
o esgotamento do potencial h malOl.aJmttãoOSLO, 25 (B.) - A emissora desta capital irradiou o discurso pronunciado pelo lidêr�d(r1'erviço
Vivil alemão, 110 Reich, sr, Neet no qual o luesmo assim se pronunciou: «Com o atuai esgota-

IIIento do potencial bumano alemão, cedo já . não poderetnos mais contar com
&3W_: - -- reservas-excéto com reservas dentro de cada individuo»e
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Três «águias» em
vôo, ••

Rio, 2 (K) - Informam do Re
cife que o comércio daquela capi
tal está sendo visitado por três
Iridi.vi duos que se dizem i ncorpo
.radores de uma �rande companhia,
para explorar a cultura de trigo
em São Paulo e Paraná. Têm sido
visitadas firmas de nref'er-ênc ia
'pertencentes a súditos do Eixo.

Os incorporadores exibem a fo
tografia do interventor Fernando
Costa, em meio às plantações do
trigo, afim de demonstrarem a exu
.berânc ia do solo onde vai ser pra
ticada a cultura.

\n.
",
,

Cei. José Rodrigues
da Silva

Rio, 25 (A. N.) - O tenente co

ronel José Rodrigues da Silva, che
fe da Comissão de Estradas de Ro
dagens Paraná-Santa Catarina,
apresentou-se por ter chegado a es

ta cidade a servico. Substituindo-o
naquela comissão", ficou o major
Oton Dutra Fragoso.

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA
Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

XXViii I H. 8730

As anedotas e piadas aparen
temente ingênuas são grandes
armas de desagregação mane

jadas pela "quinta-coluna".
(L. D. N.).Florianópolis - Segunda·feira 25 de Janeiro de 1943

��t�:��2���;)�Ga����:���J�����I:I�Persegui�ão aos· ma�ODSirente .do trabalho, Robert Ley, expressou, entre outras coisas Cairo, 25 (R.) _ Cem inte- aos círculos trabalhistas da Jugo- os maçons. Nesse mesmo �tigo,o seauínte r
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d I d�'D· d f t' d t' I lectuais jugoes avos oram mortos es avia. ministro o nterior o ministro ec arou que entroevo recor ar-vos que en ren aIS o es mo como seu 10- " •.
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:res e não como escravos. Foi fácil acreditar nisso enquanto e 300 escritores e jornalistas em quisliug ", �sso Diste , recen!e- em pouco seria publicado um de-
triullfavamos, mas agora, durante o momento crítico, é que Berlim foram presos, acusados de mente, em artigo de extrema

VIO-,
ereto promulgando sentenças de

"emos quem são os verdadeiros crentes. Os que se mostram aba- pertencerem a lojas maçônicas, lência, adverte que serão toma- morte para os membros da ma
tidos são covardes. Se quisermos triunfal', devemos fazer a segundo informaçêes chegadas �as sevéras providências corãra çonaria.guerra total. Deve-se deixar de lado, imediatamente. quaisquer --------------

desejos pessoais. Exígímos a mais extrema determínação, flue MI·DI·stro Jean Désy Enforcados a' bel-raé a única forma de alcançar a vitória final".
Encontra-se entre nós

í d d fem amável visita, o sr. es Ia a- e- erroJean Désy, digno minis
tro plenipotenciário do
Canadá.

S. excia., que veio a

companhado de sua es·

posa e do sr, major An
tônio Moreira Coimbra,
partirá dentro em pouco
para Porto Alegre.'

o perigo da guerraLondres, 25 (U. P.) - A imprensa britânica iniciou vigo
rosa campanha contra o perigo submarino. Dizem os jornais
que a ofensiva submarina atingiu a tal intensidade que amea

ça anular, em grande parte, as vantagens obtidas pelos alia
'dos em outras frentes de batalha. E acrescentam que o públi
co britânico, até agora, não externou muita preocupação a res

:peito pelos fatos seguintes:
1 - Pela relativa liberalidade das rações.
2 - Porque o longo silêncio oficial produziu sôbre as

massas um efeito suporítero.

submarina

Próxima a queda de EstalinuradoMoscou, 25 (Reuters) - Informações procedentes da fren
te sul, recebidas às primeiras horas da manhã, anunciam que
o canal llIanicll se encontra agora, em toda a sua estensão, em
])oder dos russos. Na margem sul do rio ManicIl uma unidade
germânica foi completamente derrotada.

Por outro lado, um correspondente soviético, que se en
eontra nas linhas de frente, escreve que a expulsão ou massa
ere dos alemães, de Estalíngrado, é unicamente questão de
;poucos dias.

Caspa t
LHOSA! LOÇÃO MABAVI·

da
Londres, janeiro (Serviço

Polonês de Informações, para
"O Estado") - (via aérea) -

Nos seus inúteis esforços de
vergar o espírito e a vontade
dos poloneses, os alemães, de
pois de terem experimentado
os mais horrorosos processos,
copiaram agora, ao praticarem
a sua última atrocidade, a ma

neira como os romanos supri
miram a rebelião de Spártacus,
quando os escravos eram cruel- Comprai na Cf: SA MISCE

LÁNEA é saber econorni: ar'ficados e ficavam pendurados
na Via Appía. Oficio autografadoRecentemente, os patriotas atribuido a Napoleãopoloneses descarrilaram um

Rio, 25 (E.) - Acaba de ser retrem e, como as autoridades velada, segundo um telegrama da
nazistas não encontraram os Agência Nacional, a existência, no

responsáveis, prenderam ao Arquivo Público mineiro, de cur-ie
calhar 150 poloneses e enfor- so escrito, atribuido pelo historia-

dor Elmar Queiroga a Napoleãocaram-nos em postes telegráfi- Bonaparte. Trata-se de um do-
cas ao longo do caminho da cumento do século 18°, Ulll ofício
estrada-de-ferro. Como na Po- autografado do imperador à sua ir
lônia os postes+telegráfícos es- mã Marie Ana Elisa Bonaparte. Fa
tâ

. lando à reportagem, o referido pes-:ao cíncoenta metros aparte, quisador acentuou que a assínatu-
a fileira de cadáveres pendu- ra de Bonaparte foi confrontada
rados estendia-se à distância com um "fac-símíle" existente na
de cerca de oito quilômetros. ! Enc!clopedia Larousse, sendo in-

L_onge de aterrorizar os co-' dU81�!���m��tâo�����s�;�. foi trans-raçoes dos poloneses, estas a- crito no original e faz referência
trocidades ainda os incitaram a à Escola Militar de Saint-Cyr. Há
uma maior e mais firme resís- uma palavra ilegível \l êrros orto-
tência, gráficos, justificados pela r�lativa
'. msegurança com que Napoleao ma ..Poucos dIas depOIS de terem nejava o idiôma francês,

sido enforcados os 150 polone
ses inocentes, e perto do local
onde foi cometido mais êsse
repugnante crime, um trem que
levava munições e mantimen
tos para a frente éste dos ale
mães, foi atacado por guerri
lheiros poloneses e nove carros,
contendo munições e armamen
tos, foram explodidos, ficando
completamente destruidos.

PATRtA
No velho teatro "Alvaro de

Carvalho" será enscenada, êste
mês ou em principias de Ieverer
ro vindoiro, a peça PÁTRIA. da
autoria de Aurélio Porto segun
do informa um leitor do ES Li
DO.
Aurélio Porto escreveu-a du

rante a guerra de 1918, mas o
tema e principais eplsódios se

ajustam perfeitamente às atuais
circunstâncias, quando o mundo
mais uma vez se uch.t envolvido
numa conflagração que [á assume
caráter de verdadeiro cáos,
PÁTRIA, como bem ref'ere o

título, é peça de .Iundo patrióti
co e será apresentada no palc o
do tradicional, mas obsoleto, tea
tro "Alvaro de Carvalho." .. pelu
Sociedade Dramática "Dante Na
tividade".
Não se fala sobre o teatro ca

larinense, bastante modesto,
aliás, sem menciona," o nome de
Dante Natividade, (I saudoso ba
talhador cujos méritos são co
nhecidos dos que o acompanha
ram na ribalta ou rJ aplnud lrarn
da platéia. Dante Natividade deu
seu nome a uma Sociedade Dr a
mática, que, por certo, há de
honrar, tanto quando êle aspira
va, o teatro de amadores 01 t Ir'
nenses. Porém, é pena que os
"teatrólogos" aqui não sejam nu-
111erOSOS e... capazes ue, com

roupa de casa, vestir o, espíritos
cançados das futilidadas da épo
ca e ela desvalorizacão intele-
ctual . . .

.'

Os palcos, em todos os tempos,
foram as válvulas pelas quais ex-

_travazavam os sentimentos . dos
povos livres, sugerindo o bem.
combatendo o mal e espevitando
os cérebros amodorrados, ..

É sabido que o nosso teatro,
isto é, o teatro no Brasil, se en
contra em situação precária, P,)1'
motivos que seria longo analisar.
Mas, enquanto a humanidade per
manecer nessa fase de transicão
- contentemo-nos com as pêca�escritas há vinte-e-cinco anos: ..
Aguarelemos, pois, a represen

tação ele PÁTRIA.
P. F.

Tabelados os preços da banhaRio, 25 (E.) - A Comissão Federal de Preços fixou para
a banha os seguintes preços, que correspondem ao corrente
em IOde dezembro de 1942: banha animal, caixas com latas,de 20 quilos; para o representante, 380 cruzeiros, para o ata
cadista, 400, para o varejista, 8 o quilo. Caixas com pacotes,
de um quilo cada um: para o representante e o varejísta os

I.mesmo.� preços enc?ntrados para a classificação anterior, para
o varejista, 7 cruzeiros e 50 centavos, cada pacote. Caixas com
latas de dois quilos: para o representante, 440 cruzeiros, para
o atacadista, 460 cruzeiros e para a venda a varejo, 17 cruzei-
ros e 50 centavos cada lata. Banha vegetal, caixa com latas de
dois quilos: para o representante, 345 cruzeiros, para o ataca
dista, 380 cruzeiros, para o varejista, 14 cruzeiros e 50 centa
vos cada lata. Aprovado, o relatório passou a plenários para
discutir-se se tais preços seriam os que deveriam figurar na
tabela a ser elaborada até sábado, e que deverá vigorar durante
0,8 120 dias em que a Comissão Federal de Preços esteja reu
nida para determinar os justos preços das utilidades. Após os
debates, os preços encontrados como correntes para a banha
animal, que eram de 8 cruzeiros, 7 cruzeiros e 50 centavos e 17
cruzeiros e 50 centavos, êste último para a lata de dois quilos,
passaram a ser de 7 cruzeiros, 6 cruzeiros e 50 centavos e 16
cruzeiros, respectivamente.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'�J.!�H�p.)m!�g���I�!O �!��.��'mU�'Ula!���!o�!s J���S�!SSIPar�os �r!!��a�ab�.lIEcos e�t��iam de Roma: "De acôrdo com res italianas, (los 14 aos 60 14 aos 70, serão molJilizados lho".
�--

No maàrugada de 21 ruiu

INSTITUTO BRASIL-ESTAPOS U�JlD08 O interventor do Espirito Santo ��i:s ������:ado a;��:la��a�CURSO DE INGLES foi exoneradePara conhecimento dos interessados torno público
que já se acha aberta a matrícula do Curso de Inglês,
para o ano letivo de 1943, a iniciar se a 5 de fevereiro,
p. vindouro.

As inscrições poderão ser feitas na Secretaria do
Instituto, em todos os dias uteis, das 14 às 17 horas, no

até 30 do corrente. ------------------------

Florian6polis, 22 de janeiro de 1943.
Jáu Guedes da Fonseca - Diretor de Cursos

44 .17 vs-2

.

t.
Tem em {(stock» os mais recentes artigos

C re.*,.. para crianvas, ternos de .fina cmdeçção pa�a..• .. bomens, calçados, cbapeus, casemlras e II�
nhos nacionais e e�trangeiros, brins, roupas brancas, pijamas, etc) A Fábrica D}STINTA está con-
. leccionando camisas para o verão ii preços extrernamente biUXOS@

Visitem as novas e model'nas instalações de A C�4.PITAL, à rua Vonselhehiij �lafnl, 80

Dr, Edgard Pinto de Souza
Médico - cirurgião da Casa de SalÍde São Sebastião. Formado na

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. onde foi assistente
efetivo da Cadeira de Tecnica Cirúrgica regida pelo Prof. Edmundll Vas
concelos. Ex - assistente do Prof. Benedito Montenegro. Com prática da
mais de 'l anos na Clínica CirlÍrgica do Prof. Alípio Correia Neto. Com
estagio de especialização no Hospital Charité de Berlim (Serviço do Prof.
Sauerbruch) e nas clinicas dos Profs. Konietzny. de Hamburgo. e Schmieden,
de Frankfort. Cirurgia da Tiróide. estômago. intestino delgado e grosso,
figado e vias biliares. seios. útero. ovários. rins. nrnstata e bexiga.
bérnias. hidroceIe. varicocele e varizes. Cirurgia dos ossos e articulações.2 encontrado diariamente das 9 hs. da manhã ao meio dia. na Casa de
Saúde São Sebastião. tel. 1.153 Das 15 às 18 da tarde. à Rua Fernando
Mlchado 6.. te I. 1.195. Residencia: Rua Duarte Schulel na 2. T&1. 12<59

Novo anestésico o

Rio, 2S (A.N.) - o Presidente da República assinou
decreto exonerando, a pedido, das funções de interventor Fede
ral no Estado do Espírito Santo, o major João Punar o Bley.

Em substituição, por outro decreto, o Chefe do Gcvêr
nomeou o sr. Jones dos Santos Neves ..

Não ha necessidade. mi
nha Senhora. de cada mês
ter séie dias de sua vida sub
Ira idos ás suas atividades e

ás suas alegrias. Si a Senbo
·ra sóíre, deve-o á sua impre
vidência. Use A Saude da
Mulher. Regulador. tônico.
anti-doloroso. A Saude da
Mulher lhe fará recuperar

permite
parto sem dôr .

Nova Iorque, 23 (U.P.) ----'Foi I A vantagem dêste novo anes-Idescoberto um novo anestésico tésico reside no fato de que seus
que permite os Partos sem efeitos perduram por espaço de

í

dor e que é administrado por 28 horas, enquanto que com as
meio de uma injeção na me- Injeções similares empregadas
dula espinhal, permanecendo a até agora não iam além de al
paciente com pleno conheci- gumas heras os efeitos da anes
meuto. Os

-

médicos Robert tesía, Uma mulher à qual foi
Highson e Waldo Edwards, do administrado o anestésico em

Serviço Norte Americano de questão, almoçou duas horas
Saúde, fizeram experíêneías mais tarde, alimentando-se no
com êste novo anestésico em vamente 17 horas depois, sem
600 mulheres, inclusive suas ínconveníentes,
próprias, com bons resultados.

•••••••••••••••••••••••••
· .., .

: FILHA! MAE! AVO! :• •
• Todas devem usar a e

i OltJ!liDC4i·J!\ilât3 I• (OU REGULADOR VIEIRA� •
• A MULHER EVITARA DORES •

: Alivia as Cólicas Uterinas :• Emprega-se com vantagempa- •
• ra combater as Irregularidades
•

das funções periódicas das se- ••nhoras. É calmante e regulador• dessas funções. •
• FLUXO-SEDATINA, pela SUB • I·

a'
comprovada eficácia, é muito re- •

• � ��� ceitada. Deve ser usada com
•confiança.• � r-' FLUXO-SEDATINA encontra-se -.

• • f H ·)MÃE em toda parte. •
•••••••••••••••••••••••••

Um nome! Um símbolo! Uma garantia!

CASA RADIOLUX
Rua Conselheiro Mafra, 7 (Edif. La Porta)

End. Teleg. "Radiolux" - Florian6polis
Empório de Louças, vidros e artigos elétricos em geral.
Depositário das lâmpq,das PHILIPS, para iluminação.
7nstalações de LUZ & FORÇA, em Florian6polis e interior.
080 ISvs. alt.-13

I

.•. 0.·.····.",.'>

ar Pro te, no Rio. A polícia,
por medida de preca ução,
afim. de evitar os danos
ocorridos há meses no tú
nel novo, interditou aquela
passagem, sendo o tráfega.
desviado para o túnel velho.

•

o olm.irante Alberto da
Cunha Pinto, presidente da
Cc rn is sfio de Metalurgia e,

encaminhou ao ministro da
Marinha o p cocesso 0f1g1�
nado pelo requerimento do,.
sr. José Euflazino da Ccs to •.

em que solicita autorização
para desmanchar e op ro
veitar como ferro ve

lho o casco do vapor "São,
João", encalhado na praia
de Mocaca, Município de
Guataruba, no Estado de
São Paulo.

anos de vida.

Onde os homens são ca
çados. impiedosamenteNova Iorque, 2S (Reuters) - Informa-nos o Centro Po

lonês de Informações que no gheto de Varsóvia, por detraz dos
muros que os asilam, centenas de milhares de judeus senten
ciados esperam a morte. E' impossível que lhes chegue auxílio
de qualquer parte. Nas ruas as patrulhas disparam contia qual
quer um que se atreva a sair de casa ou aparecer na janela.
Nas calçadas, em plena rua, jazem. cadáveres insepultos Dia
riamente são assassinados oito a dez mil pessoas. O qué tem
acontecido no gheto de Varsóvia re pete-se nestes últimos tem
pos em centenas de povoações polonesas, grandes OtI pequenas.

E M P R E S A .r.r R E X" I
DÕ�lêf�f� Adb8��gfL,O �/.;Viagens diretas em caminhões propríos para:

Bom Retiro, Lages, Painel, CorreialPinto, Ponte Alt8,
Curitibanos, Campos Nóvos, Cruzeiro e vice-versa.
EM COMBINAÇÃO EM LAGES PARA: Campo Bélo,
Anita Garibaldi, Vacaria, Caxias e vice-versa.

Aceitamos cargas para redespacho junto à Es
trada de Ferro em Herval {Cruzeiro).
Agência em Lages: Agência em Florianópolis:
Rua Correia Pinto, 58 Rua Alvaro de carvalho, 2

Tellilfone 1.677

Modificando o art. 16 da:
lei sobre a organização e.

proteção da família o pre-
.

sidente da República assi.·
nou o seguin te decreto·lei:··

.

" Art. lo - O artigo la
do decreto lei ri. 3200, de 19v
de abril de 1941, passa a

vigorar com a seguinte re-

dação: "

Art. 16 - O filho natural",
enquanto .menor, ficará sob.
o poder do progenitor que
o reconheceu, e, se ambos
o reconheceram, sob o do
pai, salvo se o juiz decidir
doutro modo, no interesse:·
do menor.

Art. 2° - O presente de
creto-lei entrará em vigoro
na data de sua publicação, .
revogadas as disposições em,

contrário" .

HEMORROI DES'11ú ,t!{ctt4 fItAis - '

esn é5PfClF/CO rRIIZ.
ALIVIO IMéVIAfO!

A ação benéfica da Pomadas
. Man Zan, preparada espe�
,
cialmente para todos oa ca-··
sos de Hemorroides, é ime
diata. alivia as dôres e OI!'''

pruridos, acalma e evita ali"

complicações infecciosas das'
ulcerações e varizes héiner-
roidaís. A venda em todas
as Farmaclas em bisnagas
com cánula especial para
facilitar a aplicação, ,

PARA HEMÓRROIDES
Um produto De Witt
! .1 iI!I& 111_ iI!I& l1li § m>

II.CANICA
O mais prático e eficiente

"' Gasogênio para carro de
passageiros. Dlstrlbuídoresr

C. RAMOS & Cia.

.'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-Segunda .. feira, 25 de ,'aneiro de 1943 3

'o papel da Armada e da . FOO na segurança do litoral brasileiro
,Novas declarações do ministro Salgado Filho-Desaparecido misteriosamente um avião da fiO

zado, declarou o seguinte, em con- potencialidade bélica, produziu 38
clusão à sua entrevista: perfurações no aparelho.

- "Fui forçado a não dar pu- DESAPARECIDO MISTERIOSA-
blicidade, até O presente, ao covar- MENTE UM AVIÃO DA FAB
de atentado contra um avião da Bit uma circunstância que é im-
FAB, em que sucumbiu o 2° tenente por-tantíssima para fixar 21 natureza
aviador José França de Paula Reis, dêsse ataque, continua s. excia. E'
o aspirante a oficial Gabriel Evan- que nesse avião deveria viajar o

gelho Me na Burreto e o sargento brigadeiro do Ar Eduardo Gomes,
Valdir Corrêa, para não compro- sendo, ainda, também, de acentuar
meter as diligências do inquerito, que um outro, em que êle deveria
a cargo do coronel Aristoteles de ir para a ilha da Ascenção, teve
Sousa Dantas. Agora porém, que desaparecimento misterioso, igno-
as in vestigaçõcs terminaram, de- rando-se, até este momento, onde
pois de terem sido ouvidas cerca pairam o avião e seus tripulantes.
de 120 testemunhas e procedido ao O inimigo que nos agride é peri
exame pericial posso novelar que goso c tem recursos imprevisivcis
êsse avião foi atacado por uma ra- para os homens de sentimentos. E'
[ada de metralhadora, de tipo es- preciso, portanto, que todos os bra
tranho às armas usadas pelas nos- sileiros se precavenham e se con

sas íorças de guerra. O impacto foi grcgucm para cOlllb�lê.-Io c ven?ê
de tal natureza que os peritos ve-Ilo, ysand.o, s� n,�cessano, armas m

rilicaruru que a armo, de grande forIor es as dele .

Hio, (Y. A.) - O ministro Salga-I com eficiencia e galhardia, os mais sempre COlll espírito prazeiroso,
-do Filho, que acaba de regressar r.rr ixcados empreendimentos. Sur- apesar dos riscos e <18, falta de con
. de sua \�agc�ll. ao �orle, fe� l1?va.s I pl'cel1�le ver sairern os nossos_ ll1at:u- forlo em que têm de se achar pela
declaraçol's a 1I11P' cnsa, distr-ibui- jos, ainda mesmo quando nao dis- prúpr-i a natureza das posições con

das através da Agência Nacional, punham de aparelhos de escuta, fiadas à sua guarda. Enfim, quem
que as obteve em seu próprio gabi- mal' a í'óra, às cegas, na defesa dos vai ao Nordeste, quem vê o Norte,
nete de trabr.tho. comboios e no rcsguurdo das nos- tem a sensação cio nosso estado-de-
Iniciallllcnle, disse o ministro da sas costas, guerra, da nossa cooperação, do

Aeron:'llltica: Caça-minas construidos ja em nosso sacrifício, que os nossos alia-
- "Trago do Norte c da visita nossos estaleiros veem atuando de dos, com justiça, realçam, reconhe-

• .de inspeção às bases da 2". Zona mauei ra admi ravcl, e sem os recur- cendo que se não fôra a nossa co
Aérea magnifica impressão, tendo ';05 das unidades mais aperfeiçoa- laboração irnpossivel lhes seria a,
.'0 meu patriotismo confortado pe- das. praticam façanha,') como a dos ação pratica na Af'rica, empreendi
lo que vi, não só quanto ao mate- próprios caça-submarinos, embora da com o apoio das nossas bases
rial, como quanto ao ânimo exce- SClIl () indispensavel aparelhamen- aéreas".
lente do pessoal, pronto a tudo dar 1.0. São de louvar a sua dedicação O ATAQUE A UM AVIA0 NA BAíA
pela garantia da nossa Pátria. O e () seu estoicismo". DE MARANGUAPE
·que me levou a empreender essa A AÇÃO DO EXÉRCITO A respeito do atrvjuc contra um

viagem foi o desejo de observar o "Não menos a.preeiavel - pros- avião ela Força Aérea Brasileira, na
t'stado das instalações que iniciá- segue o sr. Salgado Filho - é a ação baía de Maranguapc, o SI'. Salgado
mos para a nossa tropa, porque, desenvolvida pelas forças do nosso Filho, que teve ocasião de ver êsse
esta formada, não leve, logo, as aco- Exército. E' de 'lê-las guarnecendo apar-elho abatido na base para onele
modaçõcs de que necessitava. A as posições mais delicadas cio pais, foi levado, complctumente inutili-

, si tuaçã o clo país ] evo li-n os a o rga- :;�;::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;__iiiiiii iiiiii;'_-';;;;;"--;J-::;:;;;;;;�;:;;;;;:;;;;;;;;;;:;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;��.ri-;;-;��;-I:;;�t;;;nizar sem lardança as bases

cria-I
!!= -- O navio foi balisado

-das, sendo as instalações feitas pos- Newport, 25 (Estado da Virginia)
teriorlllen[c. COU1 efeito, a obra rea- - (11.) - Anuncia-se que o "\'01'1;:-
Iizada na 2". Zona Aérea pelo hr i- Iown ", o oitavo porta-aviões cons-
-gadeiro do Ar Eduardo Gomes, au- truido nos Estados Unidos desde o
x iliado pela Dircloria de Obras, (', princípio da guerra, agora lançado
sobretudo, pelo serviço dela depen- ao mar, escapou por um triz, e isso
dente, surpreende pela rapidez com mesmo devido a calma da sra.
que foram pl::'!1(ojfldas e executadas. Roosevelt, de ser batizado antes do

Desde Caravelas até Fortaleza - Foi cntregue ao sr. Ervino HoeJler, na presença de O seu lançamento à água.
prossegue o ruin istro da Aeronáuti- testemuhas, O pr

ê mto em mer cadortas, que coube a a sr ita. Vanda Guimarães; O sinal para que o navio se mo-
ca - surgiram nOVê1S instalações, filh!l, de menor idade, Aldlnha Hoeller, possuidora a exma. sr a. d. Francisca A, vimentasse foi dado um minuto a n-
não só ref'ereutcs às bases, propria- da caderneti n. 7.8!2, contemplada no sor.elo de 5 ragão; tes da hora marcada. Assim, o na-
mente dií as, como aos destacamen- vio comecou a deslisar sem ter si-
tos, cujos números estão nos muni- de [ melr o de 19H, c·Jm o uremio maior, em merca- a srita. IsoJina Campos; do batizado. Contudo, a sra. Roose-
ópios indicados. Como essas, em dorí as , no valor de Crs. $6.250,0,). o jovem Francisco Carlos da velt apanhou a garrafa de cham-
edifícios padrões, vemos as de João A felizarda reside em João Pessoa (Estreito) Luz Silva, filho do nosso pr e- panha c, rapidamente, quebrou-a de
Pessoa e Mossoró para alojar guar- zado conterrâneo sr. João Ma- encontro ao casco. O primeiro gol-
niçõcs de campos militares. As de 4 t�e Fevereiro pe não deu resultado, sendo prcci-
Fortaleza, Natal e Recife são mo- ria Ferreira da Silva; so o segundo, o que levou a sra •

. deles de cxccuçào, pelo conforlo c Mais um formidável SOrteio realiza rá a Crédito Mú- a exma. sra. d. Paulina Ro- Roosevelt a declarar mais tarde.
sobriedade, todas realizadas com tuo Predial, DO dia 18 de Janeírc (2..feira), sa Vanotti; "Quase morri ele desespero quan-
notr.vcl economia e obedecendo às com prêmios no valor de a exma. sra, d. Maria Pau- do vi quo a garrafa não se havia
regras ela moderna estratégia.

C $6 250 00 quebrado"._Trouxe, assim, a confirmação que � r lina Pereira. Nessas condições, a presença de
esperava pela confiança depositada • '.. ,

I espirito
da esposa do presidente

lIOS Sl'US realizadores. Pernoitei na Não vacile, Adquira já a sua caderneta na séde da norte-americano salvou o "York-
própria base de N:J,tal e tive opor- Crédito Mútuo Predial à rua Visconde EDl'rAI. DE; PRIl\'EIRA PRAÇA �own:' de ser _um n_a._vio-fantasma,tunidade de sentir, durante toelo o rl (> Ouro Preto n° 13. CO?-1 0- PD,AZO DE'! \TINTE DIAS Isto e, um navIO pa"ao.fim ela tardco em que cheguei e à ... '-.!�...-- -__-.,;,,---._ ü 11_

noite inteira, o movimento formi- Consultas médicas graUs o D,oulol' Osmyndo W:an�el'ley Trabalharão paradave! que ali existe para a defesa Contrl·bu.·çaNO mensel a"enas Cr. $200
da Nob/'ega, JlllZ de DI,relto da

E t dda cansa da eivilização". jO 1a Vra da Coma/'ca de FloI'ia- . O 5 a o
A COLABORAÇÃO NORTE-AME- liIOZ__=_ n6polis, Eslado de Santa CataI'i-1 Rio, 25 (E.) - Informam ele São

RICANA na, na t'ól'ma da lei elc. Paulo que as autoridacles policiais
Passando �. l'alar na colaboração Faz saber aos que o presente edi- do Estado deram início aos estudos

l1orle-alllel'Ícana, o ministro Salgado (' HOC-IVO O oll-ml-smo exageradO
tal de primeira praça com o prazo para internação de presos políticos

Filho declarou: de vinte elias virem, ou dele eonheci-
� num campo de concentração, loca-

_ "O esforço norte-americano mento tiverem que, no dia 15 ele fe- lisado no interior do Estado. Sa-
merece ser realçado para que a !lu- vereiro próximo vinelouro, às 14 hO-, be-se que será escolhido um local,
manidade )J():'isa render as homena- S P I (P P I Alb t "t' t

,- ,ras, (segunela feira), à frente elo edi- i em uma zona inexplorada afim de
gens que lhe fica,rá a dever, pelo

. au O 01' au O er o, guns eXI os, IS O e, nao se po- fieio do Palácio ela Justiça, à Praça

I'
que seja criado um núcled agrícola

(Jue presentemente vem fazendo em do C. E. C., para "O Estado") de afirmar a vitória final por Pereira Oliveira, o porteiro dos au-

q.ue p'Ossa constituir uma nova ci
resguardo das nossas conquistas de - Os êxitos, os triunfos e as meras batalhas ganhas. Muitos ditórios elêste Juizo, trará a público dade no futuro. Os presos traba
progresso, rios nossos sentimentos, vitórias alcançadas pelas fôr- sacrifícios ainda exige essa pregão ele venela e arrematação à lh-arão para o Estado, tendo a ne
de nossas yidas e, sobretudo, da so- ças democráticas são dignos de guerra de todos. O inimigo ain- quem mais elér e maior lanço oferecer cessál'ia compensa cão.
berania elos povos que só dentro ' .

� ,sobre a respectiva avaliação de ....

.

da liberdade podem vi"er, sobera- todo O júbilo. Ninguem conse- da esta forte. Amda oferecera Cr$ 800,00 (oitocentos cruzeiros), o

nia que estaria presl'es a sucumbir gue disfarçar a alegria que cau- ataques duros. Ninguem póde, seguinte: N° 1 - Uma pequena casa

definitivamente se não fôra a coacl· sam essas derrotas nazistas. abandonar a luta só porque I de m01'a(lia, coberta de telhas, ass?ajuv9.::ão decisiva que à grande eau- Consagrou-se iniludivelmente o praticamente está ganha. E se Ilhaela, sob. na 278, e o seu ;'espectIvosa vem dando os nossos amigos, . terreno, Stto no logar Jose Meneies,
.aos quais é preciso frizar, como poderio bélico dos aliados. Tu- os soldados fIzessem o mesmo? com quatro metros e oitocentos cen-

êlcs próprios proclamam _ presta- do indica que a resistência dos Os preparativos para a derro-II timetros de frente à estraela pública,
mos relevantes serviços e a mais totalitário.s não poderá vencer ta totalitária estão prontos. ,fundos ao mar, confrontando, pelo
eficiente colaboração". O avanço dos ingleses e ame- Falta conquistá-la. A tarefa é

I norte com terras. ele quem ele elil'ei!oGLORIOSOS FEITOS DA FAB O
. . . I e pelo sul com (hta ele Manoel Mana

Continua o titular ela pasta da ricanos. cerco do lnInngo, penosa. E o otimIsmo exagera-I ela Silva, inclusive uma meia água
Aeronáutica: técnicamente planejado, não do enfraquece os planos da vi-: construida de madeira, edificada 110

- ".Já ti"e ensejo de tornar pú- permitirá que se salveIll os ale- tória. O otimismo rouba for-' mesma terreno acima, tudo avaliado
])]ieo os feitos da nossa j�1 gloriosa mães. No ambiente de todas ças, dissolve energias corrom�1 pO:' o�tocentos cruzeiros. �ss� imó-
aviação militar, que, pela sua atua- -. '. I veIS sao levados em hasta publtca em

ção, é uma ga.rantia da eficiencia essas observações de incontes- pe e desmoralIza o entusIasmo; virtude de requerimento do inventa-
Com que pó de opôr-se aos inimigos tavel veracidade todavia, pro- im.precindivel à defesa das' riallte com o qual concordaram toelos
da Pátria. Além disso, há CJue ll1en- voca uma tendência extraordi- grandes causas. O dever de to-I lOS interessados, no inventário que se

cionar as inúmeras missões que têm nária para o otimismo exage- dos é agir. Só aO'ir. Até a vitó-' process� nest� Juizo por falecimento
sido atribuirias aos nossos aviado- rado. Isso é sllmame'nte 110CI·VO.

.

f' I'
'"

'de Mana FreItas Cabral. E, para que
res, não só na cobertura ele com- na lna .

,chegue ao conhecimento de todos
boios, como na caça aos submari- Não se póde concluir por al- II mandou expedir o presente edital que
110S, fazendo-se os nossos bravos pa- -------------,----------------

. será afixado no logar do costume e

��\����s �av�\�I;�I���,ti��;d�a��::ss t��= Representantes e Y·IHJ·antes! ���;����d�e�� �i��: d�aF��!:i.a����I!S�l'ecedores do reconhecimento dos aos Vll1te e tres dIas do mes de Ja-
brasileiros. neiro do ano de mil novecentos e qua-
E' preciso pôr em evidencia o se- renta e três. Eu, Hygino Luiz Gon-

1?uinte: O esforço do nosso país não 'zaga, Escrivão, o subscrevi. Selos r

fIca apenas na Aeronáutica, saibam Procurados na Capital e no Interior, para ri mais' final. (Assinado) Osmundo Wander.
todos que é, In.mbém, da nossa Ar- antiga e mais moderna FABRICA DE FOLHINHAS. Ne-I Jey da Nóbrega. Juiz de Direito da
111ada. Carecida de mais modernos ,. ,. I

.

"M' , d E P Vara
aparelhamenlos, ao contrário elo goela serlo e ucrc:tIV.o � ost.rua:_io a c;.re. ito. s-

i·�,
.

''<.;iilf, ." Oont�e
creva com antecedencIa a Organlzaçao da FabrIca GUA- 'II,,� --� ;ih,.

O Esert'va-oque ocorre com as forças do meu

Ministério, tem realizado, entretanto, RANY - Caixa Postal. 1943 - S. Paulo. 'Ilygino Luiz Gonzaga

Quem sonegar informações à Es�
tatística Militar, trabalha em pról
de país inimigo. E, nesse caso,
será julgado, militarmente, como
inimigo do Brasil (D. E. 1:1.).

Simples trocas de
papéis

Londres, 25 (Randal Neals, co
mentarista diplomático da Reuters)
- O pacto tripartite, tão pomposa
m·enle anunciado pelo "eixo" ao
rufar de tambores, não suscitou
tanto interesse na Grã-Bretanha
quanto o esperavam os seus auto
res. É considerado simplesmente
documento de propaganda, des
titnido de qualquer valor prático.
Sabe-se, perfeitamente, que já exis
tia a mais estreita cooperação eco
nômica entre a Alemanha e a Itá
lia. O único novo fautor é o Japão.

O instrumento tríplice visa apa
rentemente trocas econômicas su

bstanciais, embóra limitadas, en
tre a Alemanha, a Itália e o Japão
durante a guerra, o que requer a
derrota da Rússia ou b desapareci
menlo do bluqueio e trocas. limita
das, depois do conflito, o que exi
giria a derrota das Nacões Unidas.
Ora, neste pais não se encara qual
quer ds duas eventualidades.

Lavando-se com

"V-I-R-- �II!IIA" j

_�. CtM
"TE'rZEL �O:Q'ist.)

.,

f!C'onomiZ8-se
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Grupo Escolar Arqui .. o PORTUGUES :VriS rLUt-'H!C,iS

diocesano São Jose" Diz br-ilhante colega carioca que
o Ministério da Justiça c Instru
ção Pública da Argentina acaba
de publicar um decreto elo Po
der Executivo em que se deter
mina a inclusão do i d iórna por
tuguês nos planos de estudo para
os colégios nacionais, liceus d e

moças, escolas normais, escolas
comerciais e industriais,

O referido id iôma será ensina
do no quinto ano dos cursos, com
três horas por semana, e lerá o
ensino caráter facultativo,
Evidentemente, seria melhor

que a inclusão não tivesse êsse
caráter, por motivos obvies, en
tre os quais o de figurar o espa
nhol na recente reforma do ensi
no secundário no Brusi I COIl!')
disciplina compreendida no pla
no permanente de estudos.
Contentemo-nos, porém, com

o fato de, de uma Iorrna ou de
outra, o ensino da nossa Iirigua
ler conseguido, enfim, abrir ca
minho na grande nação amiga,
conforme sempre desejaram al
guns infatigáveis Iidadorcs ar

gentinos ela causa cio português
propagado nas Amc ri cas ao lado
do inglês e do castr lhan o.

Conseguiu-se () p ossive l, c é
de prever que, com o tempo, se

consiga muito mais, com a obri
gaüor iedade do eus i no do nosso
ídiôma num país de largo pro
gresso cultural, cuja solidarieda
de no assunto será decisiva para
a propagação continental do por
tuguês escrito e falado,
A vulgarização elas três línguas
entre as populações do hemisfé
rio contribuirá incontestavelmen
le para o mais rápido conheci
mento e fi mais estreita vincula
ção que necessitamos desenvol
ver e sustentar em proveito .da
fraternidade e união dos l1'OSSOS
povos.

Os Estados Unidos, o Brasil, o
Uruguai, o Paraguai e agora ::1

Argentina já se interessam pelo
assunto, que é Iuudamcnta l nat-a
a nossa comunhão no Novo JVIun
cio, Aguarelemos que êsses exem
plos gerem novas l'ea]i7acões e

apres�eJ11 a benf'adada coriquis ta.

Visite, sem compromisso, as �ºY3-S -iIm'à-iacÕes -d� ""RÉi"ÔJOÃRIA ROYAL,,
. à rua Trajano-�-3,- lf(f edifício onde funcionou o Banco do BrasiL
!Dvjda�as...lóías-Vidrus-Cristais-Porcel�nas e artigos diversos para presentesJ

Cientifico os inter essados
db que a matrícula estará a
eerta de 2S a 30 do fluente
mês, das 9 às 12 horas.
Nos dias 25 a 27 serão ma

triculados os alunos do ano

pretérito e nos dias 28 a 30 os
novos candidatos que deverão
ter, no mínimo, oito 81'10S com

pletos.
Transcorridos os dias de ma

trícula, se houver vagas nos pri
meiros anos, serão as mesmas
preenchidas com candidatos de
sete anos completos,
E' de grande conveniência I

que todos os matriculandos se

Iapresentem acompanhados de
seus pais ou responsáveis, 'por
quanto cem os mesmos precisa Iesta direção entender se pessoal
mente.
A matrícula no Curso Com

plementar estará aberta dos dias
4 a 13 fevereiro vindouro, às
horas supracitadas.

Florianópolis, 19/1/1943,
Americo Vespueio Prates Diretor.
38 7v-4

A Agoniada asmaAliviada em Poucos Minutos
Em poucos minutos a nova receita -

Mendaco -- começa a circular no sangue,aliviando os acessos e os ataques da asma
ou bronquite. Em pouco tempo é possíveldormir bem, respirando livre e facilmente.
Menduco alivia-o, mesmo que o mal seja
antigo, porque dissolve e remove o rnucus
que obstrúe as vias respiratorias, minando
a sua energia, arruinando sua saúde, fa
zendo-o se n t i r- s e prematuramente velho.
Mandaco tem tido tanto êxito qu. se ore
rece com a garantia de dai' ao pacienterespiração livre e íacll rapidamente e com
pleto alivio do sofrimento da asma em pou
cos dias. Peça Mendaco, hoje mesmo, em
qualquer farmácia. A nossa garantia é a
sua maior proteção.

Mendafto Acaba com
� a as,na.

o derrotismo e o pessimismo
são armas da "quinta-coluna".
(L. D. N.).
PEAOLA DE ANEL
Pede se a pessôa que encon

trou uma pérola de anel perdi
da dia 20, à tarde, no traj eto
das ruas Blumenau e Felipe
Schmidt. o obsequio de entre
gá-Ia nesta redação, que seri!
gratificada.
N' 40 5 vs-:I

MARFAK
(J"�eu,�

.--------_._-----_._,------------�-----------

I Pr��b���r� fa�r��n���eE�!�i��a�es Ifarmaceuticas, procura representante com exclu
sividode por conta própria para todo o Estado de
Santa Catarina. Cartas com referencias e demais
informações para a Caixa. Postal 4260 São
Paulo.

Voluntariado
EDITt.'U.

I - Devendo funcionar, a partir
do dia 1°. de fevereiro do corrente
ano, anexo a este Batalhão, um CEN
TRO DE PREPARAÇÃO lVIILITAR
(C, P. M.), ao qual poderão seI' ad
mitidos voluutartos que residem no

próprio local da sede deste quartel e

a uma distancia tal que possam rece

ber instrução sem acarretar perturba
cão para seu trabalho normal na vi
da civil, fica aberto nesta Unidade o

voluntariado para êsse fim, devendo

�ol����1i���to satisfazer ás seguintes -.==-,�,=::::=====:::====================
a) - ser brasileiro nato:
b) - ter bôa conduta atestada pe

la autoridade policial da localidade em

que residir (êsse atestado deve decla-
rar quanto tempo o candidato resi- Pr oressora-: Antonieta e Leonor de Barrnsd iu na zona. de sua jurisdição) ou remando Machado, �2 Fone, 1.5 t 6por um oficial do Corpo ou, final-
mente, por informações idôneas co rtlfabetiz8 e prepara nara os exames nE" admjssão aos
Ihidas a seu respeito; GINASIOS e INSTITUTOS de EDUCAÇAO..:) - reve�ar aptidão f!sica com- MATRÍCULA: Das 9 às 12. Nos dias 27 e 28, para os alu-
provada em mspeçao de sande; nos do Curso' nos dias 29 e 30 para os novosd) - estar entre 17 e 25 anos de I ' ,

I no
idade, devendo apresentar no caso de 21 (15 v. a t.7
ser menor de 18 anos, consentimento

I_.IIW- :OS.-_.mo c.__ .. - Im_.= m1lmilll••escrito de seu representante legal; ,.===III!== 1DI.. llil!:IIIR_iiliBulId:=iliIUl=== •e) - ser solteiro ou víuvo sem fi- IIBi =
��l��a� não ser arrimo de pessôa al- iii TENH A J U I ZO ii
2" :�)ateg�ll�; ::l�a::e::����::o d: ��C:l�� I IIporação para o serviço elo Exército ou ii!1 iiina Marinha de Guerra ou provar ter��ÕI TEM �íFILIS OU REU- =-sido isento da encorporacão depo is i. ==
da convocação de sua classe; li iih) - sendo maior de 19 anos e 8 �:.. MATISMO DA MESMA m.meses deverá apresentar certificado !PJ ' -

==
de al istamen to militar espontaneo ou me •certificado ele alistamento à revelia ==== ORIGEM? USE O PO- ==com 6 recibo do pagamento da multa 11=' .' I.
por infração de alistamento: IE!! 55II - Os voluntários admitidos no iii PULAR PREPARADO iiic. p, lVL não serão aquarteladas, não .i. 1=
receberão vencimentos, fardamento e iii 5alimentação por conta do Estado, mas _ i5-sómente instrução militar 3 vezes por lP.IIi ===

- . .... .-

semana, pela manha das 7 as 10 ho- ;=õ ==
ras ou à noite das 18,30 ás 21,30 ho- iii: =
:'as e aos domingos e feriados elas 7 EU! 9111
as 11 horas. m= A tllFlus ATACA -I UUO (J iiIII - Data do encerramento: dia iiii ==31 de janeiro do corrente ano. .111 O Ftgado, O Baço. o Coração. o Estômago. oS ..
Quartel em João Pessôa (São Jo- II Pulmões, a Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôres iisé), em 18 ele Janeiro de 1943. �.;;; nos Ossos, Reumatismo, Cegueira, Ouena do Ca- IIVaZeZv?- L01JeS ria Cru» =:� belo, Anemia, Abôrto s e.Iaz 08 indivíduos idiotas. 311'I'en. CeI. Comanelante I ; •

___________ :�� luotenstvo ao organismo. Agradavel p1••1 como um Iicôr 1==Cabetoa brancos Y {;()Ç1ú ii!! O ELIX!R 914 es tà aprovado pelo D,N,S.P. como ii�L\.RAVUJHOSÂ ! �i�i auxiliar no tratamento da SmHs e Reumatismo li::::= da mesma origem .
==

,=:: F.t\LAM CELEBRIDADES MEDICAS lU:
= em: Sobre o preparado ELIXIR A compoalção e o sabor a- --

liii .914. devo dlzer-lhes- sempre gradsvel do ELIXIR .814> re- II
!iii que o tenho empregado, em corc eudarn-uo como arma de II..c. oB caBOS de índlcação epro- íacil manejo para o püblíeo
liil priada (sUilis em varíaa de no combate á .. ifi li F, quallda- li
ini suas manllestações) 08 resul- de. que frequentemente a- mi

;::= lados lêm sido satisfatorlos, nroveito no .\mbulatorio da ====i pois sá,) rapldos e duraveiB. Maternidade de Santa Maria. »:.
� �iHa Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy. 55=
�=�

.

?�,. ::e=
3 2 ·==::_S-=='::II"UP!I:mIfJB=.=I:=:=lnI18a=1II11D=1==e=I3f==�:9==-Uii.v. -

191 i9���!l!'����llIlleJ!!�!�5m�=e:== :���85�==IHIi �:=��=... !;I=:==I ::.: "=1_

BARROSCURSO A�lT.ONIETA
EXTERNATO fUNDADO

DE
EM 1922

JOITENS QUISLlNGS A.TACAM
SEUS PRóPRIOS CHEFES
Londres, Janeiro - (Interalí ado

- para "O Estado") - Assim se
refere o "Stockholrnstidningen"
sobre a situação na Ncruega : "En
lre as boas notícias que nos trouxe
o ano novo figura a dissolução mo
raI entre os quisl ings que se agra
vou por ocasião da mobilização
para o front russo, Diversos mern- Frederic,o Veras, pro pr ie
bras do partido recusando-se a par- tário do carro de praça ri?
til' foram aprisionados, e sérios - 529, pede à pessoa que endistúrbios se seguiram, 17 jovens controu um moiho de chado "hirrl ", guar-da especial do
Qllis!ing, atacaram, na rua, e a,gre- ves C'lntem, dia 22, na Pra
(líram seus chefes, A inquietude r o co 15 de Novembro, o obsé
medo reinam nas filei,'as dos (luis- quio de entregá la, quelings o que pode ser facilmente ex- será gratificada.plicado com a mudança oJ}oracl<l
nos fronts". 45

QuelH achou ?

I
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�Aplique um Gasogênio «Sully» no seu

,Eficiência e garantia absoluta
Distribuidores: C_ RAMOS & C_ --- Rua

�_'1U1I:lmil-_-#M'íft____ OfiCINA DE

caminhão e ganhe a diferença
Tipo especial para ONIBUS
João Pinto, 9 --- Florianópolis

MONTAGEM E ASSISTENCIA

--

5

InstButo de Educacão de Florianópolis
(urso de Música e Canto Orfeônieo

De ordem do sr , Diretor levo ao conhecimento dos inte
':ressados que ainda se acha aberta a matrícula para o CURSO

DE MÚSICA E CANTO ORFEÔNICO. que começará a fun
cionar no próximo mês de março. sob a orientação técnica da

professora Beatriz . Bandeira Ryff', a qual, se assim desejarem
os candidatos, fará funcionar as aulas depois das 17 horas.

Florianópolis, 23 de janeiro de 1943.
Ju1ite Batalha da Silveira

UMA TOCANTE
HISTóRIA
DE AMOR

ILHA OU MARAVILHA ? HOMENAGENS A M/SS MA.RY
CANNON

Belo Horizonte, 23 (A. N.) - Foi
homenageada na Delegacia Regio
nal do Ministério do Trabalho a

sen horita Mary M. Cannon, delega
da do "Wornens Bureau" do De
partamento do Trabalho elos Esta
dos Unidos, que se encontr-a pre
sentemente em Minas recolhendo

I observações
da or-gan ização traba

lhista, especialmente fcminina.

47 Secr e tár ia 3vs 1

Êste homem, hoje rico, recorda
à esposa lIE"nob" como se casaram

quando ele não tinha nada - se

não a vontade de vencer. No
número de SELEÇÕES. E mais:

Como ensinar a seu filho
lições preclosos - que de ou

tro modo ele teria de aprender
à sua própria custa, <:!m duras c

amargas experiencias.Uteis e opor
tunos ensinamentos para todas
as pessoas... Pág. 47.

Aprenda a ser feliz· aju
dando ° próximo! Um co

nhecido escritor diz-nos como a

compaixão pele infortúnio alheio
oode mult iolicar a nossa própria
felicidade.:. Pág. 62.

Insph'icla aU�'obiografia de
um cego. "O mundo na Ponta
dos Dedos"; condensação deste li
vro novo e emocionante ... Pág.Lüâ.
Como c:-iar hábitos provei
tosos que simplifiquem a
existência - segundo os ensi
namentos de um psicólogo de re

putação mundial... Pág. 1.

Não deixe de ler êstes e outros

artigos notáveis no número de

DEZEMBRO de SELEÇÕES

Andando pelo Brasil,
Só não fui a três Estados,
Porém, se aqui ficar,
Dou por mui bem visitados.

Aqui cheguei com vontade
De bem depressa voltar;
Mas, as belezas que vi
São as que fazem vibrar,

Com forças tão desmedidas,
n ('nl'�c'�o do poeta,
Que. conhecendo esta ilha,
.Iu lga ser o fim da rneta ...

Eu tu
í

fl Cana svíetras
('.;:8 iem a praia tão linda! ...
Onde se anela lia areia
Com vontade que não finda.

Ao longo da bela praia
Vi casas de pescadore�
Que são tão pobres por fóra! ...
Por dentro ricas de amores.

Vi o bombix trabalhar,
Pois, êle é bom operário,
Na oficina natural,
Para aumentar o erário,

Desta ilha. lVIaravilha! ...
Solo fertil. Clima. ameno.
Que precisa ser descrita,
Não por mim, que sou pequeno .

..
I T I

Ao avistar a Lagôa,
Do outro lado da ilha,
Com seus montes de areia,
Uma ponte onde se trilha,

Atravessando a barrragem.
Tem no alto um campanário;
Tem na roça gado manso

E no coqueiro um canário.

Umedeci os meus pés,
Naquela água tão clara,
Olhando os olhos mais santos
Da meiga Cloris tão cara!

No mais pequeno recanto,
Eu encontrei tanto encanto,
Que me deixou extasiado
Com alegria de santo.

O templo dos bons poetas
É a própria Natureza,
Cujo altar é esta ilha
Cheia de rara beleza.

Representanle Geral no Brasil:
I'ERNANDO CIII:-.IA.LIA

Rua do Rosário. 55-fi 2.° andar - Rio

CAMPONESES ESLOVENOS
Londres, Janeiro - (Interalia

do - para "O Estado") - Um por
ta-voz do Governo checo em Lon
dres declarou que o "Grenzbole",
jornal alemão de Bra tislava, reve
lou há poucos dias, que bandos de
camponeses eslovenos armados com

pistolas automáticas estão desen
volvendo intensa atividade no va
le de Gelnica, na parte léste do
pais. Comunicava ainda que um
misterioso acidente sobreveiu na
Central Elétrica de T'rnava, onde
foram causados grandes dano:'

Caneíos nranoos t
MAR!VILHOSA 1

MlÇÃO

Mig1tel Santos

Ao tentar esquivar-se às determí
nações dos órgãos de Estatística Mi
litar, uma pessoa revela o que é:
inimigo do Brasil. E para os Inimi
gos do Brasil, a lei é inflexivel
(D. E. M.).

DOéNCAS DA PELE
E SifiUS

Espinhas, eczemas, manchas
di! pele. parQsitosa!;, furúnculos,

úlceras.
Tratamento das aísccêes da

couro cabeludo .

., ., A Estatística Militar, destinada 8

facilitar a preparação rápida, e tão
perfeita quanto possível, do apare
'Jhamento material das fôrças arma

-das da Nação, exige que todos os

brasileiros lhe prestem cooperação.
. ·Subtrair-lhe apóio é trabalhar con
tra o Brasil em guerra. (D. E. M.).

As autoridades responsáveis pela
fiel execução das Estatísticas Míll
'ares podem exigir, sempre que hon
ver dúvida quanto à veracidade de
qualquer info rmaçã», que cada in
formante prove o Que declarou . .A
má-fé constitue crime contra a se

gurança nacionai. (D. E. M.), � Dr. TOLENTINO

I
� DE C" RV � L"'·O

I
1'-\ ,- h li.

Consultas: Das 1 � às l'l horas.
Rua Vilor Meirelles 22-1' andar.

Doresápós as refeições
* gases e outros males

do estômago sãomui
tas vezes causados por exces-
80 de acidez do estômago.
Leite deMagnesia dePhtllíps
é remedio para esses sofri

mentos. Neutralizando 08

ácidos, ele alivia as dores,
normaliza a digestão e

torna posaivel uma saúde

perfeita.

de EdtaCãCão d� Florianópolis
e Grupo Modêlo «Dias Velho»

De ordem do sr , Diretor levo ao conhecimento dos in te
-ressados que, na Portaria do Instituto de Educação. se acham
afixadas as instruções para matrícula. exames de admissão e

exames de 2a época, todos a realizarem-se no próximo mês de
fevereiro,

Instituto

Florianópolis, 23 de janeiro de 1943
Judite Batalha da Silveira

Secretária46 3vs·l

Casa Beirão

.J
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�_D_I_C_A_D_O_,_R I_Cº �f:����:�n�r���! IDr ARAUJO o LHOS, OUVIDOS Tratamento especializado• -NARIZ, GARGANTA das at-ccões dn, aparelho
genltat feminino (Útero, Ová-

I rios, Trompas, etc.). Tra'lI
tam ento moderno, por pro-
cessos elétricos da

GONOR-,RÉA AGUDA E 'CHÚNICA
E TODAS AS SVAS COM-
PLICAÇÕES, sob centro-

Dr. MADEIRA NEVES-médico especielists em le endoscõpíco (V R E-
T R O S C O P I A) e de Iabo
ratorto ,

Fisioterapia - Diatermia e
Inlra-Vermelho.
CONSULTAS: Das 10-12 e

das il 5.
CONSllLTORIO: Rua Tira

dentes" 14 Fone: lfi63.
RESIDENCIA: Rua João Pinto
9. Fone 1607.

-

760

Especialista; assistente do Professor -Sanson
do Rio de Janeiro.

C I· Pela manhã, das 10 às 12
on!ou te 5: 'A' tarde. dA.R 3 às 6

AUSENTE----------------------

DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no Rio de Janeiro

Consultas Pela manhã: às terças. quintas e sabndos. das 10 ás 12
u horas: à tarde. diariamente. das 15 às 18 horas

Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Feno: 1467
Residência: Rua Presidente Coutinho, n.

Dr. MARIO WENOHAUSEN - �����a���o �:�de Medicina da Universidade do Brasil)
Ex-interno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira

médico do Departamento de Saúde

CLINICA MÉDICA
Moléstias internas de adultos e crtanças.

Consultório: Rua Felipe Schmidt n. 38 - 'I'el, 1426
Resldencia: Rua Visconde de Ouro Preto n. 70 'I'el , 1523

Horaria - Das 15 às 18 horas - FLORIANOPOLIS.

Dr. AUGUSTO DE PAULA DJ�el��a:i����S��:1• A •• F.orlanOllOUsResídência e Consultérlo: Rua Visconde de Ouro Preto 51
(próximo ao Teatro).

Cirurgia geral e Doenças de SeDh0r3s.
Fisioterapia: Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Violeta.
CONSllLTAS: Dlaríamentes às 11.30 e das 15 às 18 horas

Fone 1.644
---------------------------------------------------------------------------�

Dra. Josephina
MEDICADoenças de senhoras e críancas

CONSULTAS: das 10 às 12 e das lIt às li horasRua F, Schmidt. 39 (sob.)
----------------------

Schweidson

1��1'innU DE OlA6NffSTICO
GLI�JCO

Dr. Dialmd t�02ltmannI Dr. Antônio Moniz Ide Aragão
M�Dl'CO I

Formado pela UnlverBldl1dp dê
Jj, Genebra (Sulca)

Cirurgia e Ortopedia. G�m prauea nos hospltats europeu'
Clínica e Cirurgia do . Otmtca médica em gerai, DédJ.·ltrlll.
torax. Partos e doenças II doençae do sistema nervo�o, aparelho geníto-urtnarlo do homerr.de senhoras, e da mulher

CONSULTORIO: Assistente Técnico
• Rua Trajano. R:1, Dr. Paulo Tavares

DI J d à Curso de Badlologta Clínica com o
. ar amente as 15 S dr. Manoel de Aureu Campau"rlo' 1"1 hora".

I
Silo Paulo). Espec 81izado em rI!-HESID'f:NCIA: Iliene e Saúde Pübllca, Dela Untver-

Almirante Alvim, 36 lidade do Rio de Janeiro.
Telefone n. 751. Gabinete de H.aia X

Electrocardiograha clirnca
Melabolismn basal

Sondagem Dtwdena!
Gabinete de Hstoteraola

Lauoratóno de mlcr cscopta e

análise clínica
Rl.lli t"enilu:ld.o il>!aciltldo,'

Telefone 1.195

I
ADVOGADO

Dr, Aldo Ávila da luz
Horário: 9 às II e 17 às 18

I Dr. Remigio
CLlNICA -MEDICA
Molestias Internas, de

Senhoras e Crianças em
. Geral

ICONSULTORIO :

Rua Felipe Schmidt-Edlfi
cio Amélia Neto--Fone 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

RESIDENCIA·
A v. Hercllio Luz, 186

- Phone: 1392 -

ADENTE NO INTERIOR
Grande fábrica de folhinhas, a mais moderna

do país, precisa' em todas as cidades elementos ativos
e dispostos a ganhar boa comissão e adiantamento.
Mostruário vistoso, único no gênero, com 100 modelos
diferentes. Escrever para "FABRICA" Caixa Postal, 4249
- São Paulo - Capital

.:;XC

30v-25

Farmácia «Esperança» Ido

,.farmacêutico Nltt) LAUS

I
Hoje e amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatiu.
Peffum�ri8�.--Artigos de borrad1d.

Garante se ii exata observância no receituário médico

PREÇOS fv1ÓDICOS
R. Conselheiro Mcríro 4 e 5 (edifício do

Merendo,
FONE 1.642

i!

----------------------------------------------

Caspa' I,OÇ.\.O M.ARA VJ.

ILHOSA!

Casa de uloratlia
Aluga se ótima casa de mo- '---------.--

fl'idia, à rua Fernando Ma.
cbado n° lo, com 4 quartos.
:; salas, ha nhe iru, I>gua fria
� quente, etc. Tratar com

Tolentino, na Azencí s Che
vroJet.
32

PrestígIa o Govêrno e as
classes armadas, - ou serás
um "quinta - colunista". (L.
D. N.).

c

IRoyal»«Relojoaria

O ADVOGADO ACACIO M:O
REIRA comunica aos seus a-

---��----.........

_� migas e clientes que mudou
I o seu escritório para a rua

I
«Deodóro s n° 23.

(das 9 às 12 e das 2 às 5)
Residência: "La Porta Hotél"

Escr. Edifício Amelia apartamento 112.
Neto, sala 2.

_I..

LCE,aoiX8N-PoOSlRal110-Fone:
1277Res. Av. Rio Branco, 181

�14���I=Flo=.riano=='poli===S.== DEUCHER

Co so l procura alugar uma
pequ€no casa de moradia
dando fiança. Informar na

casa Santa Rosa.
43 3 v.

t 5 VS. alt.- 4

1\�5chedo & Cie.
Agências e

Represen tcrcões

Rua Trajano n' 3
Anexa - Oficina mecânica sob

a direção de

TREMEL

2

Aparelhada para concertar Registradoras, Numera
doras. vítrclas. máquinas de escrever, calcular, coser,

anarelnes iotográficos. telefones. etc.

SERVIÇO PERFEITO E GARANTIDO

C.lx. postal - 31
RUI João Pinto - 5

FlORI.ANÚPOllS

758 vs- 28

Sub-l!s.nt.. nOI princlPIII
muncípio. do Eatado.

17P.

Camisas, Gravatas, Pílamee,
"ielas das melhores, pelos menores

preços só na CASA MISCELANEA.
- Rua Trajano, 12.

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de (rédito Popular e Agrícola
de Santa Catarina

Enfermeira obstétrica (par
teira diplomada) Atende os
Casa de Saúde S Sebastião,
das 10 às 12 e das 15 às 17
horas

Vendem-se
um dormitório, urna sala de
jantar, uma cama para crían
ca, uma cama de solteiro
um guard a-ccmlda, e dois

, ca rr iuhos de criança . Ver ('

'ar à rua Jolnvtll- 52
5V8.- 3

lo MISCELANEA. rnstrruur
.os Rádios R. C. A. Victor,
s e Discos. - Rua Traja-

.

,

Rua Tralano 0,° 16 - S�de própria
Registrado no Ministério da Agricultura pelo CE'rtmcad�

n. 1 em 20 de Setembro de 1958.
Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Códiaos usa.dos: MASCOTTE ia. e 2a. edição,

FLORIANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento,
Tem correspondente em todos os Munrctpíos do Estado
Representante da Caixa. Economica Federal para a venda

das Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio
semestral, em Maio e Novembro.

Pagã todos os ceunens da.s apólices Federais e dos Estadas
de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.

Mantem es rtelra especial para administração de prédios;
Recebe dinheiro em depósito pelas

melhores taxas:
c/c ,à dtspoalção (retirada livre) 21'0
C/C Limitada 5%
C/C A1'iso Prévio 6%
C/C Prazo Fixo 7%

Aceita procur-ceão para receber venetmentos em to
clas a8 Renartlcões Federa!s. E@hrluais e Munlolpalfi.

Hospital de Homôniu
HAMONIA

Alta clrurala - Ortorpedia - Parto - Clínica mé
dica de Adultos e de Crianças. Doenças da Nutrição
Radiologia clínica (raios X). Laboratorto completo de

análises clinicas. Eletricidade médica
Curas dtetétícas e de repouso em amblente

calmo e eoníortavel
Médicos: DR. CESAR AV1LA - Formado pela Facul

dade de Medicina do Rio de Janeiro. Livre
docente de Ortopedia e Cirurgia Infantil da
Faculdade de Medicina de Porto Alegre
Ex-Clrurgtão do Sanatório Belém e da Santa
Casa de Porto Alegre.
DR. ARTVR PEREIRA E OL1VEIRA - For
mado pela Faculdade .d e Medicina do Rio
de Janeiro. Ex-médico efetivo cio Hospital
de Caridade de Florianópolis e ex-chefe do
Laboratório Central do Departamento de
Saúde Pública do Estado.

Intormações sobre tratamentos e reserva de

acamo-I
�

dações poderão ser pedidt8Sb PIor .cartat à ',.gerência do mesmo es 8 e ecimen o

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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po=- fazer, desagrada!
Não há exagêro em afirmar que 56 o insucesso espera
aqueles que não adotam o hábito do barbear diário.
Uma barba por fazer dá impressão de desleixo, e o

desleixo a ninguem recomenda. O homem que se apre
senta sempre bem barbeado desperta simpatia e con

segue êxitos. Com um aparelho Gillette e as lâmi-
nas Gillette Azul Jegiti-

GI.llettemas, poderá barbear-se
diariamente com rapi-
dez. economia e higiene. C. Posta11797 - Rio de Janeiro

------------A-éHiN-A--IN-JC-)O�N�JnQrU�I�ST�rl\�V�E�L�-----------...aM.......... �....aa..�
Chunquim, janeiro -- (Do China Information Committee,

li S Ij)ara Interalíaclo) -- Centenas de chineses conseguem escapar a n "N' U � n otodos os meses das regiões ocupadas da China, atravessando Uas linhas japonesas' e vindo ter, assim, à China Livre. Alguns
dêsses homens passaram por fantásticas experiências com as C O N TEM
sentinelas j8jlonesas, assim como nos encontros que, em ca-

OITO ELEMENTOS TONICOS:minho, tiveram com toda espécie de soldados das forças ini-
migas. ARSENIATO. VANADA-

Alguns declararam que o dinheiro é um soberbo passapor- TO, FOSF O�05, CALelO
te quando quer que se trate de fugir dos territórios ocupados ETC.
pelo inimigo. Na província ele Shansi, onde centenas de jovens TONICO DO CEREBROestão recebendo instrução militar numa das academias do

TONICO DOS MUSCULOSGeneralíssimo Chiang Kai-Shek, inúmeros cadetes recrutados
vieram ter alí das áreas ocupadas da China.

Certos agentes das escolas militares e organizações clan
destinas encontram meios de se comunicarem com os candi
datos, indicando-lhes o melhor meio para a fuga e enviando
lhes a assistência financeira.

O último a chegar na China livre foi um estudante, Lin
Chai Wu, que deixou Peiping há menos de um mês. Viajou
quase todo o tempo por estradas de ferro controladas pelos
japoneses. Depois de alguns dias, alugou uma carroça em que
atravessou a "terra de ninguem", entre as frentes chinesa e

japonesa. Os soldados e sentinelas japoneses andaram-lhe no

encalço nove vezes pelos trens e estações por que passou. Os
chineses colaboracionistas que, no fundo, permanecem chine
ses, ajudaram-no várias vezes provando a sua solidariedade
íntima com os leais compatriotas.

Com os japoneses, porém, as coisas se tornavam mais di
fíceis. Os soldados invasores costumam arrancar aos viajantes
ou fugitivos certos objetos como luvas, lapiseiras ou joias, aju
-dando-os, em troca, a prosseguír viagem.

7

.,

vs -14-

-

DIRETORES:

CD�pan�ia fi Aliança �a Baia»
Fund.,dl em 1870 ... Side: BAIA

INCENDIOS E TRANSPORTES
19H

9.000.000,00
59 000.000,00

4.748.338.249,78
34.198834,9()
91.862.598,37
7.426.313,52
23.742.657,44

Dados relativos ao

Capital Realizado
Reservas. mais de
Responsabilidades assumidas;
Receita
Ativo em 31 de dezembro
Sinistros pagos
Bens de raiz, (prédios e terrenos)

ano de
Cr $
c $
c &:
• $
• $

$
• $

Os Pálidos. DI2PIUpefl,dol,
ESClot.dos, Anêmico., Mã ••
que crilm Mlgrol, Criençu
uquítiCIt, flceberão I toni-
ficação ger.1 do org.niemo

com o

Sa n OU e n 0"1
Llc. D.N.S.P. n' 199, da 1921

IQuem sonegar informações à Es·
tatística Militar, trabalha em pró)
de país inimigo. E, nesse caso,

jserá julgado, militarmente, como

inimigo do Brasil (D. E. M.).

Dr. Parnfilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr.
Francisco de Sá e Anísio Massorra

Agências e sub-agências em todo o território nacional.
Sucursal no Uruguái. Reguladores de avarias nas prin-

cipais cidades da América, Europa e Àfrica.

Aqente em Florianópoli 8
CAMPOS LOBO & CIA. - Rua Felipe Schmidt, n: 39

Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083
Eod. Telegr. cALIANÇA�

SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO. ITAJ1\Í,
BLUMENAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

PEYRODTON TOMA POSSE DO ----------.-----------------------------.------..-

GOVERNO

CURSO PARTICULARArgel, 23 (D. P.) - O sr. Marcel

';;;J:;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;====�I Peyrouton entrou no exercício de

Prof. Manuel Lut·zsuas [unções como governador ge-

Of-
·

T
,. 1'1.11 da Africa do Norte. Falando.

lClna
.-

eCnlCa� aos correspondentes de imprensa,
o 61'. Peyrouton declarou que tinha

ROYAL de lazer algumas modificações na
«» administracão local. Acentuou o no-

vo governador que é necessário um N0acordo entre os generais Giraud e .
_

De Gaulle para a unidade [rancesa

G
.

em gel'al e, especialmente, para o D V·t utle rre"esiorco militar aliado na Afl'ica do r. I or " ..
'

Nort«. Declarou, por fim, o sr,

Peurouion, que havia ojerecidc Cirurgião Parteiro
sells serviços ao general Giraud. ..

Com 2 anos de prática nos principais Hospitais da Buropa,
Não tenhas dúvida em de- Chefe do serviço Pre-uatal do Depart. de Saúde Pública;

nunelar um "quinta-coluna", Moléstias de senhoras, Endocrinologia.
por mais que pareça teu amí- Consultório: Rua Felipe Schmidt, 34
go; não merece tua estima um Consultas das 2 1/2 às 5 horas da tarde
traidor da Pátria. (L. D. N.). Rasidência: rua Rui Barbosa, 57 - Fone 1004

Preparam-se candidatos para quaisquer concursos
PREÇOS MO'DICOS

Rua Saldanha Marinho, n. 3

Instalada modernamente e dirigida por técnico espe
cializado, conserta e reforma máquinas de escrever

e de contabilidade com absoluta garantia
e modicidade de preços

Rua João Pinto, 5 - sobrado Telefone, 1658

M'acbado & Cia!

f

p Alt.31

Realce a sua beleza com um lindo e moderno vestido comprado na popularissimo

Padrões que
Não esque�am,

dos notnens !!
c ��1i� f(tr.�i!Jno 8o., JiU\1U I. il UJj!Ml ,

encantam! Cores firmes ! Fírmes
Casa �acedonia-(a casa que mais

�--a.'MlmaaM�_w.�'Rm__==�·--am---"------�-------- _a HU__um�mmr_.�_a__�_���ame=�&&�WWZ&����mwam6�__aq__��.������-------

como o aii10r

barato vende)
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8 o ESTADO-Segunda·feira, 25 de Janeiro de 1943

I Possibilidades da participação direta do Exército
brasileiro no conflito que assola o mundoOs russos reconquistaram mais 2 cidades Rio, 25 (A. N.) - Em sua ordem do dia, o coronel Brasiiil10 Americõno Freire,

Moscou� 25 (R.)_Urgenie.-As tropas 50" comandante do (POR, dedarou: "As palavras de advertência pronunciadas, ultimamente,
viéticas reconquistaram as. cidades de Ar· pelo chefe da nação, o ritmo de nOSS3 preparaçéio bélica, os compromissos que nos
mavi" entroncamento ferroviário empor- vinculam às Nações Unidas, os prognósticos da uma gueifa longa e a voracidade com

taRte, e Estarcbels, situada a 203 kms. ele que são abordados os efetivos nos diversos teatros da guerra, não deixam dúvidas sôbre
Karkov e a 80 kmsa de Vorochilogrado. I a posslbllldede de U_!11Cl participação dlrêta do nosso Exército no conflito mundial".

Caíu a ,capit�1 da Lí�ia, I Destróier brasileiro no Mediterrâneo li' c�!������f�1g�t [Cairo, 25 (R,) - A, pnme,:a� horas d: ,m,nha de sábado I ,.. . d' f _ JlLTA CIRUHGIA ABlJOMINAI,:

e.l
(hora local). as forças do 8° Exército britãnico entraram em S. Paul?, 25 (C. sa , C;) - Teleçtamas de Lon re� ui or

tõmago, vesícula, útero, ovários, .'

Trípoli, capital da Líbia e porto importante do Mediterrâneo. mam atrave� �e comentários tisonqeiros que uma un.zdad� de "PY!:4��Atuoor;�H��i<J()�1��!1!:. .�

Os nativos ao pressentirem a apoximação da tropas do guerra brasileira esteve presente em aguas do IVledzte1'l'ane:J hldrocele, va!lcocele. Tratamento sem
.

. .: -

d
.

portantes manobras nanais da esquadra bTZ dor e opcraçao 4Ie Hemoi-rotdes e vart- ,

graI. Montgomery, voltaram às ruas , para saudar as forças que PQ1. ocas:ao e, Z1n J v,. �,;; : zes _ Fracturas: aparelho" de gêsso, :,
vinham livra los da opressão naai-fascista, Berlim admitiu a tânica. Esse [áio pro,?ocou eloçios adam.c;vte desvanecedores OPt�:çanope:!��ta� o�Tve���lal'ôóP�j&.
queda dessa cida�e, A i?formando que sua� forças se retiraram, p�r� 0r.:2�SSO pazsf AA imprensa zn�lesa,. a!ws., us� d� suma

ger:-I
Fone, 1009 1',..

·

..sem oferecer resistência, para leste, depois de haverem destruI.[ �zlez� ptu a as ,�e: erencza� que fe;:�'I'

ao Bras,,:_l, DL�n�m.�nte sao
.

Horârlo: Das 14 às 16 horas, dJar!a· ;
do as instalações portuárias. !PUblZCadas nottctas e m!zgos soo,e, questões blaszl�;1as, que mente. �.

O cel, Frank Knox, Secretário da Marinha dos Estados merece;m_ a melhor. acolhida por pG;�'ie' de t�d�s os =r= Es- WEiWme ••
,

Unidos, referindo-se à queda de Trípoli, disse que a vitória foi sa n?tu!ze;: a re_tp.ezto de um âestroier brasileiro n�s �gU!!S �odas maiores e mais importantes desta guerra, pois o inimigo Medzt�1. ra�eo, toi largamen_te comen:tada e as consuiei açoes e

P?S,s':le, agora, no Mediterrâneo, sómente as bases d� Túnis, amabz.lzdaae � demonstra_çao d.e a17!zzade �8t�nderf}m-se ah tnurdOSicília e Sardenha. Com a queda desse baluarte africano, a que diz _r�spezto ao Brasil. Para nos, brasileiros, e uma � !!"
conquista do império italiano prometida por Winston Churchill, uma glona e enorme orgulho sabe�m_o� que o nosso pauiltião
em 1940, está praticamente ultimada. t�e:n.ula _onde se desenvolvem as mtorias dos defensores dap

ciuilizaçiio .

ULTIMA HORA

Caíu um grande avião da PanagraLIMA, 25 (R) - Foi localizado do ar, ontem, o

aVIa0 da Panagra 00-3, que vinha de Santiago do Chi
le com destino a esta cidade. ° aparelho transportava
15 passageiros e o local onde foi encontrado dista 24
kms. das colinas de Chaparra. Porém, devido à má vi
sibilidade, nada se pode dizer a respeito das consequên
cias do desastre. Numerosas turmas de salvamento di.
rigem-se por terra, para as colinas de Chaparra.

Derrota japonesa . na China
CHUHQUIM, 25 (R.) - « A campanha de 32 dias nas

montanhas de Tapiê terminou pela derrota completa . dos ln
vasores nipônicos, que se retiraram para suas posições mmers,
depois de terem sofrido mais de quatro mil barxes» - dede
rou hoje um porta-voz militar chinês, que acrescentou que «( foi
em Siniang, na região sul da província de Honã, que o sres
so das for�as inimigas foi derrotado».

Submarino secreto
. Zurique, 25 (R.) -- A radio de París, controlada
pelos alemães, noticiou que os estaleirOlli nazistas estão
construindo novo tipo de submarino, o qual, alem de
mais rápido, tem maior raio de ação que todos os ou

tros atualmente em serviço. Êsse novo submarino usará
motor Diesel de ímersdo, que o fará recuperar 40% de
velocidade perdida sob a água.

-INSTITUTO

dode. de La Plata, revelam

BRASIL-ESTADOS
Projeção de filmes

São convidados os srs, sócios que ainda não ti
veram oportunidade de assistir os filmes abaixo
mencionados, para a sessão que será realizada amanhã,
às 19,30 horas, na séde do Instituto:

"A vitória do ar"
"A batalha do Egito"
"Notícias do dia (vol. 14, rt. 7)
"Notícias-do dia (voI. 14, n. 8)
"Notícias do dia (vaI. 14, n. 9)
"Aieece, terra da promissão"

UNIDOS

Em Túnis a Bizarta
Cairo, 25 (R.) - Esquadri

lhas da RAF despejaram, on

tem, numerosas bombas sobre
os objetivos estratégicos dos
aeródromos de Túnis e Bizerta.

*

Ccmtinúa avençando
Rabat, 25 (R.) - A radio

do Marrocos informou que a

vanguarda do 8° Exército está
se aproximando da fronteira
tunesina.

que se registaram na se

mana passada 40 casos de
paralisía infantil em Bue
nos Aires.

49 2 vs 1
o sr. João Alberto chegou
RIO, 25 (A. N.) - Chegou'

ontem o sr. João Alberto,
Coordenador da Mobilização
�conômica, víndo dos Es
tbdos Unidos.

Condições de paz na China
NOVA VORQUE, (R.) - "Uma das condições de paz

impostas pela China será a transferência de Ioda a es
quadra japonesa para a China" - declarou nesta cidade
a esposa do sr. Wellington Koo, embaixador chinês em
Londres, pelo rádio.

Partiu para os E E. Unidos
RIO, 25 (A. N.) - ° sr .

Henrique Fontenelle, dire
tor da Escola de Aeronáu·.
tica, partiu, ontem, para os

Estados Unidos, em viagem
de observação e estudos.

•

BLITZKRIEG
Moscou. 25 (R) - Altas pa

tentes do exército soviético cha
mam de "blitakrieg" as impe
tuosas ofensivas desencadeadas
pelos russos os longo de toda a

extensa frente de batalha da
Rússia.

Mulheres espancadas
açoites de aço!

com

Ferocidade não atingida Londres, janeiro (Serviço
ainda Polonês de Informações, para

"O Estado") - (via aérea) -

Zurique, 25 (Reuters)- Um Acaba de ser tornado públicoporta·vóz militar alemão, pelas autoridades polonesas um
�itado pela rádio de Berlim, relatório sôbre os métodos usa
declarou: A luta, na área dos no campo de concentraçãode Estalingrado,:nos ultimos de Ravensbruck, onde as mu-
10

, dias,. ati�giu a um lheres polonesas são espanca
q;au de �ntensl�ade e fero-· das com açoites de aço, seguncldade alndà nao superado do pormenores alemães, como
em toda a campanha da I abaixo passamos a transcre-
frente oriental". ver: .

Vigilanda do Estreito de "O princípio de responsabi-
Magalhães lida�e coletiv.a é aplicado. Os

S t'" 25 (R) _ O
. castigos conSIstem em estar dean Iaso, . mI-, d t h .

.

t d R I
-

E
. pe uran e uma ora ou maISnls ro as e .açoes xterlO' ao ar livre seja qual fôr o tem-res, sr. JoaquIm Fernandez, _ _

.

d'
-

f't h' po, ou entao suspensao das re-
em

t
Irra

.:ajao eI.a aTe feições e estar de pé uma hora

�es a

cafI a, an unclOu CJ ue ou mais enquanto os outros
ora�. omadas as m��l�as prisioneiros comem. As ofen
p:eIIt�l�ares para a vlgl/an- sas mais sérias serão punidasCla nglda das aguas do Es- . . _ . ,

t 't d M Ih
- com 42 dIas em prIsao sohta-rela e aga aes .contra ria e sem roupa de cama e es-a p�ssagem de naV1C:s. de pancamento com açoite de açosuprI1:n:ntos que se dIrIgem duas vezes por semana. Uma

aOAJIapaod' . . mulher de 70 anos foi punidaem ISSO, o mesmo tItu·
far acrescentou que forarn

Cadotadas as providencias
mais enérgicas para a vigi
iância absoluta das fronteiras termediário.
entre a Argentina e e Chile. 39

recentemente com este castigo.
Outra pena, são 25 chicotadas
de açoite de aço ou 42 dias de
encarceramento." .

"Durante o período que du
ra o castigo, os presos devem
estar conscientes. Os guardas
tomam o pulso aos presos e, se
êstes desmaiam, são reacorda
dos para continuação da tor
tura" .

"Uma mulher polonesa por
ter falado com uma· judia rece
beu o castigo de 42 dias em pri
são solitária. O mesmo casti
go foi aplicado a outra mulher
por usar linha de cóstura para
consertar as chinelas. A cha
mada dos nomes dos presos
duas vezes por dia, significa
que têm que estar de pé muitas
horas. Foram castigados nume
rosos presos que não atende
ram a uma das chamadas ime
diatamente e se desculparam
por estarem amarrando peda
ços de papelão aos pés para
poderem pisar a neve".

•

Sobre Rabaul
Melburne, 25 (R.) - Pode

rOsas formações de bombardei
ros australio-americanos reali.
zaram operações em grande es.
cala sobre a importante base
marítima de Rabaul, atingindo
navios que se achavam surtos
aí, num total de 20.000 tone
ladas.

•

Bombardeando a Alemanha e
o norte da França

Londres, 25 (R) - Conside.
ráveis formações de bombardei
ros anglo-americanos atacaram,
ontem, as bases de submarinos
de L'Orient e Brest, bem como
a. região alemã do Ruhr.

*

6009 aviões
Cairo, 25 (R.) - Informa.

ções extra-oficiais revelam que,
na campanha da Africa, o eixo
já perdeu 6009 aparelhos. Francisco Duarte Silva, Rua Germano

Wendhausen, 12, precisa comprar uma
pequena casa. Negócio direto, sem inParalisia infantil

MONTEVIDÉO, 25 (R.)
Notícias chegadas a esta ci- IS vs.

É Ul\lA DOENÇA
MUITO PEIl.IGOSA
PARA A FAMÍLIA
E PA.B.A A RAÇA
AUXILIE A COM·
BATEL-A COM O

.Ad61f Heínz.
Beckerle

Londres, - janeiro ("Europeame
Correspondents", para "O Etsado"),
- Adolf Heinz Beckerle é um dos t

especialistas de Hitler para a orga
nização da "quinta coluna", Não
se deixa pronunciar nunca o nome

de Beckerle quando se fala nos ho
mens responsáveis pela entrada da.
América do Sul na guerra. Tem'

I agora 40 anos de idade. Foi há al·
guns anos para a América do Sul,
pois estava em perigo de ser conde-
nado por fraude, e lá organizou
grupos locais de NSDAP. Passou:
um ano na Argentina e no Para
guai por conta do serviço de pro
paganda alemã. Depois do seu re

gresso, Berckerle foi promovido a

"Obergruppenfuehrer " das S. A. e

Chefe de Polícia de Francfort-sô
bre-o-Meno. A tentativa de Bercker
le de arranjar para o enviarem
para a Argentina como embaixador·
falhou porque o govêrno argentino,
recusou-se a aceitá-lo. Por conse

quência, Beckerle resolveu trans
ferir as suas atividades para os Bal
cans, fazendo com que o nomeas
sem embaixador em Sofia. Lá por
tau-se como se fosse senhor do país •.
Quando em outubro de 1941 os ge
nerais búlgaros declararam que as.
suas tropas se amotinariam se as o

brigassem a combater contra os rus

sos, Beckerle pôs o trunfo na mesa..

Entregou ao Ministro da Guerra uma,
lista compilada pelos nazis, em que'
eram descritos como suspeitos 50·
dos oficiais do exército de patente
mais elevada. Nessa lista achava-se
o nome do Chefe do Estado Maior
c diversos comandantes de corpos
de exército. Todos os oficiais que
figuravam naquela lista da Gestapo=
foram demitidos, e assim Hitler
conseguiu obter a carne para ca
nhão que desejava.

COSTUREIRA
2 costureiras�Precisa·se de

para trabalhar em camisas.
Informações à Rua Felipe

Schmidt, 113.
tI 5 vs alt'z:

Os elementos colhidos pela Esta
tística Militar são absolutam.eUr
secretos, e servem sómente a fim
militares. Negar-se a fornecê-los 0111
mentir no ministrá-los constitUe
crime rigorosamente punido pela!!'
leis do País. (D. E. M.).

I Cabelos branr.os 'â
3 ,I MARAYII,HOSA 1
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