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LONDRES, 2 (UNlTED) -- UM fUNCIONÁRIO AUTOl{I~ADO DECLAROU '~UE A INGLATERRA NÃO VACI

LARÁ EM BOMBARDEAR ROMA, SE ISSO SE TORNAR CONVENIENTE E úTIL NO DE(1;ORRER DA GUERRA. 


13 aviõe~ italianos 
abat idos 

('01n lln\-(' (' l\llhôl'~. rlo:-; !J Ililb 

dlH' O d to' 1\1\ \ '( ' p()l('~a da ~. al("lll 
e1(' .J 1l1t'1 ralhadoras a ll ! i -:d'J'('a ~ 

e 10 tllhos l an c;n-tor p(·du:-\. .. \ 
d<, ,,('ric;fto ('OI 'l'l'S\lOllt!P ;lOS {'l'!I 

7.ad ol'{-~ afll llcln(lr)S .. K arlsn! 
IH"" (' '· ]..;:(l(' lli~sbl'n.;·'· O rjl'S 
i ]'oyro]' at' lI11d:{do lh'I'((,]lt' ia :\ 
('I assí.' /10 ;'llt ie , ('om S(j(l (!)

ça-tol'jlPcl os, :\ a("ão 11'\'(' II 
('oOlwnH;ão daí-; hnlf' l';aS r]p 

('osta e da f r o t a so\'h,tka do 
Bált ieo . 

Doenças dos ouvidos. 
nariz e giirganta 

Dr. NiLO VENTURiNI 

o 	MA!S ANTI GO D!.4.R!O DE SANTA CATARINA 
Diretor-gerente. Altino Flores 

ANO XXVII i~l orianópolis Quinta-feira, 2 de Outubro de 1941 

Fábrica 	 incendiada 

Os ruSSos sabem
do plano 

::\ImWOll, 2 (U nited ) - De a
(:úl'do com os observadores mi
litares, o alto comando alemão 

.1.'stJ.l.l'ÜLJ.lhlu.e jando a captura 
df' :Moscotl, mediante grande 
mo vime nto cu· ..olvcnte, que 
('onduziria suas fôrças 1)01' 1))"cl 
fi '1'1I1a. Os nWHlIlO}i ,,!Ji-iül'varlo
I'(lS a( ' J'I'~Wl'llta lil flu e . sp o s alc 
m {w H, ObtíW'SHl'lll êx ito, êsse 
g"o \JlP H1IIWl'll1'ía {,lll propor ções 
ao (-í'n-o df> Kic\". 

Fez Hitler chorar 
(mas de tanto rir) 

Hin. :! C\l (!r ídional) .--- 1'1'0

(>('t! r'1l1j ' th- L h"l;ôa, (-lwgoll a C~
la (·api la l. () lI a" io "Baf;ô". A 
:-;1'11 hon]o v iajo11 Cl palha(;o li'('
lipi (':tl'i o li, qll (> /iI ~(' lal'()u: ~ _. 

" ""i r. l l ilJ!'I' (-horal' de t an to 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Verdadeira q ueiIIla de mercadorias 

Apezar da ~ita dos preços, A CASA DAURA, resolveu vender excepcionalmente durante o mês de outlJoro, todo o seu grande Stock:PE ' 
LOS PRECOS ANTIGOS, e muitos outros artigos com algumas reduções. Todo o nosso colossal Stock, será entregue ao público, durantêo 
mês de outubro, por preços espetáculares. Chamamos a atenção de nossa distincta freguezia, que os preços abaixos citados. são mais bara· 

tos do que estão sendo vendidos atualmente na própria fábrica. 
TECIDOS DlVERses I .S d I k'moDo 5$800 

Luizine em tOd3~1 as COrt'S mi. 1$500 Cobertores para solteiro » 12$000IS~d: ~I K1imono', 8rt. bom, 8$000 
Linon liso, em todas as l:Orl'R '$50°1 Col ~ ha br!:l.ora p! solteiro uma 10$000 I G ,.b8!"dino de seda liza. art. pesado. 12$500 
Linoo estAmpado )$800 Col cha de bico PI casal » lS$OOO IOraoíté lItoitado, art. hom !lS5fr311"" 
Meio linbo estamp, Iindol'l rle~{,DhoFi JS500 Colcha de bico PI so!teiro » 14$OOOI I{omaDo listado. -'sooo 
Vai! estampo de 1S2, 2$, :?$f) :!~, 3$000 Colcba ReclHme. PI solteiro 7$000 IGivré p e lHido. 10$000II 

Fu stão estampado rnt. :1$5UO! CobeJ'tores (11 hebê' de 5S~í, fi$5 e HSC:)O Veludo ChíI'OD, rol. 55$000 
Mnrquir.etti estampado 2$800 Br;m I\aki. tlupe rior rot, 5$200 Sedn ri cümisli, Art. bom. 8$500 
Opala liz!l ~S200 l\'1 ~I.;cII!. i\.rt. bom » 3:.000 \ AI~MArUN"OS E AHTIUOS Pi HOMEM 
Opala tipü Sui~'a :~S .WlJ I Col c l1u de veludo /lI {'8flu l Uffill 24$üOü CaPBR de lIorrlwhl! P- 8enhoru. (suhlo) de 100;': par 35$000 
CA.rnbrai1! estampo r:!f' ;'.p n!l n,'! n {t \'og de ,'~ :1!i ;!üO I AI.l!odãO !:l l pe ~'fl 12S0no I C!lpnS (!I' h l! !'rfwh~~ r[ homl'm , um&. 85,s000 
i\lurim de cor rnt. l$HOU j AlgOl1flO í71 , li !l(l Il!na , d(~ ~.{):S por 1f>$01l0'CapllR l'el]1udll8 /lI It'('. I~m " ntlsc'ido, 14$500 
Crepom p quimono 3$O(]ü ;\\g'odilo Illrg 0,(10 pe~'1I 1 ~)$O(J0IHI'HHtS SwinJ.{, f1f)vidad e, 10$COO 

I	 . CbiUio supt'rinr 18300 Brim enl'esttld n , largo 1.40 rnL l!SfIOO Carr:ir;a "OCt>(!:l It'ilo fll m}Jaz, 4$000 
Fouhi.lu pí quimollo 1;$000 1 corte de ('Br;t'rnirlt {!J I grn.vnta IHH' 70$OOjj Cllrni!;H ('I I'ld:..;il lil rup ll z ,1$500 
~':hit nü ir,an:té, lur~;) O,S{) ,\S20n 1{;uarni,:flO l'l junttl:' 1 10 x 1<1 1) llml! 17S:lÜO Cllmi:m /'1 rt,Í'\o (l I hOlftl'r·n . fi$fiUO

1 
Crcton e Io'stamp, PI l1uimowi ;EOOO I tjlll!rl1j~:i1() PI j!ltlttir l,lO X 11-;0 " 2 1$OOO I ,I(i~() (1(, t:nllru PI !"I\puz. um 9$500 
Zen:- Superior de I~H, 2,0:;, p :!:;:! ()f.'j (;llarlli~:i-U1 ]lI .i fintnr 140 x :! :UJ » ;:2"i,()(I0 1 .It)f~(l dI' ('n UI'1I PI ItIHIlem , !2S000 
Tricolin e cores l'inllPl",]1\ pijnml\ ml. ;\S:J001. lol!:o til' fl'Tlda PI 1[1lur('1 (7 pl'~:as) U!I\ :: :\$OOC I SU81ll'ni'ioriLI di' St'r!a PI hnmt' m , :\0$000 
Triculioe rle u lgodi1n '1::-50 '1! _ SEDA S , : SIl"pf'Tlstl r i " ,dl' 1'111Hlko !lI 1'1l1l/JZ , S$tlIlO 

~'!:~!~~ ~1~1t,11~~~~Z(l, lar,~, 0,-"') » ')1~~~::1~~~~~ ~'~~~;~:~,n (;~r1. 110m. mt ;~i~ggi~;~~:::'I;~l.dt;: ( ~I\I:,~:dli,:~j;::n~;:d!'~i'iI . ;;~ ~~$ ~ l~~~gg 
Fust:1o pelucia em c o res :}~(J()(l' TIi~t>th.lintJ J1 l'o1lJlldnu(;,-w 5S0()(J Is'>m h rinl lll dt' :_t'dll ('I (~Ilh() I·"rnnrido . lima 30$000 
Teeido Pi c ldcilü ü 15~'1!1i";' Tr\~t't:i lfl.o t,S:-lf:Q: S:lntll rill lpt ti,· li : 1'1 1'ldJ'J {';!:Ipr ido PI mt'ninfi 13$500 

i~~,:~~ ~l ~~~~:~~:~: II:~'~, (;' ~~~ 42i~g~~ i~'~,\\7~á L~~~ ~~~~. IH!. 11 I' I q \1111 id Hd ('. 1~~~;;~~ I ~;'I~r,~h:/r,111 ;IH,~I;:H(, ~:,\'D//I n~I , ~:1 1 ~I!;:: 11 (Jfl1 , l~~~gg: 
Brim escuro PI c HI~'a >I 2$000 S\-'da lavrada p cOl1lbina~';-t" . qS;JOt1:B~;ll"\dl 'r( 'K di' t!rt~Jl1Jd ,\ um 4$000 
Brim àe se nll o!'\ mod e rnos ;\SOlJi l! :5l'dH IH\"rl-iClIi fi ('OrnIl 1fl ii(:;ip H$HO(l i Tall'() ({IICS ._ l utu :1$O()O 

~;:: sg~ ~~~~Imira 	 ;:~~~~: ~1~\~~ln~~\~niD, Il'i~l. n;~;;~'~ I::il l ::~~:~~; i~::: :;:;~;~~(t: :.;~~~~:\II!'Y. eAi"l~m ~l~:m 
Caroá PI tt"'rnos, mui~ fPi1if:tl'l1(p q ll ~' (' linll'j 11$000 SelÍIl !'IJint li ,!t,n r :) :S ,~ U11 1 ! 'nslll 1\,dil1o!'. umu 3$300 
To~lI"llÕl r! r!, ;.; to, dM r'_" ~S;\ :i5, t-' 4S00l dSecla (j\, t'lIllttdll, IH'I. b{'[ll. 7i,onlll,\l osljlli l,..il'OJs ('I Íj rnt · jro!' . um 65$000 
T oalhus .A.!!J'p:"!:W88 Pl U!!o !!\! umu S;:;oou l !.in~eri !) t ' SLUn ptlf!u , 7S;'OOi :\1" "q ui! t'ir', ,. ''-1 j:; m~·trOl" , 70$00Q 
Toalhas liUtS ri lIautlO ~1$50n, I Sedll 1:!'ilamplllJ'1 . Ilug 0, ....U 7S:WDjEsj('j" dI' l'llÍl.'lira JlI l:Urt, 11$000 
T e ddu 111 cortina, Il:irg. i,~U mt 5S8üO l Sed/"l \"jdrt'Z ('(Im bidu .. , RSOOI1 11';<;(O!f, (j .. l'IJI(~M ; ' !JI ('há lS$oor 
Tecido 111 rt'postfifll, !tu).!, 1l .....U 11l' ;J!-- e üS(}~)OI:-; Ptim Ile iw rla slljl"r ior, ldfg, ~.4 0 :!'.$l lool.\-I,d:; :-.; til ' j'.llJ r IJ lite, t 'UIl . liO ("-Il ( nrnn 24$1'00 
ColJertores x,flrt>z. pllra ('/lHII um 2-1S0tlDI St-'IÍ!J 1-'..:tlI 1I1]lUchl, illl'I(,,~ Ut'í',l"llIHl S, lU;>IHF ,',.la!as dt, 11'lr t, IHt,. [ll!ll.,ii. l: "ld 28$000 
Cohertores xadr<:'z rara sol tt- :r /' ») 17.f,OOOIS pdu t:6ttimplidu ]lJtdrlies e:..;('IUSIV(' ~. iL:~OOOI,Ji.igo (l l-' cou!'! ~ , 111':_ fi[!O_ Jlf '!<trIH'!IL ;tOS(]~J[l 
Cohert()rf'~ purü l'ut'tll 15$(JI10'Seda. f'l'lIUllIp!:.rJ!i_ nlituraJ Itgilim u. S_~{J(ll!Lii LindR ~m todf!" IH, ('ores nüvl'Jo 1$000A 

Recebemos variado sortimento de camis as. pijamas e cuecas, das melhores confecções. Possuim :: ' o que ha de moi> modernos 

em gravatas (Tipo Argentina) Meias pT homens. senhoras e crianças, das rr.elhores fábricas pelos menores preços. 


Façam süas compiôS de tecidos P;íiJ o verão em nO ~ '~êl C /} ~d, pois vendem ::J~ ~e mpre e~tig 'J$ d a maiJ alta qualida

d'i!; pelo, meftôreli p eço~ da cíd &de. Não se preocupe com a a!tl!. 


Compre ôs seus artigos ainda por pie~os biiixos na grande ven~a de outubro da (ASA DAURA 

A RUA FELIPE S Ct-IM IOT, 19 

Os alemães castigam severamenie A reação na Boêmia 
Produtos CATEDRALos ouvintes dos rádios estrangeiros Uma das populal:Õl'" mais n1<'I1O" singuh'l'i"ados. já ago

Fl'UllU'il',1 alt'lI!~l. I li!. T. l I 'ns lHas o !'!'rllr ~ carac tl'ristic:as c dr mais assi· Im novamente a B oÉ'mÍa rcno- ~ Ó. vReunadaCnonasFelAheRlroMAMCcrlIraA, 4EeSsPE RFOANEN1.SY2A 
_ .\ illlpl'('\l~a all '1l1 ~1 n'pnldn- i (:n nalaclo espírito progr('~sbla da : VH suas traclic;ors emanC' ipado- ~ 	 .. 

zill I1Il1 C"U llIllllil";I!l1I ILI 11:\' 1: I Ol'lla-;'; " -i,( dllplallll'1l11' diril ·i l Eur~l:~ . a.~~{'1~,1Ül. o.rcrf'c(,(>x~~~ I :'a~, cl~m()m';~l'~l1(1.0 _que ~anto (Defronte à casa Hcepcke) 
anullcittlld\) uI! illl:ll111'HII' oIl1as n,\"plandn l'l "111<l1H!'<lIll('lll p (1 _ ;~~~,, :~ l;~l::__~~._\ l~l~.~:~~~~~.a~l,~ I~ i ,!l:d l;~:~~ ~:ltl .a: nafo~:~ q,~(' ~: 	 ________ 

;'1:::: ~ :~ 1 1~:\{:: ;~1;~ I1 1(' r\-,,')1":; I:: I\I):',:\~ I~:~ t'H (; (~j:; .~;:( ~::',~ In:~(j:\: 1!(1)11>\~~1\\{~:1';:: i ~~t~l;o<I~~U~. b~:::~)~1Ct~ãl~':1~~\;,iót.i~~~ ~\~~~~~~~V~O~?l~I~~ ~~,~';~~:dZ. I~~ 
1l1l11t"iada;: 11"\1' ,'llIl\r;\ Iimpo:-;;:i\·('i ).: "" I (lulO,nt~ ?s l al",os IX 1lOdos, da mcdlC!a .dos mtc~esses do paJ~-

quI' 1l11\' il';llll 111)\ ívia ;-; E is l'olld\ ll ' o ('I)J\lllllka - dOmll1açllO cios Hllbshuq~os (:0- gcrl11H111Sl110, vaI ela, atraves 
....,..,-'--_ _ illLUlliU'lI'."'-j"'.lI ,'" I:id i"" .."1,"1 11 _ I d o rI' l r i '\ n fl 1llIlU,"l 111 '_ . mo sob a recente ocupuçao ger- da sabotagem e da chamada 

g!-'iro;-;. l,nq.la. g'lll'~()-S'" <I ;-;( '-1 !(~ Illla.1 (', pmibido o\l\'i-r ;',i.-, :;1ân.ica. Povo (lc~lta. (~ull.Ura, re~ol,~çâo bl'~ll{;.a" l~n'l~al:a:~d~ I DORES~STOMAGO 
~\li!'. pv !n l'(\!'\!!;u:,-," . <lHl;: 1',; I I'all~f' ir()s (' nqll l'l .. qllP I bua1?ando suas tta~lçoe~ de o t eueno paIa. I~1co.lpolal-st: a; oppressão no peito e dilficuldade no

l'ma das ( '()J Ht l'Il,\('t",~ Ú lHO\'- !llfl'ingl' I';::-;as (ll"f ! f'll ).: COlHl'II' o que c exenlplo a un lverSldade grande açao relv JncllCaclora que respirar são signacs de excesso de aci
ti' foi pl"0 l1lll l!'i,1l1:1 1''' ' \'' Tnhll- lll\'~illl) I'l'in\(' q1lt' os lIli!:;t'l"ú- checa ele P raga, um dos cen- perr.:or\'c o Velho Mundo, desde dez no cstomago, E' tempo de tomar o
llal E S]H ' I' ial 11(' :"Ul"I'1Il ]wJ";..: ', I 'i~ I I'tlidoJ"(' s ", ; tros intelectuais e cientificas as mares glaciais do Norlc- ate Leite de Magnesia de Phil1ips , que neu
("(I !) ,rn .Jollallll \\'ild, ("uljl:HI( , --- --------;---.- -- !mais noLáveis (' tradicionais da ao MediirlTâneo e ao mar N(' traliza os aciJos, allivia o es tomago,
d\.' illf\'illg ir tiS 1'1'(1"1 1;': IIU" l'nli - f"11 ~~:~ra,,~N:~~,;,~;Ul~li:~ t:!::~~~,lr:;i rl:;'~; iEUl:opa, e possuidor de pnso- g l'o . 
\1"111 0 11 \"i l' li" )'úo1i"", T("I-"V! '\:\II:\: & 1I0L\OS, r UlI (',,11 ,.. : nalldack:.; que se torna ram no- Dai as notícias que agora a- ~i::;;a~i:go~st~oL:i~~d~iM:g~e:;i:r~: ImF"'~:.:'::;·~;;J11 
gpi\'()!', :\lafra,:; 1. FOllt: L")61. ("aixa II T iáveis mundialmente j)plas parecem anuneiando o estado Phillips é aconselhado por mcdicos em I 

tod o o mund o, ha mais de 50 annos.:;;;~ri'~;:''' :tll~(q~(i'/ ;;~ qll'_ l,nlil)(~:;; - -- --VENDWE-~ - - (' id~,i ~(~l~::,~~~l~ ~~~l~~~\;~~C;~l~l~~ !~;~~R~~~~:~l~: 71~ 
Olld r (lS :;';dil '" f':-lr;llI:.!I'in,,; OrunflQ ('\)fJ Cio rf' _ ("Im fI~ illlfl B\Jl'flli,( di Si"flÜi", , ; li , C01110 {' ;(' Ulbrka~~ (' dt' l1latc'riais dt' g'u(')" 

(},il l"" f Di ('nnd , 'n;ulu ;', ]li 'l::\ lJunglill .w, o nzl-' e(,mjlnr timPil. menlos mais n'\r'vunlf' dc' ,"~l3. la, seguidas do:> morticínios, ru

dI' q!!all"o alll)>' d .· pri :-;ü ll ]lor Ins, ál! 1I6 t'!lc'u n !l(lll, l)Hnh(~inl 1('volm:uo, é:-;:-;f' t'xt rao rclinúno zilampntos (' de lndos 0:-; at.os 

\1'1' l'Ollla t!1i :l >'11;\ ""I"';-: :t 110- t' iO i'tH IH\'(-J("'s higit'ni('Ii!', gll : espiri.l(? d(' r('s~~l('n('h1 cJlw 11~C' habituais de rcpresália, já i)1 I';H]i".r iI·i;l~ ,,11\'i d;l>, :Ifl !'age, pomar", car--'z'1L A I permItIU, depOIS dI' mUitos :-;('- t'luindo aii'> o sacrificio das 


{)\lI1'a c ond"II,II ';((' ;'1 ~n(lI '1 (, 
 lIll'nllR (!e 8",i~ km~, flt'stu: cuias de ocupaçüo estrangt'ira m ais altas au.ioridades. que a té 

foi P1"()lllllH'i:H!;1 \';)])ll"a ,I ]>11- üll phfll, eom 44 mt8, de rrlo'n ! resguardar incólume e íntC'gro há pouco dispunham àp toda a 

i Oll<';::t l't' Ja ;..;-i ,t lp. e l.UliU dt> ru[]do~. Informa ~eu patrimônio naciünaL ("oni"iança dOS. ocupante's chl
Y('1"\\'I!(I\\"k;:. 

i. I 	 A batalha do AtlânticoIP!" niio S (', P!'{ ' I1! ,\\';1 "o.; I'údin:-; I;i)ps :1 rua Gral. Hittc flcuurt, ! Povo unido e formando uma territór io checo. 
lllil !' c()!i\-idll\' ;! loda!' :1:'; ]1(':-: 78 , Inacionalidade muito bem uC'fi- Londrt,s , ! (!1cnt(' ]'s ) ~ A 11alllclli(' a amea<.;a aérea COll
~O;!>' d o~ dl'( ' ld() :-: !>I >l()l)(~:-: " " ;1 lIo1í("ia puiJl i \' ilda. nf> :;i' xia - f t'i- I tl'a oS.I'omhnio:,:;. _ _.,~y í~. _._________~_~.~- f\ it-~L~:~~~ costll~(-,_~__l.~.~~~ _ ~.~_ J__ _ ('~~~~~~_~~~~(,ll\' i-I"" WllIiJ('llL.\ , 'I/lIIII-It<l - nl lillilJ 'IU I'IH :-';O\' a IO!" f] u f' Plolo i Ih' [alo, iJS ah~mal~~ llao P.?
(":t o flli ~ 
'·I'rmo;; ti,· 

....•.....~....... .......•....••.... 
;; lf,:~i~i~l~'I~,~;~ ;:i·I';;::::;:~I·~p~~,:) I~~= i ~~;;;~~ ~\:~~~~~)~l~:~i(;'~~l h~;~S ~~:~~~ 

p i1:l !. parc("(' ("(Jll;: lituir 1l()\"O raio dt ' ação, dado as g:randes 
dN';CI1\'ol\·illlPlIto di' múxima d i "t:"l l1 ("ins a !-'en'!m cobertas. 
ilH]lnn:'~lld:L Jl'l hata llln do OrO:\, í'sse!-' bombardeiros sem 
"\llãntit-o, ('~;('oltas. mais lentos (" menos 

] IOSIOS n'{ ' f'p\Ol"l 'S di' 	 ('ol11 ('fl ,jto, () " ])uily N(~ \\'!''' malll'ján~is (\0 (}nc os eac;as,))( l" lf'ITilúrio;.:. d,' J{'SIO' , 	 informou (t 1H'. ]ll"C'fôcntl'lllenIC, são ]Jresa rá(,jl }Jara êstes últi !• 880A$ i• 
Os jlO\f)jl(,~ I ' :- quI' f O1"1 li a nllll 	 u\·iõ(,:.; r!p ('a,a são lall(;ados IllOs. 

o cír('ulo d ,' (J ll\' il1\I''' fO!,;Ul1 po]' ('atup llltas dos navios mer- Pmh'->;(' COllscijuentell1Cnte 
i"OiHh'tl,HI(lS a jil' lW S de prt~_;:-tn :• padrões ma'ravilhosos, finíssimo acabamento •: ('antes afim (j(> inü~ r('(-'Jltal"'111 ill1a~ina]' 11m t:omboio cujos 
q\l(' \·üo H11" dez aliO,.. OIIU'as os hOllllJanlei l'os alC'mãf's que navios, na sua qnal>e totalida
p ('nas dI' q\lf' o:,:;( 'iln m utaeam I/S combo ios ent re a Ih', disJlonham de I'a(:as, ata
(>1111"(' .j I~ anos, fora lll ]11'0- : das melhores fábricas do país, são : I slândia e a firà-Bretall ha. {'afio ]lor bombardeiros g-ermâ
llUlli"iadas pdos \ rihuna is f'S Os I'u<,:as em questão ]10:-; - nicm" O I'omhate seria éUl'to, 
fJ ('(' ia is (11' (;raz. Ka!':IH~I. • encontradas nos baicões da e suem quatro mctralhadOl'as e of('l'('(:endo contudo o incon
Sal zhll l'g (' ('ada 11m dp.lps l('\'a várias hOIll- W'llicntc para perda dos éaças; 

() l'Olllllllit'ad\l <I(']'(' S("I'111:1 : bas 1\(' :; :" 'luilos dispostas na!'. mas, S(~ H eOmp31'al'lllOS à per
"S(' não t> xi,; lis;.:.p IH) l~,'ir·h fi m.:as. Ikpois do ('o1l1ba tl' il da das unidades mercantes e 
jlrof!; it;;}:: d(' {)!p:ir ()~ rúdi " !' , al Jal'l'lho l li'O("lIra a lJa>;(' (,0,,- dos !;!'I I!; CI1lTeg-anH'lltos ]Jl'i:! 

todas as 1lll'Ilti l'I!S l,]" ()(' ('(kll'('~ teirrt c , se por aVH1:ÕlI ,1 disttlli- ('jnsos, <! illO\'ação vale a !1('1H"\ .! Casa SANTA BOSA : 
do estl'angeiro . <)1\(.., fa l alll (la 	 da é (k llla~iac1o ~l"alldü c o J)I' outro lado, não devemos 
pHl'ali7-<H:ão (las oJlen v;ões ulp  avião não púdl' jl' l\ t,n a111e1'- ("SI]11('I't'l' que os membros da 
mf"tl's fi. l{>st(,. da r f>t i rada dos : Diàriamente recebemos novidades : l'issul', a tl'ipllhH;à o f.;u1ta fl lll eq ltipagl' lll, se não forem feri 
al(,Jl18CS ou ri a o ff'll s i va vi to pal'aqlH:'rlas UHS jlroximidades dos C'lll comhate serão salvos, 
ri O:-êl dos l'l! ;":sos , t"ria I\l {]I_, ser do lHlyio {h~ onele !lürliu. Essa lIntÍ<'ia mostra ainda o 
dl'",!1lf'ntidas a fim elo não llro Essa inú\·u<;,ão, que jIHI"t'C-C gl"áu clenlclo da pl'Odução bl:i : Rua Felipe Scbmidt. 54-Fone 1514 : 
VOC':lI ' inquiet açõf>s inúteis ao entretant.o t ào s imples, deve tânda, que pode dispôr de tão 
povo alemão. Tah; uesmenti  fornecer no\"o e formidável grande nlÍmero de caças e a1'
dos criariam certa tranquilida  triunfo na batalha do Atlânti- riscar-se impullenm ente à sua,• 
::l~ inferior. op3.ziguariam cer- ••••••••••••••••••11•••••••••••••••••• co, eliminando quase -comple- perda, 
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Cooperativa Mixta de Laticínios 

, de Florianópolis
QUER PROPORCIONAR A SEUS FILHOS urnA BOA fl!EREN

DA, NUTRIDA DE TODAS AS SUBSTÂNCIAS NECESSAIUAS A FOR
MAÇÃO DO ORGANISMO? PEÇA-A À COOPERATIVA MI.XTA DE 
LACTICINIOS QUE APENAS POR 5300 FORNECERA, A HORA 
DO.RECRÊÍO' NA ESCOLA EM QUE ESTIVER MATRICULADO SEU . 
FILHO o Riép ALIMENTO : LEITE PASTEURIZADO PORTADOR 
DE TODAS ASNITAMINAS: POR S300, À HORA DESEJADA, UM 
QUARTO-LITRO DE LEITE PASTEURIZAg()! < 

I 
Hou\"\', na ppo('a napoleôni

ca, hOl"l.1ens sineeros quc a('re
ditavam hOI1('stanwntp que Na
poleão não podia SPl' (\Pl'1'nt~l
elo e que', ]JOl'tantn, mais valia 
entrar em 1H'~(}('ia~'ô('~ ('om ('1<' 
que IlI·ol·l!1·al· 1~l1frcntá-l(l Pt1l 

nn:~tI~C;~I~~·~l,l.preC'Ísallll'lI{(" at~~ n 

dia do rompimento <las hostili 
dades que deram começo ú 
guerra de 1,s12, a maioria cios 
diplomatas, {'i.;iadisla~ e pt'.nsa
dores da Prússia, da Auslrm l' 

da Hússia, opinaya que Na
poleão .. permane('(,I'Ül no po
der'· durante' muitoR anos ain
(la, .:\I etternkh, ministro das 
n.elaçõl's Exteriores ~Ia .-\ust I'ia, 
eserevia ao S('U imp{,rlHIOI' no 
dia :!4 de out libra de Il-107: 
.. Não nos resta. majestade, ou
tra f'oisa senão \-in~r (~ l'spe
raro l'\inguem pôde predizer 
quando elH'gal'á o dia <la liher
tação·'. Bucl!o!t 7" filósofo alp
mãO,eS(TC'YCU 1.I11llin'o inlitul<l
do "O ;'\'o\"o Le\'iatan··, no qual 
defendia e gloJ'ificu\·a o que 
chamanl \J ··sistema llapoleô
nico de (Jesllotislll0 imperia l ·· e 
afil'ma\-a qllP, a. ]!:uropa tudo ti 
nha fi ganhar e nada u perfll>r 
ao {'olaoOl'al' com Napoleão. 

BUlo\\'. estrategista {' pf:'n~a
dor alemão, tambem ('screyeu 
11m livl'o ,dedicado li '" inútil 
t·aUlJlunha que os aliados ini
ciaram contra Napoleão". (,ri 
tieayu duramente a Prússia, 
sua tel'l'a nalal, e afinnanl qllt', 

(:outillllar faíwlHlo a guerra a 
Napoleão, nada mais era qlle 
101l('ura. 

Os chefes do exército pal'tici 
pavam da opinião de Biilow. 
Até o próprio general ::\lassen

. bach aprovou essa teoria da 
invencibltidade de Napoleão, 
Haugwitz, ministro de Estado 
da Prússia, SU]lel'OH, porém, 
Biilow e }lassenbaeh. Após ter-
se aYistauu eDm Napoieão em 
fevereiro de ]806, informou o 
rei ele duas coisas: qlW era IOll-

Dua!'; af il'lllUçÕeS foram fei
tas em Londres. a um tem po 
sõbre a ação e o objetiyo dos 
(:ri adOl'cs da <- nova ordem ·· 
totalitária. -ema apareeeu na 
mensagem dirig ida pelo gene
ral Smuts à Conferência das 
Associações Britânicas; a ou
tra surgiu no diseurso qu e o 
cn1buixador ameri(,anu na In 
glaterra, sr. \VYl1ant, IJl'oferiu 
na Associação Britâll ica de 

Ciências. Ambos salientam <:'0

.. mo os alemães -se aproveita
ram das inycnçõf;>s de cérebros 

pesquisadores liyres, para a 


, escravização do mundo e, elll 
. seguida, do próprio espírito 

humano. 
Na realidade, a guerra que 

começou em 1939 foi deflagra
da por vários motivos, so::ndo 
um dêles a reação contra um 
complexo de inferioridade pa
tente, que precisava de ser 
compensado pela exibição da 
maior aparelhagem bélica já 
acumulada em todos os tem
pos, destacando-se entre elSsa 
aparelhagem as armas mais 
eficientes - o aéroplano de 
invenção brasileira e o tuuk, 
obra do engenho britânico, 
com o aproveitamento do tra
tor Holt, de criação norte
americana, 

(SFlt\'I(,O FSI?CL\J, n.\ ;;J;-';TEn··\?imJUc,'~,\". j':\II.\ o "ES- \ . Vl , 
T \DO") - :l'm "dus 'mais dt!stacados inll",ec,luah:. fr."UH'l'SCS" I) ,1.HOfí'sSI:I· J.)iZ-fJe quo 1IImmlcI' ('0. ho
,Úrkil1{'-('Ul,jl.c\,ilch anli!-t,() dnCt'ntl' da l ,I1l\' l'rsltlndl' dl' I ar!,. I.' atual llH'lll mal!'; temido liOI' ![Itler. 

~i~:i~~f;:~,~;~;i~t';;;:~i':)!,~,,~::~~;~?f,~:~~~~~~:~:,r;;~:':~'}f0,i::0jlf~';~:"~f~!~::!i: Ií~~i;:;:;::;::(::;~~~;~;'l:,:::'~~~~,rj:~:;l~'~l:
siclt'nl'l' <lo InstHulu :\aIJul(.'<inil'u l' dOI 1",.;lllul., dt, !ll>;turm. du Rt!~nl~~. Ao ('onlJll'eL'I)(j(~r o quao pod('. 

~:;:;,:~~~:~:'::::':::::~:'!'i.:;:!:': ~:,,~.:,",'::,:,:;';::::~:,:,':, ':;;~,,~"':,:::,~:,~:,';:~";, ":;:;; .~1~i1~1;':::::~:~~):~;I::,~::J:~~:J:~I::,!/~;:':~ 
llo li" quP fi "Xova Onll'lll" na- l I!'!';. e ,'igililnda dp FOIlt'llt'o, ler obJ'igado OH i~ülíallm; \ go a 
po ]eóni('a l>ignifiennl pnz e H l11lal' jH'la. :;,ua .•('aU~ll?, l' 

lJro~pl'l'idade pal'a !()(]c)s Quando {.l~s{ 1111,1 os dct,llhcs 
país!'s {,Hl'O]lP\lS" elo novo III1t1Ol'ml'.qIH; t'llYel'ga

<,ura continuar ('omhatendo Na i Tall<>yrand retirou-se c, quan
poleão e que a Prússia poderia ! do f'sta\-a próximo il porta , de-
obter um pedaço de terra U{]i- I claroll, :'>uspil'anclo: 
cional 110 norte da AI('lll<lnha, I ~ "QllP tristeza que o maior 
se se fizesse amiga do Côr- i homem <lu I~lIropa sf'ja tão mal 
so. Quanto à Rússia, Spel"ans- ~ edtu'ado ,.. 
kv, ministro das Relações 'J<'::x- I1I 
teriores do Imperador Alexan - I SalJ\'~-~c CJue Hitler não tem 
dre I, não sómcllte se opunha II em grallde estima a sua aliada 

~I~~e{;~~i\~~;~ot~:~~~~~e ~:;;~~:~~ :Ô~~l~(:i:l~~u~~~~~:a;;: ~:l~)O;:i~~ 

I r 
Todos ('UlI ) l{'CClll (l1('111])(,1'U

nWlllo {'molho dI' 1!itlt>l'; mas, 
Q1H' di7,(~r "úl;l',~ () di> l\"apoll~ãü'? 

O d\'o ('ulmn i~. CJIW foi lllt'dko 
pl'ssoal dl' :'\a]loll'ào, ('S(· l'l"·C () 
seg-Ilintl' 1'111 ~ell lino sôbl'e a 
\"ida pl'i\"ada do imjJPratlol': " ..\ 
nlt'lltll" (·ontl'<ll·il'dadl' pllllba-o 
furioso. ( 'omcça\·a a lmt"I' com 
os l)(;S 110 súlo , a ::;I'~uil' golpf'n
\"<1 com amhos os PIlllllOS () Jl{'i
to t' a {'abpç3, ai il'ando-sc, fi 
nallllen!t', ao sólo, dando a im-
PI'l'S:-;ÜO d(' {l'H' {'Slanl lou('o. 
l·~()i ('SSl' hábito lJue deu ol'i
)!:PIl\ ao rumor Ü0 «\1 0 sofria dc 
C'1111 l·psia. 

:\ingllem lllelhor (jll(' 'Palle)' 
l'and, !';t'1I minisu'o d(l }";xte1'iol', 
('onht'(:ia li!> ('aradpl'Íslieas his
léril'as dl' NUJlokão. Durant(~::l 
l'amp·anha da Espanha. Na-
Jloleâo rceebeu duas C!arlas,di-
ZI'IlÜO que TallpYl'iuHl ('onspi
r<lYil ('ollt ra êie. 

LJ(~ixan<io o seu exél'l'il.O. o 
impel'ador regTí:'SSOU fi. Paris, 
('hamalldo TalJeyralld à sua 
jlresença. Dirig"indo- lhe a pa
IU\T::l, perante vin te testemu
nl1as, disse-lhe; "Sois ladrão e 
covarde, ?\ão tendes honra. Não 
aneditais em Deus; traístes a 
todo D mundo. Para vós não há 
nada sagrado: serieis capaz de 
\'CI1(]er HJSSO pl'ôjll'io pai por 
menos de trinta moédas de 
prata. Com grande prazer \'os 
esbofetearia, POl'{'tn. P Uí.o 
grande o meu desprezo }lor vós, 
que não quero munc'har as mi-
Ilhas mãos'· 

!'iam os soldados Italla1l0~, Cl,ne 
iam lmar jUlIto ao , üXel'('lto 
fl'an<:úR, Napoleão del'ilt.t'o\l: 

I'Ofll~I'cIllOS n~~1l-1o . til! 

\"(lJ'ml' J~lO, <l:-lIJ ,!lI \"~):de,. qu<, 
~.·..',I,\'.S ..1~l~l~a:,~~~~~~'~Hl JallHW; de 
.., ... 

IV 
l'or que nãu í'ullllll'e Hitler 

as sua!; pl"OUleBSas dl1 pnr., con
l.jlluando, Jll']o ('ontl'êÍl'io, a 
combater"? 

Napoleào distribuiu. iamb(~m, 
promessas a granel. Jurou, 
igllaln1Plltc, (111(1 não alimenta
\'n "ambi~;ões tel'I'it:Oi'iais", No 
ciit;:mto, certa yez, diséie a ver
dade, au escreve}' no dia 30 de 
dt'r.embl'o de lH02: "O meu po
der está haseado na minha re
putação, {' a minlJa reputação 
está fundada nas millhas vitó
rias. Tanto o poder eotno a l'e
put:lçãü f[n'~~;(!- iani em pedaços 
Sl' não 1"OS!>('111 fíllstentadas por 
novos glórias e 1l0W1S vitórias. 
As eOIHJuistas fizeram de mim 
o que sou e sómente elas me 
manterão na posição que hoje 
ocupo". 

Em oH1Ta ocasião, escrevendo 
ao seu irmão Luciano, disse: 
"Pedes-me que te informe ca
mo poderemos obrigar Pitt a 
firmar 11m tratado de }laz cônos 
co. Só há um caminho para is
so: conquistar cac1a ]Jolegada 
de terra, cada C!idade e cada rio 
ela Europa". 

V 
Há quem sonhe, ainda, com 

jJaZ obtida por meio de nego
dações. Ser ia, essa paz COIll 

Hitler, verdadeira paz, 011 sim
pIes armistício? 

Em maio de 1,s02, os pt1.l'tidá
rios da paz eom Napoleão 10
graram impor os seus pontos-
de-vista, ./\_ paz foi assinada em 
Amiens e os seus ]ll'opllgnUllo
res, declararam que, a l)a1'ti1' 

~~I~~~~.a~a~l~ lk~~J'OI~~~"~t ~l'~~~~~ 
mas, também, estava (:(ln\"en<:i~ - :,;('u irmão .Jose. rei de Ná.po-! porém, só durol! dois anos ... 

Aproveita.udo...se da ciência 
para escravizar o Inundo 

Assim 10C!Il]Jletallflo-se dos Itélites também dominados. Na
frutos do saher de quantos são da decidem sem "ordens de 

~~aj~:l~~JI~~eg;~:~~I:::l~l~r~!~z~);~~ ~~u~~;~ ea!:~~'~r~~~Il~, ~~~~~:~'l'~~ 
os que odeiam o mundo e o "iguais para iguais" com que 
querem tOJ'llar cativo deCidi-I se apresentaram no fim da 
ram empregar as grandes des- terceira cena do segundo ato 
C!obel'tas , afim de, com. elas, do grande dl's.ma _ o déh:ícle 
fadlitarem a dominação rápi- I da França. 
da rios seus sôbl'e todos os po- O desfeeho de tudo ainda 
vos ela telTa. está ]lor chegar, _ conclue o 

Pôde já djzcl'-se 'lHe falhou "Correio da l'danhã", Mas o 
0SSP plano arrasador, e fal.1lOu desenrolar dos acontecimentos 
1101'que ainda é lima fôrça mui- agora demonstra de sobejo o 
to ponderável a capacidade dos quanto aqueles que .lhes quise 
sêl'l?'s livres, que restam sõbre ram dar outro rumo subesti
a terra, para improvisar os e le- maram o saber humano e exa
mentos de reação contra as geraram a sua própria capaci 
fôrças do mai. Os agressores dade de utilizar as últimas in
já mostraram demais ao que "euções alheias. 
vieram, Cada nação abatida, 
ainda que temporariamente, Para peças genuinas FORD, pro~ 

cure os novos concessionários: 
TUFFI AMIN & IRMÁOS, rua Cons,

máquina até certo mornento Mafra, 54. Fone 1561. Caixa 117. 
invendvel, eOl"r€sponde a um. 
excmplo do qUê serIU a VltO-1 

ao ímpeto de uma moderna 

na da "nova otdem" seI vIda Acácia Moreir. 
pela CIênCIa alheIa que o gel
malllsmo utilizou E não ape ADVOGADO 
nas cada uma delas o exemph Consultas e pareceres 
flca, paI que, também, os aSSO-I Ações civie e comerciais 
(Jados na aventllla expanSlO-1 VISCONDE DE OURO 
msta, CJue antes da deflagra PRETO, 70 
ção do confllto pleiteavam o 
prêm10 de algumas nesgas de Fone 1.277 
"espaço vltal', são hOJe sa- '-__________", 

VJI , 
Quem foi o {lophhelf.> d(~ Na

polpão'! 1.'j\'(,I', (jlle linha o li 
tulo de <'iwfe do [)(~!Jal'tallWll 
to d(' LmJlrell~U , Nupolefí.o ('Ulll
jJ)'('('Jl(]eu <le~d(' {J pl'indpio a 
ílllIH)l'ti'lllda da impl'cllsa (~ f(~r. 
com '1 lW t()t1()~ os jonlaifí llas
H:lSSelll a HeI' {"(Jllll·olados pelu 
Estado, direta ou indin.t.anwll
le. 

Compl'üellden, igualmente, 
melh or {lue outro <{nalflllPr c'nll 
telllporitneo, o ndoJ' da propa
ganc\a. gs('revendo a Tayllc
rund, dizia ·'Temos que fazer 
algo para criar dissenção entre 
o império austríaco e os de
mais países de fala alemã. Pa
l'eC:C-llle conveniente imprimir 
1 folhcto com o seguinte títu
lo: "Um Patriota Alemão }1~a
la súbl'e o Tema da Política 
Austl"ÍlI('U" .'·r~s{;reva uma carta 
com o propósito de demonstl'al~ 
que a Áustria sempre ganhou 
com ü mi:-;éria dus demai5 ale 
mães·'. 

VIII 
Hitler fala muito sôbJ'e a 

"Nova Ordem" européia, mas 
não explica ('omo e ntende as 
relações futuras entrc a Ale
manha e os países conquista
dos. r'dais uma vez, a resposta 
nos é dada pell' exemplo de 
Napoleão. 

'I'amhém o imperador falava 
da "Nova Ordem" ü do "Gran
de Im]Jério do Futuro". Che
gou até a definir as relações 
que existi riam entre "todos os 
Estados Federais dêsse Gran
ele lmpério", tornando, Jlorém, 
claro, que o Império seria <:0
ligação ('ontra a Inglaterra. 
Ao apresentar o seu nltimatum 
ao govêrno português, no dia 
8 de setemuro de 1807, alegan
do que os ingleses estavam 
usando Lisbôa como base para 
a sua esquadra, afirmou: "De 
vem escolhe)' entl'e o continen
te eurO]leu e os habitantes des
sa pequen.a Ilha". Não .00lll_\ LINHAS: ARACAJUiPORTO ALEGRE, RIOfLAG. UNA E 
tando, assnn, que estava resol- TUTOIAIFLORIANÓPOLlS 
~'ido a destruir essa pequena PRuXIMAS SAlDAS
Ilha. _ PARA O NORTE: 

I C - .CUBATÃO»-dia·... .3 do corrente mê-s para Rio de Janeiro. 

en\nas no ~ IABATIMENTOS: Sómente terão direito 88 passagecs requi
pequanbo• aa 
t&1l1:\JT "S DE
PIL ~ 'O 

'O 'C'UrrEp
'"'~ lo 

l afio e~w~:~::O~a ~:\:. ~:,.:.Yr:.;. 
"" r.\bO u', ~. 

-
Leningrado nlo 

estã isolada 
Moscou, 1 (H. T. M.) - A 

propósito da situação de Le
ningrado, o sr. Lozowski decla
rou que as comunicações ter
restres não haviam sido corta
das entre essa cidade e o inte
rior do país. 

Adiantou que fÕl'a instituido 
o racionamento de víveres na 
cidade, mas a população não 
está passando fome, 

O sr . Lozowski desmentiu a 
captura da Ilha Oesel. 

Disse ainda que violentos 
combates estão sendo travados 
nas proximidades de L eningra
do dia e noite, ininterrupta
mente, Revelou que o número 
de combatentes mortos sobe a 
muitas dezenas de milhares e 
adiantou que não havia perigo 
de a cidade ser capturada, 

PUDIM MEDEIROS, a os
bremesa inE'gualàveJ, gosto
S8, fácil de preparar e que 
todos apreciam. 

I ~: 


ITOSSE? BROMIL I 

Aagitação na Jugoslávia 

Londre5, t ([)e FCl'ltalld I!oj\', ('OJllO o ~elleral N'ediu'h. 
:\l.Olllier, <la AFI, para a 1l('1I-\ qu e li'lItOll ins\anral' na ~?l'\'ia 
t:('I'S) ._ - A ,Jllgoslávia off>l"('('(', 11tH arJ'(~mc<lo d.~ gO\'f~l'n(). 

~cm dúvida , o mais cloqlwntp i Quallto ao duque de Sjlol~tto , 
exemplo de fl'acaR~o (la .. ~o\·a Iqll(' os italianos fir.pram rei da 
Ordem'· que os alemães pl'e - CI'oá~'ia, eB~á tendo a ('aut,ela 
tenderam estahelceer lia J>JlIro- de lIal' sulHr ao trono .de Za
pa. :loje, todo aquele país est,í, ~l'el)(', onde as al'mas disparam 
em agitação, Não são apellfts 11101" si mesmas,.. ., , 
os sêl'\'ios que resislem abcr- ])es('olltc ll tes tom I'avelttdl, 
tamente, em suas montanhas, Ique acnsam, primciramente, de 
obrigando os ~o\·el'nos de Ber- 1.lão le1' autoridade ~lgllma B6
lim e de Roma a enviarcm l'e- hre o PoyO e, depOIS de ('OllS
fOl'ços às tropas de oculJação: piral' <:0111 os italianos, os ale
são também os croatas - que mães procuram (,olln~ncer o 
eonstituiam, antes da guena, a SI'. l\latchek, lender croata, da 
minoria não satisfeita, que os necess idade de formal' 01111'0 
alemães se comprometiam a govêl'llo. J<Jntretanto, segundo 
libertar. . _ É que êles também iufol'mac:_õcs reeelJidas .IIOS 
compreenderam, hem eedo, 'JlleioH croatas, deSt:" . caplt~tl, 
aquilo 'lHe os ~el'lIlánieos eu- .:\lateJ~ek, qne tez Val'l<l;s VJa
tendem por "libertação·'; (!, g-ellS a Alemanha. e :sta atual
por isso, deliheraram fazer lllente g-uardado a VIsta, numa. 
causa comum com os . Sén. iOii 'l aldeia próxima a Zagrebe, I'e
esque('endo al1ti~as di\'el'gén- ('usa-St' ClIcl'giC!umeme? ~cr
(:ias. Pave1iteh, chefe do go- vir aos interesses gennanl<'OS 
nhno ('roata, " tão impo}Julal', ou italianoH. 

LLOYD BRASILEIRO 
«PATRIMONIO NACIONAL» 

sUadss por conta do Governo Federal. 

PASSAGENS: H serão atendidas mediante 


atestado de vacina. 

DEFENDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PREFEREN

elA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO. 


I! -~ 
Agencia-Rua 'oao Pinto" Armazem - Câis Badaró, 

9 - Fone 1007 '2 - Fone 1338I 
H C DA COSTA - Ag,lftt;' 

Peças .~enuin9~ fORO 

Procure os novos c6ncessionáríos: 

Tu(fi Amin &: Irmão 
Rua COHI. Mafra.54 • FOne, 1561~. Caixa, 117 

EOv-16 

Antes de comprar um Rãdio-Receptor, 
faça uma visita á firma 

GERKEN &CIA., 
à rua Felipe Schmidt, 34 

Agentes Autorizados dos afamados Rãdios I 
PHIL.IPSI 

.--:..endas à vista e a longo prazo] 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:Mafra.54


• 
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110 I N F E R N 0" 1si'Hrnio~ 

Muito se disse do caso do AI- assim . {'mIJora aquí não se- rc

sina e nós o dissemos lambem, Iconhecrsse (' validade da p1'or
ponelo a maior honestidade no rogu(;ão. 
H!lato das informaçoes colhi- Mas o que' está acima é uma 
das. O que se divulgou. porém, C'xp!icac;üo de dctallws. V('.ia~ 
está um pouco longe cla trisLe mos o drama 
r ealidade de uma tristíssiwJ Em fins clt' 1940. A. Compag-~ 
odisséa. Um p::l110 de amostras nie Françaisr de Navegat.icn 
da "nova ordem", como c1issc- qui? lllO!.;trar quC' ainuct (·xistia. . 
mos; ma:; um pano ele amostra:-; ApH'stou o AIsina f' mandou-o 
mais \'el"(~.acl('i\"o . pOI" psla\" ("01'- para ést('s nC!RSOS lados .. R'eGC'
~'01clo C' C'slUl"rapado, COJ1:WqtH'i1- b('ll () bar('o hO() passagcIl"os·
temente maLs (·xprC's:;ivo. um a ('(>tlLClla d(' fmnceses (, 

O qUE' vamos l.C'lllar l"q)1"{xlu- :H) fl pspanhú(>s. na lllaioria in
zi l". rt'~umindo.. é a mais im ~ tcll'('l,ua !s ba:;('os. Os outros 
p1'0SSional~t~ C'xposic.:üo de Ulm~ in:\lll clt' várias nudonaliclaclC'o; . 
dura traged lu" contada por a1- '1 p<,si'oas re::;lch'nlcs na Frnnc:a f' 
guem que dcla participou. qw' fugiam <la '"nova O\'c!('m ", 

Primeiramente, o Alsilla n,ilo em outras pala\'ras, ela caça ao 
foi reLido em Dacar p(']os 1ll~ homem pa ra os campos ele con~ 
g leses. D<'pois, o Cabo de Bu(;"- : cl'nLrac:úo. 
na ES]JcrallZI1 núo recolheu os! B uvia. {> CNto, PI1Lrr 01-; v ia" 
passageiros cio bul'co I'rances IjanLes. alg'uns judeus ·- prCjlH'
n aquela cicl(~c1 r. ·As 37 pf'.',sõa:~! na m inoria, (' entre o." demais 
que, clesembal'cadas do Als ina. 1ah' u m braSIlei ro st' l"lJ n.tR ;·~l. 
vieram para o Rio tiveram a: Cada domingo celebrava-se 

prol'rogação do visto pelas au- i missa, com a presença (}<, to· 

feito o estág"io nos campos de 
prisioneiros m(:S11l0 antes ela 
guerra, podendo dest.acal'-se o 
sr. Alcalá ZamOl'a. 

Todos esperaram dois nwscs 
em Marselha a partida do Alsi~ 
lIll, quC' só saiu u 14 de janeiro 
desLe ano. E. paJ'tjch., u barea, a~ 
fin a!. c!1f'gOl! a caplt.al )';.('I1f' t<l.
lcza I' os :-;CtlS passageiros fo
I'~lln salJ(l~Hlo...; com U~~la d.(>lll1 n·· 
t.'1U do clll/.l oll_1ol'HI Pans Du
cal' ujJo9taml,H)5 como j\ld~'l1 ' ; 
(' aví'S de rapina, fugidos da 
iíHl[Jlli j ícência das coisas csta
brJ(.'('i ~a.s 11<1 J!:urop,a ('slJ('sin1~a
da glaças ao ('s~or(:o akmao. 
H('su ltado : () At,mUl. nào ))1."OS
:)(.•gl.liU viagt'll1 . Explicou-s(~ CJue 
ele tiJ1ha('a rgas alcmc:1.<; e d('· 
W'!'1a volta!' com cargas a le 
mas, sondu p~ll"a teme!" o b10
Cj uC'io inglês ... E com a falta 
de higieJ1(;' n bordo C de alimen. 
t0s t' mais n cllicana das auto~ 
l'idadefo; franc(':;as, o pesl;oal a n 

gustiaclo (' retido, houve ordem 

~~l~idag~~:~l~~~~l:,n'; i~j~~~~~~l~~~~ : ~~~~~,t~c~~~~~'I~}l~)l:sn{~~~'('~; a~~~~~; ~~~~l:~I~~~css~X~)I~~~~l~;~n~a;_l~~~~ 
.______ ..__.______ 	 __ .____ . _ _ 

A guerra subterrânea poderá exercer 
influência muito importante 

:\U\'~l [OJ'i!Ut'. i (l- .1' ,1 _\ ~('l! (·u !":-n . ("ollsl\lIl i!1c]o hOllw n:4 

~:)11~:;1'1:)(~~\~);::;:~\',\1~'~:~~1 (I :~I(;ll~ l'tJ\~\l;~ :;c:~l:~~~;;~~:~ , :;~s~; ~~~il~~~~ 'l.~~ll,:~~:~ 
~\kllmll ha, 1H'm jlOc!(' I'Ú t'X(.'I'("('1" lllfi nlli\ 1l1,ll!l('1ll1lO máximo sun 

infll !!'lIl"ia mu ito imponanlP (·apat"i(1ad0. dI' ]lrO(hH:ào, c(llll 
no dt'I'OIT{'l" do c'(Jnnho, (' i>;!o l",tinclo com a lJl'oc\1\f;ão da 
l'ül' di\"r.·l'~,~~ rai'.ii \'~. <:rã-Bn'Ianha e dos }'Jslndos 

..\ ]ll"opag,H;ão (la sabOlag:pm l · nielo:.:. sendo sUj)e1"[ula, no t'll 
(> (lo 11l0\'imemo l{'l"l'orista em tan to. lw10 (,Cl11 j llUtO das duas . 
Ulll país 1!ptí:-. ou iro mos\.ra ("] <1 - "\ sabotagem e a tática dI' 
l"alll(' n1\~ 0"- seus eft'itos ]lsiC"ow l"f'[an];o' a produção uo~ paif'.t''-' 
lógit"os. : prodmol":~s subjugacJos 1'011~ri-

As clificu ldafll's t'l1l·ollt.l"adn!-'-: tuem s t"l"io ])l"ohll'ma para AJe
pdo ll('ir·h. para dominar a manh a. Salw-s~ f'1l1 Londres 

llí.lI"l'(' (" ('um ~llfi('it'llles alillwll~ 

~ ~~~' e~"n~l!:_: ('(~'i ~:~)\:;.~~:;:; ;;~~:S~~;~ ll~ 
hnhit llll[I'S !)()S~,Hlll ('01111.'1" lll(! 

lho )" ql1C O~ (}p c1lH11c[\II' )" o\llra 
n;l(:üo P\ll"oJlI~ia : pol'I'm os fI 

bUó;\p{· jnWl)\.Ofi fi{' ..... flO l'Nlnzill 
do f'm })l'OpOl'C;fto realnwntf' 
t l'1TÍyel. {]('\" ido i1 l!11f'lTa I~,: 
J{ússia, ' 

Quanw ao ]lt'lr(llt'o u "i{:la
çãu da Alt'Il1<Hllta poclpl'ia 101'
nar-5C' cTitica na próxima ]l l'i 

mun'ra , n lllPllOS. flu e ';W1S 1'01'
l!Ílssb . ('ollst ilnirao nOHlfi fall - (pH! c>ss~s mét odos ]"(~tal'llal'am , as ('o llsip;am apoderar-sI' das 
lOI"l~S C]\W Ilal"ân Ílll peio :'I l"l' ~ I'IH 40 " a pro{lução elas fáhl"i- jazidas j!P!rolífel'[1 s do C:'tll c'Ill"O 
lH'li ào, :\"ãn hú . N'l"lanwnte , ("as de' lllmü('ôPR Slwlia, 1\U e do}; ('1C':ll1P lltos de tnlllSlJOrtt's 
lIf'nllllllHl l)('l"SIH'I:tiva dI:' l'ebl:' ~ ('IW {'osloYáqll i ,;,~, qlH: a pl'odll- pat'a faz(' -lo:; r'lH'gal' no Heit-h . 

Hão i"l1"J1lada g"('n!l \' inw\\iat.l (:ün g-P l"u1 n'gi~ll"a 11'11 in d 1C'{~ 

po i:; (altam o1'1.::anil.a(·õPs (' f a- {Tl'!-;('P.lltt' f]tH' "ai (lc' lO a 7 () 1'21';). 1'1' ''1\8 g-cll\li n1l8 FO~D •• ,!ro
dlida(h'~ para P1l1]1I'N'1lIk-la. IHI\' ('ento 1'~~~Flo~:\Il~,~sIRl\;Ã~~~~I~:'g'~~~: 
jlOl"('lll, ('Xi~t('lll :-;iutôllH\S Ik ,\ Alemanha {'un ta, ao que . Mafra, 54. Fone 1561. Caixa 117. 
tl'l1\utiYll" tle organiZ3(:i.ío 1'\1

dimentar. que hem ]lorlpl"ão 
form ar o nú{"]co (lo lpqul!(' gl' 
ral, caso ri :\il'll1anha ,",'Ilha n 
t1elllon;;tl'[\l' sinlômas dp (ll' !)i 

; ~~~l~ltl:' ~;~:;~l\~~~~~l {\~~H~:,l!~,ln'l{:;~~~= 
Bretanha nàn des("onhepe as. 
sua;:::. l-".)!';s ibilidadf's. ("o mo rle
mOlif>t r;1 a <l(;àn d(' sua propa
ganda, 

O.. inll.~n~os at a quc5 U(; l'l'(J<'. 
britânkos C'oona a iláliil pare
cem cJE' bi1itar o f'sp íl'ito cJa jW
ni nsula e re<lu7.il' a aj uda à Ale 
manha, indllsi\'c nas futuras 
oper ações no Orif'ntc PrÓXll1lO 
e no norte da /ül'ka. :\1ais s i
gllificati\'o f. o ]lossÍypl deito 
que a intranqnili([ade cUl'Olleia 
possa ter na j)l"orlução de guer
r a da ..\lemall lta e no trânsito 
de seus alJastcc-imentos essen.
dais para a Hússia. A proclu
ção bélica alemã. é maior do que 
a da Cl'ã-Bl'ütanha c SUJ"preen 
dentemente efieientc, .A lé m do 
mais, ( ~Ollla a valiosa ajuda (las 
fábri cas ocupadas na F rança, 
na Checosloyáqllia c em ouh'u:c; 
nações subjugadas, c ('0111 o pe
rários lui.be is, levados dêsses 
países, para contrabalançar a 
escassez de mão de obra obser
yada na Alemanlla. ::\lais de 
doi s m ilhões de dinamarque
Res, franceses, belgas, polone 
ses, eslovacos e de outras na
cionalidades, foram le\'ados pu.. 
l'a li Reich. 

Á me(lida que a guerra segue 

ti)e~I.:iC(l,)1" ~~ · 
A falta: de vi vacidacle a tristeza ou so

b retudo a indolencia que to;no o trabalhod8f 
incapaz de plOduzit o que se espera deUe 

. e que alle. de resto. pôde dar ~ não é o Pre-
guiça-Vicio; é peor: é a Preguiço - Doenca. a caracterís' 
tica da "Opilacào". da qual é um dos symptomos mais 
exp!es~i"os. 

Para combater essa pregulçl'l rioentia. basta lomar 
a ''Neo - Nec<:r!':)fin::t", que restiiue ao €:n lermo a sauo':! e 
a disposição pmc: G trabt;.:iho 

A Neo ~ Nec~tcri{::: é um vermilugo p'}d~ lOs:1. GCDn' 

dicionado em copsula::: ro~~ conlencio t",tlod:lcmlo de 
carbono em solulo Eolido e cptimamer:.te tolerado pelo 
organismo humano, 

· N	 EO·l\' ECATOR INf\< ., 

cidade, todos os passagcil'Os 
nào franceses que haviam dei
xado a França rcg:ulanncnic 
foram para os campos de con
ccnira(;ii.o . E C'ntão se clPscrevc: 
v('l1]()~, erianças, doente~, se 
nllOl"aS w'st aIlLNi, ('li"ll)ül'l'adas 
para os (,!'rcnelo.". I'; a jlNjUena
d ,~ H griLar: "SOIlS 1/(' V()I! !mIN 

lJo ,'... ·rc!()//1"1!.er " (l/l ('ll1njJ I" 
Ni,n G':Wl11 poderú ~.(':-;cl,{,Vt ' r a 

angu;.;i.w , de que, al ma!. "Sl!<L' 
j}a!'am (] sr. Zamom I' outl'OS 
{'spnnlló(':-; dr' dC'staqll(,! E, en-
In 'tanlo, 1lOO\'(' ('spanhúes pos-
Los ":W Il~ In p~'~J/('("Ii(JlI ri!' tl1'll-1 1'.; () inff'l"Ilo. ass!m ]'pfrrido. 
pean jral/ ça1.'! . dos qua is naD, (('Olwluc Cl "COlT('IO da Ma- : 
S(' LC'm mais nolíeia . Só as p('s- ! nJ1 Ü" ) (' a I/(!/."(l ()reiem., glo rÍo,-;o 
sôas que pn(lc'ram obt(:l' passa·· InbjC'ijro dos quI" a1.íra ralll o v('~ 
g"í'111 por pn'(~o ql1adruplicado, JlHl Mundo Ú c:\l'1liJ"ic'ina. 
--- ---- ---- ..------,----
Opera,ões dos guer.. ; P f 

- er urnarias 
rilheiros Iugoslavos

1.()ll!ll'Pfi, I ! ]t.l ":\n d, '- , Perl"umes Yinos 11. pr{,~:OB i ~..;;.______..__.: 

,'U!',,/) d" doi s 1Il1'fi,~:-, os .::: IH'lTi · i POPUII.1I'('N, cssellc iHS e&trnn i ., 


~1 1\((·)il~C))I::l1\.ill,;~ ()S!~;~~,I:':f~r//t'!:~~ll: ;:·l'(\lí\: f 

IfHI <!('! lúfiil0!' dp nl1l 11i("(it"~·. f'

jll"o\·isÕI'!\. d('fil'anil<lrnll'l I 1 

;j;tgl:~()(·r;;~lr!.~~:;;'~ J,~1 ( 'V I:;~::'J :!~'Oll p 

,.,/". Wlac]illJiI' Lapo\·il("11. jÚ\'Pll! 
jllg()~ lav(). ralando lllllll a {'OU

('PI1Il"H(·fIO <lllli-fas/·is(1l ela 1l10
,·i/lar]!.' ,· J"pnli r.ada elll :\lo:;c·oll. 
:-;l'~lllid(, ;;n::li doH n ('lIlifiSOl"a 
da ("<!p i!al sO\·i!;(jr'u. 

" -- -- ---i7. " ~. a\l', :' 	, , I 

.• 

nl~5l'.i'1 {~orn pJ'ar Oi! vend er 
\lID íl. CI1tolg·.' PL'y (l jnr()i'mfi\~iil"-" 

pel o leldofl t' a cima , 0:1 à 
r ua Deodoro n. :55. 

iJO . \'.·-·2 

--P;;;:;:-;;~;~as :,!;t'llltina ~ "'OItO, jlrU
l'l!t'{' ns I\ o\' us t:O!Wl'~si Ullá !'ios: 
'1'(1FI,T A m x & IInf,\OS, rlla ('ous. 
:\laf"l'll, õi, l. PU lle ];jfil. (':lixa T1í. 
Por 'i8inganca-:--velhOs, 
mulheres e (riancas

são. fuzilados 
];.;talll ]JIlI, 1 (H,) _._ Se14Ill IClo 

f(lll\e~ dig-nas de ("}"('diI U, tod o {) 
,\IOll t\'lH'gl"ll I'st{l ('lll 1"1'\'01\<1 
('Olltl'U n~ glIHrn i,:ôr$ italiana? 
c ·uj~)S f>f(, ti\'O:,; O~ gUI'rrillwil'os 

(Formula alemã! 
num navio rspanhól da linha \ E' o uuico forliHéâDle DOYbal'ra tiveram liberdade. E as· mundo com 8 elemen tos
sim. uma parte dos passageiros , toolco:!: Pbospboro, CllJ~::
do A/sina conseguiu chegar ao I, elo, 	 A.rseolalo. VaoadTtto,
n08SO co~tinc~tC'. O resto vai i elc. Com o seu U30 no fim
líca nc10 jl1(lcihi·!damcntc... con- I de 20 dias, uota·se: 
cenLl'ado, aparte os validos que
~('l'ào tmn8fcl'iclos para a con5- ! 1 :- Levlótllr.U:oto .erll 
1 1't1(.~úo da rC'J'l'ovia trans-:.;aha- \I du forçlll e V?UI tmmedl. 
rlHlla. ('0111 traballlo forcado I 
110 ~('s('r~o.. . i 

01:1. o mlormani." que Sl' os ~ 
ú ltimos viajante.s, ehcg'ados a- I 
gora, nüo pU c!C'J"am d('s('miJar- i 

c:a1', vol La nl0 para (J infcJ'J1o. 

t. do _~PPttltt,. 
lI-'Jue~flPPfr~:nnento pc: 

comp et UII, OIl~~1 de ~I 
btt~. IDIOIIIO ~ e nerVCII
m~:, C b t di I d 
li '"' -; ;mllC• e.r1e ~I • 
lIIe:~r:d:eDI~Vde1••b~le:; 
~eJ:o,; 

4' _ A_cmento de pelo 
variando de 1 I 3 klloa 

O 5101_l:uol i ;am••rlo 
je deaeocertl le e~ltlflCII,-
Opinllc. do dr. M~t10CI 50. 
'IH ,..i.::(·OIInI 

(s.tao {llZllll<ln(]o (acln \f Z Jl1dl S Pal' i:-;, 1 (.A. 1'.) __ _ As Ulllo- . Para pc~as ~enuinas FO~{I)•• l!rO-
Pai d SI' \ l ngUl , as 11 o]lds ILd.- I 1 I -! - cure 0.<0: 111" IJS COIlCC;;"lOn,lrIlJS: 

hUlI'iS {'~t:"io flP:llct lHln \{'lhos H UI e:-; a ('mas t f' oc 1I1J.lçaO a- 'I 'U I,'FI A.:\IlX & I1nL\OS, ru.1 Cons.II 
J1111liWI es~' (11clnC.lR qu e' C,llt C lll~ ~:~~~\:~l::~~ll:I:~~St~~:ll~\l~::~1 f::~~ I '1I,llr,l, 5 1 I~ollc li61. Ca.x,1 117. _ 

LIam ]!t'las lllo!lIan huR {Oll1 o (('!;('fi na manhd de ~I ) de Sf>- I 
,wxl llO (10. ,1\10('S, os lt a lwlloR teml)lo 1 NIVALDO MACHADO 

~~~~~I::~s~l~~~:tt~l.~e (~er:~:c~!~ i ,.ull:;:m O~(,':::~),~<~'~'Ui~::~c~'!!:~)~;í~~~; 
tn.~ e com pronti(lfw cneo. · Tl ' !"FI .UU7" & 1It\L\OS, rua (',,"1'• 
menóa (h~ iud l) e fjlwlqlH,r i .\llIlra. ;' ,1. F<IIIt' 1;,(;1: ('aixa 111. 

gf~W~'[;~ n{~ g::l~'~~~J'~ ~~}i':Ule;::~'~~ ITerrenos no Balneário 
CompT'i:'~8C~ vidrn!; VI.l:d!: 8: Esc 'õlha j:l ú S('U lote de ter

de pe"\'umes, flú vidrod nrti~ \ rl:!no no g ,dneári n da Ponta do 
t ic os , com rul llt1 ou hunpn . 1do Leal. As cons lrllçõ~s aumen
P rovi 1;orÍume utt' <'i RUA ;Jol1o : !;'111. A pl;mla d p!, terrenos ach a~ 
Pint.I), 11 B. BALC?i.O SI\.N'I'A ; Se (I,m () :;r. Arf Sanlos Pereira 
CATAR1XA. --- A'd pesISoil5 que s~ (1ch<! en\él rr~r.éldo da 
l Ia inte ri o r uevem 8(! cllrigir vcnd :t r1tlf; !nfp !• . 

;: (;~,~I~a Posto I n, :,6, Fio"., V-e-n-' -d-e-'---s-e-·-(-a-~-a-
BonitfJs, bons e haruto ~, V(~ode.so urnf1 ca~;n. nova, Da 
I'rimeiru~ entre 08 primeiros, Ponta do Leal I Ba.lneáriol. 
SUl) oS doces prepal'udns por pr~ço de ocasião, Infúr-
Cc:!' hom Fel'mento Medeiros ma. ções na redação 

2 generais fuzilados i :14Q do «Estado»). Ji)v ~ lO 
LrJlldJ'f's, 1. (11. '1'.) . . .-\ c\~ , _ '__________ 

.~{·Hda Heu!c'!' iuJ"O!'l1la: () ~()-: MIS SA 
n°·ruo ('11(,('Ofilo\'([('o t'lll L~ll - I 
dn'}; allunda {Jur· os f,';1~l1l'l"ais i 
<"lHí(·OS Jo;wf Hi li {'X -('01ll811-! Viuva Armando Comichioli 
da.. l;lt' n. 1i]j t<~ l" da llr;r'n;ia , I' 1I11- ! tconVida aseu.sparent~se ami· 
g:o Vjt i. ('()ll1a llCJll l) l(~ adjlllllo ; gos de lxe~i;:~ 
::;: ~~::;il~;~;)a~~~~r~rr:n~ll~~ ~~~ ~(~ ~'~:It(~~ \ '.. . :~~~t~~ 

' o ah do d a 4 d ou 
1100· ..()l"(!f>lH dt~, SI". J"j f'y dr it- h.ll <.>-! f~h:~~Oà~ 1ahlira~. no eal!a; 

~~:)ia t\;),~Pl~)/;rn~.li~lt,:,l~t a da Bop- i~~a~sMe~~~:~nfan~~ :::~éc:~d~.bld;
iantemão. aos que compareceram ao 

Reféns franceses l Pledoso a10. 
exe(utados II 4 v, -3 

1110(e~Sal11 ao 1ll1HS.l(\P. clas 110-1 YI<l'I , I O' p ) __ \s allto
pulacO('s ('1' IR qll Pll11<lnt!o .1.1- lldaeles dlemãs puhh( ai um a 
,Ie las: . . , Ilista de ~o 1"('f(~ns exe('utados 

UllHlacles <la esqua.(ll:a I\ulw.- I'm rep resália aos atentados e- ; 
J~a bomburdearam \'al'JaR loca- ! f pUlados conO'a tl'ÔS militares ' 
lulac1es rIa ('osta de 1ionLene-1 alemã('R e fn tll("efws !laR P1"O-! 
).;1'0. Ixi midades de UllI'. O:; l'eféns 

I!;. . I ('.xec utatlos são simples oI>cl"á- l 

ua~'~i;~~a i ;~~: do n01'le do Passo de ca-l 

e 
NELSA MACHADO 

partici pam a seus p arentes 
e pessoas de suas relações 

o 	 nascimento de sua 

p'rimogênita 


CECÍLIA - MARIA. 

Fpolis., 27 - 9 - 1941 


3v2 

~~i~~~~~ç~$t: c\~~,e~o~~n~ufl~~~i~ I sO' COMLEITE PURO 
qu,nte, A<tóa como uma , ",apl", 
ma, emquanto os vapores que se 

~~:~~~~~~~~ita~~~. as QUER AU~n~NTAR A SUA FôRÇA, SAúDE E 
m(ISTÊNCIA, BEBA LEITE PASTEURIZADO, ALI

I 	 MENTO PURO E DOTADO DE TODAS AS VITA
MINAS. COMO OETER ílSTE RICO ALIMENTO? 

IUltrapassa
lodo barbarismo FAZENDO O SEU PEDIDO, PELO TELEFONE N. 

II ]stambuI,lCR.) -Sabe-se,1597, À "COOPERATIVA MIXTA DE LATICt. 
~~~~~t~i~~~~ ?~:~ol'~i~e~,~;~~~;~t~~ NIOS", QUE ESTA APTA A FORNECER A DO

IC!'oácia, onde dois milhões de 	 MICtLIO QUALQUER QUANTIDADE. LEITE, Só 
sel'VIOS conshtu em a llovu1a

Ição, <la qual mais <le trezentos PASTEURIZADO! 
I !~~~ih~~,~~lsi~e l~~~~~:s, i1~1~~~{ :=;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;:;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;== ;;;;;;:::= 
cha:illudos pelas tl'opa.s de QCUIpaçao. 	 SABONETES 

As últimas informações l'~
velam que o regime do t el'l'or, 

Isob o qual vive a Croácia, ultra
passa tudo o que se conhece em
I I~~~~~~.~ de barbarismo ela Idade Sanitário e Paquetá 

contêm 

\ 
ôrde'dentel CHEQUES e BRINDES 

à venda na 

".ao"••• i ••••••••w.o _ 
•.... 0 •••••••••g.~ F~~~~~E~H'~~~~~R~Ç4"J 
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HSTADO.:..Qulnla ·lelra Z ~e Outubro d8 1M!----

o Estadoll NOVA ME<NTE " À VENDA 
as afamadas .,Diario Vespt1rtlllO I 

MAQUINAS DE ESCREVER «cON1INENTAL" 
Redaq:ão ürt'icinu à Máquinas Dortáteis MaquiDaS..• pará' ElcrtI6rlosI' 

Rua Joãt! Pinto D. 1:1 Produtos da 
Te!. 1022-( x postal 139 WANDERER 

WERKE 
'SCHOENAU 

.....:'Cl'íf:.M:NITZ 
Alemanha 

~ com carros de 3'. 28. ,.6. 51. 
65 e 95 em úteis 

Representantes exclusivos em Santa Catarina: 

CARLOS HOEPCKE SI A. COMERmO E INDUSTRIA 
MATRIZ EM FLORIANOPOLlS 

Filiais em Blumemiu. Cruzeiro, Joinville. Laguna. Laies e São Francisco 

MOSTRUARIO PERMAMENTE EM TUBARÃff&Ó';" 

oR. RiCARDO 

üüTTSMAN 


nica do 
Hospital de 

Nnernbcrg 


(Fro!s. L Burkhardt 

e K Kr'!uter) 


E.~l'ecillliHla f til 

~~;~l~:~~~!;:çe;;l~; 11' 

Isenhoras) e partos. 

Cirurgia do systéffia 

nervoso e op!' raçÕe8 


de plastka, 


I 
Co.oul'orla ó ruo Tra:o_ 


ao, 18 (do", 10 ~~ 12, e 

da! ló ~~. 16,,,0) Te!t:' 


phor.t - 1.285 

Resldem;l" á ru.. E.

teve8 Junior, 20. ---

Telephone _.- 1.1.,1 EXCELENTE TONlca DO~ PULMOt~ 

---- - ----~- ._--

IM~l'ITUl'U DE màUNUSTICO 1 CLlNICA ·MEDlCA . tLlN1GO fl,ol estias internas, de
Dr. Oja!ma J\.-~IOE:iim anfi! ; ,- - .. - - ), ' ~ , Senhoras e Crianças em 
Formado pela Un ino rsl dtHlb dto: I vil ~~ ,jJfHtiU ua Baia» Proprietários: J. Moreira & Ci•. Geral 

Gcucbru lSuiça) r- CONSULTORIO : 

Com prti.tktl. llUti Duspitaltl eu w1Je u" --.------.---.---------- Setembro 18 Rua Felipe Schmidt-Edifi. 


Foi pago á ,restami8ta Zerllide Inês Pereira Jorge, cio Amélia Neto..·Pone 1592
~~t:~~~s~~~I~I~t:~ag(}e;~~oy()~d!:r)t:;~: I F S;;'d.-,_ : BAIA 
lho genito-u rlnarlo do hUloe~ ! - u ndad~ iZffi 1870 "", :J"" resideote em Ponta Grossa, Esta.do do Paraná, possui· 9 âs 12 e 14 ás 17 horas. 

dOTa da ca.derneta 9. 1:1.531, o prêmio que lhe coube RESIDENCIA'Ass~st~~t~u·~Z~nico II Seguros Terrestres e Marítimoa em merc~dt"lrias no valor de rs. Av. Hercilio Luz, 186 
Dr. Paulo Tavares II - -_._- - Phone: 1392 6:250$000

~;:r~6~~cr8i~ ' 1~1)ir8e\;!it~~(;~n~~~r!~ II Dados rel ati vos ano d e 1940<lO contemplada no sorteio de 18 àe Setembro de 1941. Attende a chamados 
Sl!.o Faulo). ~ fpeciMlIzfldo e'TI Hl' I'\ Capltel! lÜ:i:! ll 7. adlo its 9.000:000$000 14 

:11::Xeed~tL~l~ l :~:l~C:ne\)~~~ ,VOlver. . Hrse rv as , ma is de 54,700,000$000 

Gabinete de k..alO X , ?"cspo nsabi1id ad::-s a ssu !l1ida ~, :', 924.7: 90000$000 


Aparêlho owderno smMENS p!J.r t! I R eceita Representantes e
28.058:717$970 

dlagn6!tlcol! daI:! dorllcas intern l1 ~ Ativ o em :.H d :.: dez cm bío b5.964:965$032 Outubro 4 
 viajantes
Coração, p!.ll!Ilõl:'~ , "~-t'k ~1 1~ ulita r . !I Simstros pa~ü s 7.323:826.800 Precisamos para toda8 88R!ldIOgrti1i~~tÕg;.~~~~' ee~~àálUgraUti l:i I Bens dE' ra lt . l préd ios e terre1l 0S) • 22 354:00U$000 SÁBADO 

Mais um formid ável sorteio a Crédito Mútuo Predial e ZOD8B do Pais. Negócio sé
realizará DO dia 4 d (> Outubro com prêmios rio e lucrativo. Ótimas con~Electroca~~~~~::;ia clinica 1I -----

em mercadorias no rs. çõ... Cartas à FABRICA DEvalor de 6:250$000_
lD!~~~ra~~o p~~e;:~~o ~:8 l~~~~~~tl l- . Diretores: FOLHINHAS R.r. 601, Caixa 

elétricos ) I Of. P"mph ilu doUtra Frci.IC d e Carva!hu. E pip h3 nio Je)se 3.097 - Silo Paulo. 
Metabolismo' basa! ~ d Q S ouza e Dr. Franci sco de ~ á. 

(Determlotlçao dOi! dltürblo8 dl1~ I 
glândulas de secreçao Interna). ----- 

Sondagem Duodenal AgêndJs c Si.b - og(' ~cia s em !Od0 o territó rio na cional. 
 A~~1i~i~ Y 
(Exame quimlco e microscópIco di. I

8UCO duodeoal e du bHh:,). Sucuis a! no UrllguiL He guladof f s de avaria.s nas prin- Se V. S. precisa comprar altigos para presentE ou necessita de uma 
Gabinete de fisi oteraoia _ cipa is CIdades da Amcfica, Europa e Africa. boa instalação de luz OU obter materiais elél coso em seu próprio

Ondlls curtas, ralos ultra-violet!:l"S, 
ral08 lnfra-verblelho e eletrlcldad", interesse, visite sem comprom\~so a 

médica 

Laboratório de microscop ia e A genle em Florianópolis 


análise clinica 
 INSTALADORA DE FLO'RIANOPOLIS 
l~~~~~~f: (;., " M P, OS "Bc Cia. pois. seus artigos para presentes e materiais elétric()s, seus . preços~!8:ftr,il3~~i:~~~~fitollr:odl - LODO 

:~: IlE!~~e: d;1l u;r:a~ ~;e8~À~g~· RU A FELIPE SCHMIDT N 39 não têm rival; pcr exemplo: lâmpadas a partir de 18000, fios p'ara 
~:;::!~ zdoend:~~~IJ::): W:N~~tluâ~ Cal;;/:l no~ ta! 19. Tel.tohol!l' 1083--End. TI!J. .. A L LlANÇA:. ~n7s0taolaçãO d~Sdetod$03S000S °mamteertlrao"'sSeUsPtoãrotes para lâmpadlCas a dParttird de 
puz, escarr08, Uquldo raqulano r .., ',p f e assim a preços ao a ance e o os~ 

qualqoe, p:;:qdl:;oE:'i~o ';UC;d'Ç" Sub-Agente em Laguno. Tubarão, ltajaí, 1 Inslaladora de Florianópolis,', . 
ROIl f"ernando Machado. li 61umenau B Laqes.

f l O J'~"Áo~ 6'~; O L I' !1_______________, RUA TRATANO 11 e FEIJPE SCHMIDT, H-Fone 1674 
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Vida Esportiva DOMINGO 5DE OUTUBRO DE 1941 DOMINGO CARTAZES DOOlA' 
,,,"i':%.,, SIMULTANEAMENTE NOS CINES: HOJE QUI~~l ra HOJE 

Na ta,do do. ont ,<" , ,c"li '0 '" C INE REX 
se m~ls um tremo do combmado REX ODEON IMPERIAL - fONE 158'1 
cata~lOense, ora em or~~njzação. ,.,,.,., ,.,,.,. . A's 5, 7 e 9 horas 

. Nao.obstante as. v .. nas mo· O MAXIMO ESPETACUlO DE TODOS OS TEMPOS !: Apresenlação da famosa 
d lflcaçocs, no scn~ldo _ de esta- revista colorida 
bele~er melhor "~(lnaçao" C.ll t .rc I R E N E 
os Jogadores. mnda. continua com Betle Davis e (harles Bayer em 

~,c~~~~:,õ:s ~i~;en~~~a,~;:~~~: Tudo I"slo e o Ce'ulambe'mda preparação do conjunto. 
O ensaio ofereceu nota agra

dável pela presença do grande 
Friedenreich, que formulou opi T rotundo.se de um I'iI me de co ntl's!o especial, es tão sus· 
niões abalizadas com relação a p(>[lsas as entradas de I'uvor, exceto 8 fm prellSIl, PedtHie 
diversos elementos, que lhe de i aoS s rR, es tuda ntes o obséquio de ap r E>sen ta r em 80S Port\d · 
xaram boa impressão. Contudo, 
c.arecemos de muita coisa, para ros ~uas c tlrt f'iras devidnm1:'nte víl3 udus p(dll Uercncin an 
que () combinado consiga captar E~'lPHESA. Estl' rilme não toH'rá toxibido 6 pr eço inferior. l' 
a confiança dos meios esporti  niw será re pri slu(O antes dum ROO. 
vos em geral. 

.. 
 .....~ .. - " 

o ESTADO 2 <lo Outubro de 1941 , 

Loter ia . F ederal 
.. de Oulubró . . 

MIL OONTOS 
Inteiro, 1201000 -- Vigéssimo, 71000 


Rua Felipe Schmldt (Edllido Amélia Heto) tlão tem telefone 


DR. ALBERTO M . GUEDES PINTO 

CLlNICA GERAL .DOENCA8 NERVOSAS 
Consultório: Rua Vitor Mereles, 28 - Das I~ às 17 horas 

Residência: Rua Almirante Lamego. 38 - Tel. 1589 

o sabão 

"VIIIGEIII ESPECIALIDADE" 

de W E TZE L & elA .--JOINVILLE Marca regis r:.Ja 

recommenda-se tanto para roupa fina como para roupa commum. 
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