assim como no desembarque e de Almeida Moraes. Lindolro Seçretaria da Soco Muaiçol 

KESIDENCIA ' no transporte de tropas e seu Ferraz Filho. Origenes da Sole- " Amor à Arte", em Floria· 6:250$000 
Av, H.,cilio LUl , 18ti municiamento. Paralelamente, (jade Lima, Sizeno Sarmento, n6polis, 2S de S.tembro d. cootempltlda 80rteio de 18 de Setembro de 194t.no 


- I'hnnc: 1392 - nas escolas técnicas, aperfeiço- Alcyr Melo, Rodrígo Ferraz 1941. 

aram seus conhecimentos espe- Koeller, Manuel dos Santos CRISTÓVAo NUNES PIRES. 


Attli!nde a chamados cializados, Lage. Sebastião Leão, Carlos 1." Seçretário. 

14 A tarde de ontem. êsse gru· Alvarez Noll e Nercio Caldas. 
 Outubro 4.
CASA MISCELANEA. distri
..........................-............ 
buidora dos RádIos R.C.A. VI· si..DO 
~ 	 ctor. Válvulas t Discos. - RUI Mai8 UUl lorlOid'vel aortllto a Crédito Mútuo Predial

Trajano, 12. realizar' DO dia 4 dE' Outubro com prêmIos 
em mercadorlal no valor de r8. 6:250SOOO. 

polon.ie.no 
Orlenle M6dloi• .32)A8 i• Cairo. 36 (ReuteT~ ) -- tlni 

dade~ polonesas já 8e encon 
tram na linha de frente do Ori: padrões maravilhosos, finíssimo ac:abamento : ontl! Médio onde t.omam parte 
nm; ( 1)CraçÕcs, d e Rcõrrlo, aliás . 
com o '111" declarou em Lon·~ das melhores fábricas do país, são : dres o g<' ll cral Sikorski. 

1\ [orça. polonesa " aulono· 
lHa. tNldo ( ~Olnanr1n:R parte.• encontradas nos balcões da • 
m as. )lf'rt f-!1H'Anrio aos exérci
t O~ hri tânicos. REl" phl'fe é o 
p:p. ner a l g~t.al1isláll Kopanski , 
('~ l t~ hl'l' p~ ..c( ~ ia1i~tn 1~1l1 qUP.R'": Casa SANTA BOS& i tõP~ di' ar tilharia. qlw tomou 
]lal'h' na nllnpanha da Polô· 
nia (l 1H\ S iri.. . () (,('{'1\1 C HO c xt!r ... • 	 • Peças genuinas ·fOBD
: Diàriamente recebemos novidades : dto IlOlon t·~ f'~(á )ll'rfd t.ullH' n ... 
lf' Pfltlipa rlo P 11IImi(' iacJ o fI• • l.'~pf'l'a. f' l' l' :lullH'u t ado dontro Procure os novos concessionários: 
P1l1 POll('O ('0 111 ()~ 200 .0 0 0 po )o:: Rua Felipe Scllmidt, 54-Fone 1514 : 
lleSP.S ag-ol'a libertad()~ pelo~ Tum Amin & Irmãof ! 	 c ruSSOR "('0111 os volun tários 
que afluem das Américas e do Rua Conl. Mafra,54 • Fone, 15&1 • Caixa, 117•
~ ~~~•••• • •••••••I•••••••••••••••••• Orlel1te. 	 :lOv-14 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:polon.ie
http:ussJa,.com


I 

..X» 	 o 

Um. DOtícia ti" Buenm Air~, l ~.,u ~6e1, oKl!lto cb I 	 ,' . -. Itentamento co~ ';ês;e estado de que são os própriot upocllln do 

~ 'aliJe .· privada, refere-se à I italianos; que, no estrangeirô; es- "deu justamente oCOI\trário ' ." . qI»e'i·,o seu povó deseje ardente- coisas, Nada mais expressivo des- regime que reconhecell'lqÍlet':,le' 
criação. no seio da colôma Italia- I tão em condições de reagir con- Itália nunca se VIU tão despres- mente libertá-Ia das fôrças. inter- sa verdade do que a atitude re- cose vano male" e tentam ' pro;. 
na <!àquela clc!J.de. de um par-I tra a tnste sorte a que fOI arras- tlglada e. o que é peor. mais nas e externas. que, sob uma fal- d " "li P curar um corretivo. 
tido de "1~1ia:l~1 Livrei", Como tado o. seu país é, perfelt~mente a~eaçada em toda a ."ua histó- sa apa~ê~~ia de grandeza: que- 1:~!'ltaÍia~?r;:s"Remoime Fa:~:: Mas (conclue o "Correio dá 
~~I*l~nda.-<>--se-u-fil'll-j"iUm~-!.---!Ila---p~tiha,-a-~la.de-pOl~_-SSUfQl, . . ~~ente--às-hu ta, o primeiro acus~~do as con- ,- "~~lI<lle..,e&-e<~e*r~-

e hbertar a 1,..113, A sua crla- I maIOria do povo, quando Ilver Durante seculos, a Itaba bateu- mllhaçoes por que Ja passou. sob 	 rehvo nao esta em suas mao•• 
ção vem corroborar o que \Vms- I conheCimento da reação que 
lon Churchill disse num dos seus 1seus Irmãos estão criando fóra 
recentes e vibranles discursos, Ido país' fará promessas a todos 
quando tratou aquele país de i os sanlos pelo seu êxito. 
"província alemã". I O fascismo foi um fenômeno 

'A ocupação do continente eu- 'nacional muito compreensivel. 
ropeu. pela Alemanha. é \'ariada Ique ocorreu como complemento 
na sua fórma, conforme o país Iao "risorgimento" e que teve 
a que se estende o domínio do como finalidade o fortalecimento 
Reich, A diferença é marcada se- do prestígio internacional da 
gundo a maneira como.e deu Itália, na sua qualidade de gran
a ocupação. Na verdade, porém, de potência européia. Por isso, 
a situação é fundamentalmente a foi aplaudido no mundo inteiro. 
mesma para todos os territórios. devido às simpatias gerais de que 
E a itália não e.capa à regra. gozava aquela nação, com exce

} Mussolini é tão independente ção, talvez, de um único país, 
" quanto ° marechal Pétain. . . que era a Alemanha Ora. suce-

MÁ DIGESTÃO 
É o MAL? 

Eis o Remedio! ~~~ 
o Pó Digesti.o De Witl ~ de 


dflcacia rapida e segura no trata

m.ento de todas as perturbações do 

apparelbo gastro--intestinal, tael
I como: 

, 	 Prllao de Ventre, Azia, 

.alplta~6es, Tonteiras, 

Inxaqueca, Dlspep.la, 

Mau Hallto, Insomnia, 


se, em todos os terrenos. com 
tenacidade, coragem e inteligên-I 
cia. pela sua liberdade. ~ justo 

I 
A liberdade do 

homem e da. nac6e. 
O .1I~cllr,...1" sr. l'lIIblll

xlldo~ dll 1II!I'IIII..rrll. I'ro
~::II~~I,~I::I~lr~I';1 hl'::~I:I,~!';..:~:~ 
o lIuslre l'lulIlI'el..r brllsl
h·ir... dr. Osnlld.. Arllllhll, 
1'01 1111111 lIf1rlllll~I;" e:",res
~~;~!I ;::;~I::I:I";~~~~~:~ii~:I~'::,~:;: 
1I,'sl11 IlIIrll dulurosll 'IIII! 
IIII'11H'''" o II1l1l1do, .\ li 
1",..l:ld,· dlls 1I01ll"IIS ,. dlls 
1I,,~ii.·,. 11 .mrlllltill IIhslllu
ta ti .. din'itu dus IUI\'n~ dp 
t>:·wullH'rt'1II n !'õ suas rurnulN 
ti .. ~·ul't'rlln. :-o~iu us ),rhwi.. 
pios llttrtt':ldnrt'~ da ImH.. 
th'lI illh'rlllll'l"1I111 hrlla
1111'11. 

U h'!!'itimu M'ntinH'uto 
dll lIh,·rdud,· lU;" I,,;d.· t..r 
'mnis IU!rl.· ifa mUlIh'.·stu .. 
«:iiu d.· rt·s,I('ítn•.\ hnJ~nsi. 
~I;" d,· 11111 sl'h'lIIl1 1llIlill('o 
;.::t~ lU'rulhautu n 1odos os 
t.H\'n~ (. (·unfl'U!oi.f'IISU tltH' 

".'r.· luiu ,hí t'SSa IIlwrdud.." 
IIIIIS IIS lu'tol,riH" h'l, dll 
hiolm.!.'ia Jmliti(·u, dil u 
·"('ul'n'in I·urtn~·n""·s'·. 

o domínio estrangeiro, dições do partido fascista e o se-I pois foram êles os responsáveis 
~ patente que reina. no inte-

I
gundo proclamando o·frac<lrw do por tudo. Está nas mãos dos 

rior da Itália. profundo descon- Estado corporativo, Quer dizer "ltaliallOl livrei", 

Qual aerlo :lCl:,tf:'do? Nf:'nhum: usa-E,?f~~ª~~l~§~~~~~~~j(:~~~;;;~prrparodOll~\~I\pc'litososqLl f:'t:lnto 

==~S:!~~C~~:II=~~s ~~t:;:~~~f:'e~:;;~;;;';':;o;~:MAIl'ENA 
DURYEA. do tAo ratti, de (lrqnrru-! 

IlAIZENA DURYEA. Pct;:a-3 

cmtodaparte. .c. O 


M"'l'lEN'" ,-8~_~~~p~u~Ô _ jJRec.\\&~ d. CoJ.inh,ttf 

~f~~:~~~;,~~~··~;;~~:' =~:_~-~~ 

I Caracteristicas da 
, Islândia 

Nova Iorque, (SIPA) - As estufa em que se cultivam di
forças navais enviadas pelos blemas económicos, causados versas hortalicas. 
Estados Unidos à Islândia nâo pela aridez do solo e por seus Quáse todós os habitantes 

falta de Apetlt•• da ilha sabem ler e escrevel'. 
---V-E-N-D-E-.-S-E--- ;~~~n~~~~~~IO ~I~e ~it;~s;:f:~ ~~~~~~~ ilha::1~!ba'f~~â~~i~ d~ pois o ensino é obrigatório. Não 

atacar em tempo a má. digestão, . ao clima, teriam imaginado os costumes moderados, realizou há cadeia na Islândia, nem 
o descuido e a negligencia em 

póde occasionar doenc;as de maior 
grayidade, como sejam gastrites, bU~~!~~~t~. :'~~:~;r;';:~:I~~:O° marinheiros; pol~, apesar de Isensívei~ 'pro,gre~sos, ao pont.o tampouco exército ou armada, 
ulceras no duodeno. tos, águl\ .'ncl\nndl\, hanb ...iro se ,encontrll;r preclsam~nte de- de se utilizar, ali, corrente ~Ie Em Rekjavik, onde vive a ter

Para obtf!r al1i.io immediato tome o 	 e in'I»I"ç'-'ps higipniClls, ga ?alxo do ,Clrculo Artlco, eS,sa t,l?Ca. em quantidades co~sl~e ceira parte da população da 
rllg~ , p01ll1tr p cll! c z~1 A Ilha desfluta dumas tempeIa- lave~s. Tendo que lmpOltal o ilha, há uma universidade que 
m.'n..s de spis klll~. df'slll turas de mverno, r:n~IS altas carvao de pedra" que lhes cus ocupa um dos melhores edifiPÓ DIGESTIVO DE WITT c"ll ilH I, com 44 mt~. de Iren que. as qu~ se venflcam em ~ mUito, ?S habitantes da ca- cios da capital. Mas a cidade 

ANTI.ACIDO E LAXATIVO te .. 1.0110 d~ fundo_o Informa mUitos palses que. se encon- pltal emplegam, no aqueci- em si não é pitoresca, pois a 
A .onda em todas as D,ogarias c Pha,macias, çüe~ à rU11 Grld. Bittencourt, tram bastante mais para o I?ento de suas casas, ~anos de falta de madeil'a obrigou os 

_______ _ __________ ___ _ _ _ 78 sul. lagua quente, ligados as fontes habitantes a construir as ca'1"' R'" 3911 '5\'·/111- 14 A Corrente do Golfo do Mé- termais da região. A água des- sas, do tipo dinamarquês, par
O pIano de auxl 10 a ussla xic?, Gulf ~trean, pa~sa . pelo Itas fontes é t~mb~~ aprovei- cialmente com ferro em lâmi

)t la capacidade das Estradas de \ nl?l te ,e o leste da Islandll~, e !tada nu~ reseIvatollo e numa nas. As casas mais modernas 
Londres, (Reuters) _ Ferro, transpersa e tranSSiria-1 nao so aqu~ce O ar d,ess~ Ilha, i lavandena, bem como numa são de alvenaria,

Tudo quanto se refere ao pia· na têm sido aumentadas, alem 	 como mantem navegavels seus 1 _____________' _______ 

no de auxilio material à Rús- de novas rodovias que estão 	 portos, durante todo o a!l0..por , 
sia, a ser posto cm a~ão no, I,endo construidas. 	 outro lado, as fontes té~rrucas P d t CATEDR A.L 
próximos meses, foi adotado As necessidades imediatas da que se encontram ~e~al}m, de ro U OS"I 
pelo gabinete britânico e se rá Rússia constam de aviões de seus penhascos vu-,carucos Im- , 
apresentado à Confcrência de caça c tanques para substitui- pedem a c~ngelaçao ,dos lago~, a venda na F ARMAelA ESPERANÇA 
Moscou, pela delegação britá· rcm as perdas dos meses recen- se~do .~or ISSO ~sslvel os hl- Rua ConselheirO Mofra. 4 • S - FOIIII N 
nica, conforml' escreve a imo tes, As necessidades futuras in- dlo-avlOes. paralem neles em (O f t à H '. 
prensa, duem. lllllquinas-fcrramentas 	 qualquer, eJX?Ca do a~lO . e ron e casa ClBPcke) 

Peritos británicos, amcrica- (' equipamentos para a constru- N~ Isla~dla, o mes de Ju
nos e russos discutiram já to- ção dl' novas fábricas, A confe- lho e o mais quen~c ~e ~odos, e I 

dos detalhes e propostas para rência de Moscou será mais a ,~empera~ura média e de 10 
 AVISO AO povO CATARINEMSE 
a distribuição da produção nor· particularmente retacionada glaus centlgrados. Mas, m~s- i " 

te-americana, entre a Inglater- com as questões de suprimen- mo e~ Janel~'O, nas povoaçoe~ : 

ra e os Soviétes. As facilidad('s tos c de alguns aspectos estra- cos,telras (o ~ntel'lol' da llha e i Linh. dirct. Porto Alegrc-Floriln6poli, 

de transportes para a Rússia tégicos relativamente a posi- quase de~habl~~do) a tempe- , 

já estão sendo melhoradas - çáo de tais suprimentos, jeu ~:t~~:i::~ec:~r~requentemen- Empresa Jaeger & Irmão 

/!/fl_ ~a-oP,oqrUCe'aue'smaadl.es osuuamCeOnnofsiguovraal-, 
II Saidas de FlorianópOliS às terças e sábados 

CURSO DE GUARDA.LlVRO EM SUA CASA: ~ , Saídas de Porto Alegre para FlorianODolis 
Occasiono-Ih.. sé,ias p,eoccu- 1iz-se que a Islândia se parece 'I às quartas e sábados 


12 meu. de p'ludo.. (P:'~"a~~~~~SP~in.~.êD[~:)~'i.O .Ie '1!,'n1p. e r~ . paçõe, principalmehle quando _om a lua Ha nela bócas vul- Saídas de Arar-neuá às quartas

pre.eUI8nl~. om wd.s a. cid.d••. ~"Cr"çH it Caix 1'0,1_1. 3717 ·S.P8ulo :r~:~;::o~i~:;:~,eal:~:~~a:t~ ;~c~:s ~~~i~~~~':~:mal~: sãoados °e domingos ' 


-- evil.r e,la grave enfe,midade vas DlSSO provém o aspecto 	 ..oh.II 
Com os famosos comprimidos cinzento de seus terrenos, co- AqeDte em FlorlaaoDIIll: .....10 MOURA

SÓ COMLEITE PURO de Eldolo'mio. B bertos de lava petnficada, que, PRAÇA Ir> !IE NOVEMBRO 
Combul••, di.r- BA~ER Junto com as camadas de gelo, __=~~===::::~~;;=:::=~:===;==::;::==~

QUER AUMENTAR A SUA FôRÇA, SAÚDE E ,hea, infanli, com E cobrem qu~si a. quarta parte I -P-;r. peças gcnumas FORD, pro· Um rt ... 
comj: rimidos de R da superficle da Ilha eurc os no\o& concessionários.: pO..

,EXISTF:NUA, CImA LEITE PASTEURIZADO, ALI· 	 Grande parte da Islândia I TUFFI MIIN & IRMAOS, rua Cons. I.'a • IDorCloEld,.oformio consiste num planalto, em i81.f.., 54. Fone 1561, C.in 117. Recife, 26 (C. M.) ~ Proce-
MENTO PURO E DOTAI)O DE TODAS AS VITA. cujas margens cresce, durante I dente da EUl'Opa, deu entrada 

10m pua OI adultos o verão, erva ba~tante para neste pârto o navio do LloydMINAS. COMO OBTER i~STE RICO ALIMENTO? como para ai creanças. alimentar os poucos animaiS Brasileiro "Bagé". Traz êle qui-

FAZENDO O SEU PEf}IDO, PELO TELEFONE N. que ali se clÍam Os lios são I nhentos passageiros, na sua 
numerosos ~,apesal dt: não maiori~ refugiados da guerra, 

1597, Á "COOPERATlrA I\HXTA DE LATIct ---:--:--=-:,--____ serem navegavels, constituem e de diversas nacionalidades 
A Lel.de.Neutralldade valiosas fontes de energia hl- São portugueses, brasileiros'

NIOS", QUE ESTA A!)TA A FORNECER A DO Washmgton. 26 (Dl' William dro-eletnca ingleses, italianos, venezuela~ 
B, Ardcry. da Assoclated Pr€ss) Apesar de ser tão pequena, 110S, suiços, franceses, cubanos,MICILIO QUALQUER QUANTIDADE. LEITE, Só --:- Há fortes indícios quc o pre- essa nação (que conta apenas Aa bel.gas, holandeses, chilenos, bo
sldente Roosevelt solicitará do 120.000 almas) sente-se muito 	 IIvlanos e de outros países.PASTEURIZADO! C?ngr('ss~ a virtual revoga- ""!!;ul~osa da SUfl históri . PlLULAS DE BRISTOL A reportagem, entrando em 

;::================-==~ I~:~o~~el~e~~ep~~~~~lid:e~a:~ ~~~r~~c~'o;~lle~~~~~sa t~~ ~~: 	 ~~~:~~~Siã~o~: ~~I~:I~~~~~'!s~ 
(' (j senador Connolly. repre= versos como piratas norman- observações. Um capitalista 
sentantc democratico do Texas, dos c monjes irlandeses. e no português disse sôbre a atual 

Antes de comprar um Rádio· Receptor . 
faça uma v ,sita à firma declarou que acredita que será ano de 930 constituiu-se ali situação de Portugal. Para êle 

permit.ido ao~ navios norte-a- um parlamento de eleição po- ainda pesa sôbre seu país o te
mcricanos naveg-arem atrAvPs pular, que vem funcionando mor de uma invasão da Alema
de qualquer mar para nao imo 'Isem interrupção até h?,ie, . , ,Ilha, que foi fortemente espera-

GERKEN & elA., 
à rua Felipe Schmidt, 34 

Pog~r~~~('P~~~~I~~i~~~b~~letiva tc~es;~~oin~~~een~~;~~~~s~g~~ No -Balneario- I~~n:a~a~a;;,~~, ~~;\~~~sÍn~
Agentr'!s Autorizados dos afamados Rád ios à imprensa, conccclicla ontem, com a Dinamarca unicamente Aluga-se uma caRa nova na' quietar, Portugal vive tranqui· 

~ 110 presldentc Roosevelt indicou por meIO de seu soberano, quc Ponta do Leal (Balneário). lo, Quanto à invasão, acrescen
q~l(, prctende solicitara altera- ,o era de dois reinos ; m"s. em bem perto da praia. Tem 3 tou, não poderá ~eu país resis
çao do texlo do. leI afim ele scr 'l~aIO do ano prescnte , o go- quartos, água, luz, banheiro" til', se faltarem forças S.uficien-

Vendas à visia a Io r~ t; o p r a z o ~)f~;';~I~~~~~~~'~~~~~~~~~~'i~:: ~~~~~ra_~!ql~~~bl:~~a resolveu etc, Tl:I~ÉB~:d~~~ação ~~~' S~~:b~r~~~~ ~:::~ 
~_~~~~___________---= nos, Apesar de seus eternos pro-' 34& IOv·l1 ia tantas outras naçõe~ 
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• _ - ..... ri ~ let"" ti lNI 

presa Aato-Ylaç80 BattllteW 
1.,.1_ ..... .... pouc.qelroe e Int.,._ doe que 
O ..mço de pouoqem e . ncomendo, 41.. linho OspUotos britlnicos de 
::;:i~~:F~~~~'::PO!iS~e; f~~~li~:'. iI~~ut~teeUd~':.~r: 

horários, paaaando pOi' NOVA TRENTO 

às sextas.feiros: . 


Segundas. quartas I lulas·fli 
 Imanhã. 

haras da tardl. a laS 
8.50 horas da manhã. ., 

Brusque : AVENIDA LAURO Ml. LLER 
sln. ···Telefone, 54 . 

Agênci.. em Florianópolis: RUA ALVARO DE 
CARVALHO, 2. - Telefone 1671. 

l'Umcnt C' modificado o desenho 
J.ondres, 2\, I\.'. P.) . .... O ~Ii - <Io~ primeiros modelos do 

nistério da ,.\Yiação rcovel ou "Hl.1rri('aul?". que rlelllonRtl'n
quP a pr~iti('a de ('ou\"eJ'ter O~ ram .,;('r um dm; melhores e!i
("u~as britâni('oR PIlI "Artilha- f:U~ qll e se lenha fabricado no 
l'in· \'oadora" foi aplicada i1 lllllnrlo. O II()YO .. HlIrricune" 
nova mar('a dos" HUl'ric'uIH'S". tl'm 011t l'a h élil't' f' unI 1l10tor 
que há UlCSPS estão ('Ul ação mais poderoso, o que o t'Oll\'Pl"

("ontra a "L1Iftwa{f~" no canal \P 1111111 dos a\'iõPR maiR \·elo7.ps 
da :\lanc1Hl, ~ França. Esse nn- qlW ('Xist0llL 
\"("1 "HUl'ri<'alH'" ('stá artllado J~nlr(,,111(,lItes, não foi r(\\'('la
d-:."' I ~ IHPh'alhadol':l!-' fl<- :!TOSRO dn gll:t \'(~Iocirl:lde pxatn, 110
eu lihl'e {\ =1 4 'flllhõ~s flp 20 mi- : r{l1n. saiw-sl' tlllt..· ex('ed(\ em 
1i1l1l'1l"os. 11IIuilO aOR 5r.o quilômetros por 

ls to si~nifi<.:'l 11111 llUIlIt"lIiu : hora. qUI" ..'" i'a o ;niudmo que 
de ,I llletl'nlhac1ol':lH ~úbre o ar- podia nknn~at' o modelo Ull
man,cnlo quI' 1'00;suiam O" Jlri· lerio!". 
1Hl'iro~ Ül'S~t';::' aparr1ho~; qth' () p od p }' C\(' fogo dos ,. Hurri 
intervieranl nas batalhas da êanp. " l' nUlito superior ao do 
J....rallça I' da f;rã-BrclanhD, uO"js~imo " 1fess(lTst'hmidt
quando defla~rou a guerra, elO!)" . "RI" tem apenas UIlJ cu
ainda mais os 4 ('anllõ"s. 'l1lE' nllão ~Iaus('r de Hi millmetros 
na(I'H'la o('a~ião tamhénl po~- l' \'áriaH nlct l'alhadoraf', 1\(hni
suiam. I(.'-!,;P QtW o referido canhão 

Em t~)'mog gerais foi Ji gpi - !Ptll nluiol' mo\"inlellto de tiro. 

SABONETES 

Sanitário a Paquetá 

conêm 


CHEQUES e BRINDES 

à venda na 


FARMI\CIA ESPERANÇA 
RUA CONSELHEIRO MAFRA 4. 

I, III 111 1I,II;/ldll ~'.I";j1:dl' ri"SC·lll\ 

II' jil aIlJl'Ii(" '·III!"!· ,I jllllllllacJl1I 

, i 11 ' I;. 111;1 i:-. •., 1, 1"1' ~·(H';lflc ·, 1" , 1,1 

' 1>1111'01"1:11))1 ' 1'1 '1 d I) ": al"lll:II' !-> .' 
' " ~O .pJ' !--o lill t: ,~ · 11 IPII' , ('Onlll 

- t' \ 111 lia al~ l lTI~ dia ~, r"~l1H Cl II 
'., ~ , 1 ·IIII(na ~ a :.:. ilarJ)t ·:-; " g;rf''''' ~ 

c· l , ft·, 1 :1<..; :1111,. ; id:ul,,:.; t:.f'l'Il1;"llI i 
:1, qU ;lj ', ;, (i fllarUnl iI!4 1llai~ 

, , 'I'" ~; Ií".. Ilwrlid:,;, par .... f07.t'l 

I i ljj prr·. . \ .·ílTlf'nff' I'f-li·..·· 

. " l i : dr· íi,': ., ,'!tfl'ntillllpl1fll, 

I' {,Tlfraqu\.'ci + 
'·',·,1;' do::- ,;!.:"u f'1oÇ 1· , , 

manhã.. 


Futuros pilotos da RAF são: bale, para diariamente eonqu;s · I Um aluno-piloto em Vôo 3 Alegres bombardcadores 
treinados com rapidez na Ingla· : tar vitórias contra O inim~go : "solo". formam êste grupo. 
terra. Depois de completado o: que se arriscar a sulcar os c(:us : 2 · · Um aluno ~p il"to inslala' ; 4 - Um metralhador aéreo 
curso, são enviados para o Co'" britànicos. i do no seu aparclh..J tL: 1.1.." 1ra. : exerci ta -se no uso da mira de 
mando de Bombardeio c Com· : precisão. 

Hitler ou aLiberdade 
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I 

() Estado 
OIt1Tlo VU/Nrll. 

RMaeçlo OUlotDa l 
!tu ",alo PllllO a.. 1:1 

T.I. IOU -Cx. poalall Jt _.................--.-......... 
~ 
~rm~rrnll"Il~7-tt-J~~--~ ........--. ...........---~
:--" ..... ~r=..==,= -tt._--

::.:. . ..... -=::-:::- '>a= =z::yfaa.....'T::ti =-~:=~ :.::t 
" :?';~'i)l!tt~~·:;;;_.;:;~ 

'Soclédàaé1COOperatlva d.-R..pooaabWdad.. 
I ,': .. "'.; Llmltada 
,'Banco de Crédito Popula, e Astlcola 

dêS'antl ':1 ~atarlnâ " .... . 
I Rua Tlalà'iIon. I6 - S~píÓpllaD 

' Registrado no Ministério dá Agricultura pelo Ct"rtificad.:> 
. n. 1 em 20 de SeteDi~ro de 1038. 

Quer ser feliz ? 
Em ·negoclosi amores. leI soro 

te, .••úl1e e realizar tudo qu~ 
dte'la? 'Mande 1$100 em sellol 
'li élcreva ao p'rol. OrnaI Khiva. 

; .' .Cilal Poslal. 407. Rio d~ Ja 
\" .. '~l·:. :. 	netro, que lhe Indicará o me") 

de ' obter Irlumpho. prosperida· 
de. lorlun. f saúde. N~o he~i1•. 

~X;C:~o': ::éll
~o8pitãl de 
Nueruberg 

(Prola. . L, Burkbardt 
e B, ~uter) 

E1Cpecialista em 
(;in'J'gia Gemi'X' 

Alta cirurgia, gyue 
:oologla (doenças de 
:1aenhoraa) e partos. 
CIrurgia do _yatema 
nervo_o e opt'rações 

de putlca. 
Coalullorlo li rUII Trlllllo 
lO, 111 (elal 10 lio tI, _ 
d.. Ih óa 16.110) Tele 

pbone - 1.286 
ae.lc1encla , rua 811
ievee Jmdor, 20. -
Telepbone - l.lJl 

IIIIlTITUTO Dl DI1610STlrAI 

CU.'1lO 


Dr, Dj_lm. Moallmlnn 

formado pela UnI.er8ldade de 

Geoebra \S"lça1 
Com prAllca DOI bOlpllal. europeu.

ellolca médica em lIeral. pedlalrlll. 

doeDçal do .Iatema aer1'olMl, aparE'-


Ibo genilo·urlDarlo do bo,r.ell 

e da mulber 


Assistente Técnico 

Dr, Paulo Tavares 

~~r;a~:oft'J!!°lxt~euCil~~~ ~~~rl~ 
Slo Pllul",. Bopeciallzado elD HI· 
glene e Saúde públlc~. pela UDlver· 
.Idade do Rio de Janeiro. 

Gabinele de Raio X 

:r.::~~co~O:::I1~o~:.~E~D~ef..":: 
Coraçao. pulmO.... • ...Icul. biliar, 


e.,õmslol, elo 

Radlograll"" ó.oea. e radloll'oll81 


dentárlal! 
Electrocardlogralia cllnica 


(D11l1lll611100 proollo d•• moléoll~. 

cardfaca.. por melo de t,sçtldos


elétrlcol.' 

Melabolismo basai 


(DelermlDsç&o dOI dllOrblo. d.., 

IIlAndula. da ••creçlo 10le,oa) 


(Exam~o~~::,~~: e ~rQ~~:~6a~ICO do 

IUCO duodeoal e da blll.), 

Gabinele de fisioleraola 


Onda. curtas, raloB ultru.· vlolett.., 

ralol Inlra·.erMelho e eletrlcl~ad. 


médica 

Laboraló rio de microscopia e 


análiSe clln ica 

Exam6s de tUiOgUO para d lagnóetlc Cl 
da .UIII., dlagnó811co do Impaludl. · 
mo. doaagem da urés no I.ngue, 
eto. Exttme de urlna, lreaçlo dt> 
A8cbeln Zondeck, para dlagnóstl c(. 
prococe de ~r8vldez). Exame dt' 
puz. eKcarr08, lfquldo rsquluDo t' 

QUIlIQuer P::Q~I~:ng~i:o.eluCIClsçA,· 

Rr", Varnando Machado, e 

Tel6t~ne 1.1 R5 


flO RIANO PO LI" 

Endereço telegráfico: BANCREPOLA 
C6dlgos usadil~~L~~J1~LI:' ,2a. 'dlçlo 

EY.PRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES 
Emprestimos - Descontos - Cobranças 

e ordens de pagamento. 
Tem correspondeote em lod08 OS Muolclpios do Fstado. 
•(epr.....eol..ole da Caixa Economlca. Fed"rai para R veode 

dR~ AIlólice8 do Estado de I-'ernftmhuco. com 8orteio 
semestral. em Mlllo e Novemhro. 

Pagl tOd:: ::0c~~~:~J!lilsl,~:~r: :'I:::!~:u~~ Estados 
Mantem cllrleirll e 'l'ecial para 11(lminislrliçll.u ÚO! prédios. 

Recebe dinheiro em depósito pelas 
melhores taxas: 

CIC 
CIC 

à dispol!içào 
Limitada 

Iretlrada livro) 2% 
5% 

CIC A~iso Prévio 6% 
CIC Prazo Fixo 7% 

Aceita procuraçAo para receber vencimf!nto8 em to, 
da8 a8 Repartições Federal8. Ealllduals e Munlcipalli. 

Co :n~afl~ia C Aliança ~a Baia» 
Fundada ~m 1810 Side: BAIA 


Seguros Terrestres e MarltimOG 


Dados relativos ao ano de 1940 

Capital Realizado Ih, 9.000:WOSOOO 

Reservas. mais de M.7oo:000$000 

Responsabilidades assumidas. ~.92lj.719:000$OOO 


Receita 28.358.'717J970 

Ativo em 31 d~ dezembro ~5 ,964:965'032 

Sinislros pagos 1.323:826J8UO 

Bens de raiz. (plMios • I."enos) • 22 354:00U$OOO 


Diretores: 
Or, Pamphilu d'Utra Frci lc de Carvalho. Epiphanlo JOSé 

dI! Souza e Dr. Fra~cisco de Sá. 

Agências e s"b·.Rências em lodú o terrilório nacional. 
Sucursal no Urugu~i. Regul ~ dor ~s de avarias nas prIn

cipaiS cidades da Amer ica . EUlupa e Àtrlca. 

Agente em Florianópolis 

C A M P O S L O BO & (ia. 
RUA FELIPE SCHMlOl N 31! 

Caiu oos lal 10· - TtltDMlltl083--Elld. Ttl. ,ALLlANCA. 

Sub-Agente em Laguno, Tubarão. Itajai. 

Blumenau e Laqes . 


CARLOS BOlPmlE SIA. mOlElmlO E IIDnSTll1 
MATRIZ EM FLORIANOPOLIS 

FUlal. Im Blamla6u. Crullro. JalavUll. r....... LAlo•• SI_ 'r..clace 

MOSTRUARIO PERMAMENTE EM TUBARÃO 

--- - . ........

•••••••••••••••••••••••••••••••••••.•• 
..:.",' 

, , :;:~ .. "",;
:<

' 

. 
. 

-

·
'
1 '..• c' 

FORAM AMOlnUDOS PILO SQlTIIO .. 30 DI AIGSTO ... . __ e ~:::~ 

100 TITULOS AMORTIZADOS POR 1.255 (ONtGS'~2 1 

Vpp so~"K;;;~~i~'QPH MG~rl 
Amortizado com 100 contos "~e 

Soro PEDRO DA CUNHA ANDRADE. cbefe da firma Aodrade : •• 
IrmAo8. Cortume Sta. Marl•• Rua Direita. 12 - Reclf. - Per....b1lco .';~: . 

Amortizados com 50 contosI-Snr. ELIAS FERREIRA DA SILVA. fazeodetro-Parals6poUI 
Snr. SILVIO DA SILVA TAVARES. crlador-Bag6 

Amortizados com 25 contos 
Snr, GINO LUCCHESI. cbele da IIrma O. Luccbelll & CII.. 

Soro ;~:.~~r;~ôd°.Íà!~uiM ~E:NANDES _ Mac.ê 

~~~: Wi~~?Q3~N;.C~s~sJRÃDC.ndelal 
2-CAs~ DO AGRICULTOR - Pelot.. 

Snr. ELIAS GARCIA SANTOS. lavrador. Rua Humal". 931 

-~ 

Amortizados com 10 contos: 

90 titulos no valor de 900 contos 

Amortizados com 5 contos (Premio Unico) • 
• Soro AntÔnio moni810 Ounçalvel - Ouro Preto Mio.. Opralt • 
• I - Este portador j6 teve outro titulo amortizado pelo lortelo de 5/33. • 
• 2 -	 Este titulo faz plrte da Roda SOA a SOZ e foi emitido em &/41. • 

• Até Agosto p/pa".do lã foram amortizado. 88.030 ContOl de r61.. • 
• SolicitaI a relaçAo completa d08 tltulol amortizados. na S6de Soolal ou ao • 
• Agente ADOLFO BOETTCHER. Florllnópolls. Rua Fellppe Scbmldt • 
• 	 tllllldI Aa6lla .,te' da • 

! o~~!o ~i~~!~I~!~O ~~el!!~Ii~~t!!o 
• 	 de 1941. àl 14 boral •

• 

At~1i~iG I l\t~~~iG ! 
Se V. S. precisa comprar aftilos para presentes ou necessita de uma 
boa instalação de luz OU obter materiais elétricos. em seu próprio 

interesse, visite sem compromisso a 

INSTALADORA DE FLO'RIANOPOLIS 

pois, seus artIgos para presentes e materiais elétricol, leuI preços 
nao têm rival; por exemplo: lâmpadas a partir de ISoOO, fios para 
instalaçAo desde $300 o metro, suportes para lâmpadas a partir de 
$700. e assim todos os materiais estio a preços ao ,alcance d. todoa~ 

Inslaladora de Florianopolis
RUA TRAJANO 11 e FEIJPE SCHMIDT, ll-FoDe 1674 

M!n.. Geral. '1 ',",'.' 
R. G. do s.a 

:::0::::°1
• 

' 
~!~IF~:'~ • . 
R. 	G. de 5111 • 


• 

S~~ • 

I..• 

i 
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o UTADO 27 .. Setembro ...... 

i 
. 

. 
.( 

Sla~t:;·d~c~~r~~; ~~~ j~i~~ d~;:~tiv:~~~~a ~:~ 
experiencia com o novo t' robusto Atlantic Motor 
Oi\. Segund o os t cchnicns <"lue acompanharam a 
Prova dt! F loridn - : l !! q~al 9 carros de serie ro
d3ram J ,600.000 km~ .. l stc novo oll'o, nào só reduz 
o dt"scate mas t:mibl'Jll dura mais, Em Florida, 
d~>o;ois <1 .. \ fjO 000 kms. o cemsumo de olro. em 

('ad3 carro l foi de sóm.ente 

1 - )..::-;OS 1J/;!'I;A~Tt: 'os l'ISTüt:S: 
A,,,,,,.,, 10"1.. tio n ..rml\l~ (U dt·lÕp;u ", t ~ · 
(ui ..It· tUMMHt d,· ....IIt·).!Iullh "HtUll"rlt 
,In 1:0'" u t"'to.Mh· ..urm..' ti .. n .UOh 
.ft' Itnll,·!!.ul.. ). 

2 _"~n:'>iOS IIESC \STE 'os 1:\"1 .1,"
Iltlus: .-\1M'UM !'4 , lO '" do .wrmal . (U 
.1t·!'ôJl"" h' fui tlf' U.UIMtn d ..' ",,,n4'J!luh •• 
I>tUIl,UlrluJn I 'un. li rI'·JoiIl:l S, t., I1nrlllal 
Ih, O,tU I ,h, lUllh,t:.ntln , 

3 	_\n:sun .\lu:nTl'IH ".", ,\SSI·: ''': 
:\ nlll'rlurn rui ,I.· n.Ul 7 .1 ... puUr"õlClu 
--"fK""_1!I 1 ' '' '.. "- , ·nlnrut.r~Hlu t'unl n 
.I)f' rl uru uurmal ,I.· O.I:l .1.- IH,lIrJ(M(ht, 

4 - MAIOR 111:11 .\(:.\11. \I~IH,i. ,!c. 
160.000 "11'''. U'-'OlUilnn" de ulru, )mr 
C!arro, foi d~ "iuncntr t litro Inua 
C'.d. 1.300 kms. 

Vida Esportiva !Batl"dos os romenos em Odessa AlIO'· .... liii0. S · 11ele Gear.... a oela 
~1It IIEZ\S M.:>scou 2'7 (Rt'lItel's) - A 1.':Jdcrável dlstilncla. "om a oeu· Zurique. 27 (United) - Se

\""1."',.",,,,. .III1AUh:, n" A'alll .' · 'S ltllfl~ão de Odessa Inl'lhorou \paC;ãO de novas POSIÇõeS estra- gundo anuncia a agência ho- _ _ 
01" ,I. I, ( li ., ",a.. 11111 <XI·r,·"·,,. .' cns!velmente em v\~ta da a~ão tr~lcas". landesa. controlada pelos ale

~I,I:. :;:I'rII\:~~t(;:n~II{IIII::.::ln ·:~ltll:lI,I:;;:~I'~I'.ll~ '~~ I ! ~u; dctcl'mlnOUade~~ot~, .~la l'arA pe~u RenuinaH FOltU, pro-- nl~c~itoda8a~~~~p~~!a~~~I~: F~ ~OS. HOJE : .. 
»t.h :: .lt-UhIHlUõ'.(;"U Ih, '",h'. ' I..oa - ' ..f!-, .inda vez, elas 1,. d ~vJ.so€:s \ cur~ O!\ nO\'OB cuncesHionirioB: d~ t , ais do o e u.. A Ir~t•. Dl~a, falha do Ir. Jose 
01.. .!I. . . . !:'Jmenas. D~pois do prllT'eil'O TU.'FI MIIN & IRMAOS. rua Con.. trlal1sta Frltz Thyssen estao Juvenelo de L.ml: 

I·.. ["r" d,' ,llIv"l" '1"" .. ,·,,'b."'· . rnco:1tl'O. eSias tropas fOl'aln! M.'r•. 5·1. Fflne 1561. C.i•• 117. agora sob o controle das em- - a .rita. En6e Linhares;
~('f;Hs;i~:::,'I:~!;~i~;:~:~~ , ·";il,:I~~:~(:.ll;·~I'~:~:~~ 1 reorganizadas c atiradas nova-I'MI 600 11 b l)r?Sa~ " Herman Goering". ' -. ~rit8. Hc)a K8t~er, aluna 
I,.nl." ,. ,ilri ~·:Õ " . i.,to., " ."".,,. .. 1'1'''- i 11I'~ 'lt(' contr, as d<'.f""FS de as m omens Zm Iqu~. 27 (Reu~ers) - :-~ do InstItuto de Educaçao e filha 
IJ~·.~itu firme: j!t' I~' \'ar ~ I IIIt·III"I', ('111 \')d ('~-sa , _ autorldade~ germã,.ucas (~OnfIS- do sr. CarJos Kather. 

~~:,t'u ~:'I':~;~:~IIt' fI~ J:I~:: ~:t'I~:~~:~:~ta:lln:.I~~:~ I D!'"pois ele uni dia dp dUl'a lu- :\0\':1 10 I'qU(I.!?~ (Hente)'!;) earam a conl])anlua de minas • _ . 

"""". ,I<-[i"ili,,, oi" " .In';" 'lU" ' ..r , Ia. os rumcnos con<q;lliram -~ o ~ ..nc1'!l1 LewIs I1ers hey, Thyssen. r~lIlda~a I~or ~ritz NasclmeDtos. 

pdl'lUI' c'II1II .. 1'lIl11htrwdu pal-' IIUlt·U ~ tlC'n;,:trar nas linhas !nilnigas. cllrNOl' do S«'l'\'lc;.n ,uH'lonal de Thys8cn (flna~lCla<lol de Hitler Está em festas o lar do nosso 

~f (111 til ( \ I lU ,ti r.lpi!. !! CI <:.IC"ta de pc",>•.1''1as !)f'1'd3S Os !'.f·lf·("ão, allnu.(·ia qU(l. ..\111 :\0 I:a~a a C?nqulsta d~ J~oder). prezado ~nterrâDeo sr. Renato 

I '" " .... I" ,I",,,,,... ,I" ,"." " . ' I U"5OS após ll'ol'ganin .r:un-se d.. ,JnJ!lIl I~ruxlllln VIII(!ou.ro, segnn~~o mforma a IádlO ho- Cavallazz. e de sua exma..esposa 
.," , ,"h.i '" 'I" "h '" 11111'11" ,I.. 11" , l' i' tacaram o:' rumenns pelos mUI" fo(lO 11111 hom~.s. seruo m- la!!d...,•• ,colltroln~~n )le los ale- d. II.sa Cunha Cavallazz., pelo potássio, de enxofre... indi.pen. 
( '111\ I I' I 'fi I 11 11,, ' , . d. fi 11111 I I llnn... os. isolando os re~t.n(.. :ln- ('or"nt ado~ au PX(>T('ltn nortc- nlaes, N~ reUlllao ger~l da naSCimento de seu filho Renato- sâveis todos à boa saúde. (D. 
1.1" I lU .h'II .. I•• d. " n l'(' lIu·,I.II11 '" IlCS t.ue a brecha pude~ '\ S"'l e".- auwl'j( ':lllU ('olnJlanhl~ . enl Mu1helhl, no Francisco. ocorrido ante-ontem. F.S.). 

:~ . ,~rllll: lu: ! ,:\I" I',\ :~~lllh,I:II!;IIIHf:.~:: I>~orada - DENTRO DO ORÇAMENTO ~t~~lr~sde~~~~a~e~~~:~~~1 (1~~: pr;;~::t n8~~~~e~~ ~eesta:eu ~===;:;;;====;;;;;;:111" 1 

~!1 :: 111 t", IIftlll l" " I. " 11" nll '" \ l' (' ~~~~~ ~~lOOllJanc?, o.~ rl1SS0~ Um quarto da despesa de l'ing, lar do sr_ OJoio R. de AraUjo~ 
. _. . (·.,,;"stiu "'~ 1~ ~e ~'''~ .qu ,nossa ahmentação deve ser em \ l!l de setembro. a rádio inspector-escolar. 

li ,I '~:"';CI.I::t~I": 1 ";:. ;:';'; Ii:~::,II'1t ~!' : ;que deri'otou e póse:m'l~u~~~~ . ~::'::~li~~~dU~~~t: le::mi~~t~:: *:lYS~~~~';)\~6 ~~~~:~~~a:~cm1~: Hablllta.;ões: 
\ "I" Ir-g." ,., , '" "I ",. r J""" ,I, Ilumf'nos :'COJT!" I rsullacio dl'F· !pelo alto valor Que tem os mio foram ('xc,·utados sob a acusa- Estio·se habilitando para ca· 


';:': I:~ : ,"',~;, '",:, 'I'" p .. , "or."" ~~ Gpcracao ". I!~r.a d,: defesa ' nerais e as vitaminas de que silo 

.\ 111,1:1. : 1 1 " : lI l h :~, li,. La"il ;" .,.. .• 11,_ 1(!c ( d('sa fOI ~ (hantatl~~ a cnn- nem; esses ahmcnlos. (D ,F.S.), 

1':01. Io ·r:o I"~.".. "" I, ;,,,,,.,, .. :o ".",,, . I C t d 
~::;::I:: ;:',;~:,:;.I",,,::,'.;~"::';.::;I';~:i,:;· ,,~I:,; 1 a r a z e s 
,-(,J"nll' .. Imll'i f'U' '' , I

I 

~:';:I~~:: ~ " ;:i':! ::;;~:;?::;.(i:':~::j~;:~::':~;::.:?{~ i~H~ S A• A D O 
""1,,, 1, · !"".". 11':0,,' ·1.. " "",, ""pi'''!. 1 CINE REX _._ ..~-
'."" ·in ,.. h,· .· .. _ - FONE 1587 - . CINE OOEON 
:; L~~: : :~i:;~;:~;:f':'; :,:~i:~':·!,T:I,);~::,:'.,;~,~,: : I A'R 7.:10 hOrR~ : _ FONE 1602 _ 

;:',:'t':,'''i'i:,';;:,'' I',:, ',;: : ~t'I:~,."~::~~:: ; : ~·. ~, :~~ \A mulher A'~ 5. 7 e 9 boras 

ri, "' r "I .., "'" " , ~ :~~~,~r:;"v~.. _I diab6lica Barbudo da luzarea 
.- \ UH L • 

TOSSE? BRONCH/TES? " om .Iean e llgnev .1. Carrol com o oca ar~!\ 
:-J IlHch e Ralph' i!e1l8my 2" _ Pre~Pll18ciio do seriada'O' 11 di' 

ção de Jllanejare~\ um gol~e sar o sr. ~iovanni PasquaJino 

anti-nazista.d 1-ao 
MO'. 

IMPERIAL 
- 'ONI 1511 _ 

I A's 7,30 borea 

BONS AMIGOS 
com .Jfmmy London e Joan 

Blondell 

I 	 Complemento oaclonal D.F .B 
Complemento D8('ional O.F.B 

Venetas de mulher (De..· 1 a a o m8t6rl080 o motor col.,ngulçou (Des.
de Popey,,' i Pato Donald) 

A POMBA DE MOi' 

IAIf4rn. ~) ,Ik- r"rr,,-'~"'r rJl,.o.-t/, u "" 1f~1t,,, I 

~....,,, 11O/.,_<k. _ rdr.lo <Ia r.,..w.. rtyI«u _ ....,.rl.~." 
cmbàiXádo,' ú~ldndi;-~:voi,"';-Pn';íii,i~';ii,i(/o Vrci),.i't.",lt.w/v ,...f' ",.. ff~ 
de rllmores (h' pH~':;" (IÚ(! âpah:rrú'}ml im/Jrt!ll.'(ff ,I ~.:. ~. "'" 10./ ,",1>1. 
,Ia ,'om crr/Q gráu de dillcrti"" il1/rr"•.'" r/ll LÓ/íílr.t~:, \ '011 ".,~. 
dc.cja dcscmpclihar o papél da luwtlm ela nr('(f (te ..Voé; '·',n.t o ~4~ 
oliucira. com (IUC l'IC (rpl'u('/lta plll'cn! (h~slillCulo a fi~~ -1J~i'illo "'(~,#.f~... 

Se la;:" rllmore....wio tlr,,,UlllUlos «( fonwlllllr " illfr".qalUIfoJ, da 
Turquia, on Ilc.'lClll,.clos parI! mui.., larou wulih".iu. (; li '1M til"'•.. 

I IS .S.P. deu!iparecer favorável. "" · . A sra. Elbeth Kochler en-

Ecos e NObCI8S 'viou: também• . ofício à S. S.~.• 

IsollCltando a mudança do nome 
de seu jornal .. Der Urwalds
bote" para ,. Mensageiro da 

Comunicam-nos da Curia: Mata". Seu requerimento teve o 
·E' desejo expresso e vivo do s~g~inte despacho: ,. Junte cer· 

Santo Padre que os fiéis, du· Ibdao de casamentC' e volte, 
rantt" o pró ximo mês de autu-I querendo", 

bro, façam tervor.o~s prec~s . e I De acôrdo ;om os balanços 
outros atos d~ rebglao. e Ple~a- i encerrados em junho último, o 
de, pela Igreja e suas mt.nçoes. IConselho Superior da. Caix.. 
T~o~ os sacerdotes, pOiS, e, : Econômicas já apurou o seguin. 

, prmcl!'slmente , os _reverendos i te resultado linanceiro nOI eata
srs. parocos procura~ao qUoe, pe.: be!eeime_ntos .~bordinados . à sua 
lo melhol mod:0 '. seJam. cumpn- ' onentaçao: CaIxa EconômIca Ido 
dos, na arquldl0Clse . este ape . ! Rio de Janeiro\ 
10 ~ êste. ao.elo do VigMio de 1.024 .788:003$lÔO; ;': p~uio: : : 
Je~us CrISto . 1893.338 :83~$800: Rio Grande do1 

I R I·.·· .. I Sul. 195.945:814$400: Baía.... 
I . ea IZar-se·a, ~as proxll~as \126.786:808$400; Estado do Rio, 
nOlte~ . de amanha e 2a.-felr~. 93.775:412$400: Paraná, .. . . 
na vlz~~ha cIdade de São Jos~, 90.685:481$300. Pernambuco• . . 
a trad.Ctonal festa de Santa F•. !73.716.437$600: Mina. Gerli., 

10C:''::~ nos anos anteriores, é ' 77 .02?:OOti$400. . 
de esperar-se grande afluêr.cia às I AssIm,? total dos ~epóSltOl 
-barraquinhas-, que estão sob ne.~s CaIXas Econôm.cas Fe, 
a direção das m~is destacadas ~~:;~1:Jr~~~4~0' ....... . 
senh~a. e s.nhonnhas daquela ,. . 
Ioc:ahdade. Estará amanhi de plantão a 

A sra. Decke: proprietária do -F~rm_ácia Nona Sen~r. Apa- ~ 
jornal "Der Christembote" soli. rec.da , na rua .Joio Pinto. 
citou, à Secretaria de Segurança Sobre a romária que.~. 

::~d~ ~:~:, d~~~~~d:.:: ::!~:: :~':~:. !:t~:m::_:; 
as leis de nacionalização, para mestre Pavão do NIscim&to• 
•,Menllgeiro dos Cristios". A publicamos em nossa 2a. págm.

IVid 


~~::; e .:~~aG~~:~~d~o!!Y~~~o 
e srita. Realei Tasca: ° sr. Joio 
Alf~edo Soares e srita. Vídia 
Lid18 Sousa. 

~~I::::~!el:~tel~d~::g~:i;a~! 
no Limoense Esporte Clube. 

tr-;-~oO~i~~i.!d~!a~~~~,~~.!:: 
~~ir:~im~~i~'b:~~~ salões para 

FaleclmeDtos: 

uma nota e um convite. 

Relliz.-se hor••h~je à, 20 a ses.ão (2a. convoc:açio) para 
eleição da nova diretoria do 
Instituto.Hist_e Geogr. de Sano 
ta Catanna. 

Foi ontem el;vada à eeteao.. 
ria de 3- classe a atual Coleto.. 
ria de 4" classe d P 
S _ o alIO dou 

ertao. munode Ar.raDe ', 
MELHOR QUE UMA 

FARMÁCIA 
Use sempre leitel verduras. 

frutas e ovos e pollpará dinheiro 
em remédios. Com êsscs aUmen. 
tos nos supriremos de ei!cio, 
de fósforo, de ferro, de iodo, de 

h .
Mac .do & C.e. 


AnAnCl-as e
v-
Representações 

c.,•• po...1 - 37 

R.. Joio P1.1o - 5 
f LOR110 NO PO LI S 

$vll-.,."... _ ",h1dpeh 

17P••uncl~Ot do Eat.do.
UI TIMA ' HORA 
~ 

façanha 
de canadenses 

a ~:!~~~':;d:nt;:.:~o~:s~~ . ~~~~:~ u!0:~~~r:g~~t!7d~'!'~!pC:
Ollmp.a da S.lvelra. v.uva do canadens.... saldo da lngla
no""" .audolo compatricio sr. terra em lanchas a motor, 
Idalino ~a Silveira . . atacou. da surpresa, um. 

A extInta dell,a os segumtes ponto da costa da Bretanha 
filho.s: . Mari~-Pa~lina. Jaime, (~r?nça), c_aptu.rando 28 ofi· 
Her,:,n~a. Maf1a-~hmp,a. Ceelha. c.a.S alemaes, ••t~ é. qua... 

Complemento Dacional D.F.H. . - Antomo, ErnestlOB, Teresa e todo o estado·mnlor d. u-
Preços: 2$000 e 1$500 Preços. •1$'>00 e 1$100 IJOãO Acácio:. deixando. ainda , ma divisão. levando·os, pre-

Imp. alé 18 anOB Preço~ : 1$500 e 1$000 Livrl' de Censura 70 netos. 80S. para (l Inglaterra. 
Impr. até- lo anos o seu 'enterramento realizou · I Os «invasores,. apreende. 

' HI~LHÂ! fOQTAllCE! 	 I --- se ontem mesmo. com grande Iram tnmbém importantell 
- -- .-.---..--.---..---------.~~----:...-~_-~_~~~_ ~ç<:>mpanh8m.nto, i doe~rn."tos r<\i\itcue., Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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