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NOV11 ·IORQUE, 27 (U.P.) - Enquanto as autoridades nazistas dão para irradiar músicas tristes, a
Imprensa italiana sustenta Que o dia 23 de janeiro deve ser considerado' como lim" dhl de luto
nacional. Os jornais de Milão, por exelnplo, choram lágrhiiâs sentidas diallte da perda de T11Ípoli, ii

jóia do finado império. E dizem: «A entrada do Oitavo Exército eH) Trípoli assinala
o dia rnais sombrio da bistória do império fascista».fiÜt!::ey:n;.t4

Reunião do go�eli"no
po�·iuSs.aês

luto

o l\IAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA
Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

I Florianópolis - QlIài! a·feira 2. 7 de Janeiro de t 94 3 i------ ----------------.--------

Lisboa, 27 (R) -- Presidida pe
lo sr. Oliveira Sa lazar, o gabine
te português efetuou uma reunião,
sabado. à qual compareceu o sr.
Teotônio Pereira, embaixador por
tuguês em Madr].

Sabe-se que nessu reun ião foram
ventilados vários problemas inter
nacionais, inclusive as relacõcs
economicas luso -- espanholas.
-C��;;pral

-

na c. SA MISCE ILÁNEA é saber economizar' XXViii

Fugiu da prisão e foi
devorado por urra tubarão

" -

Santos, 27 (E.) - Há dez dias, dois detentos da colônia cor

recional Anchieta, João Cunha Valadares e Manoel Santos, conheci
do pela alcunha de "Quiabo", assíduos frequentadores das cadeias,
valendo-se da relativa liberdade que gozavam, conseguiram fugir
em uma jangada. Depois de quatro dias de navegar sem rumo, ex

tenuados, "Quiabo" caíu no mar. O companheiro fazia grande es

forços para puxá-lo para dentro da jangada, quando foi ê!e puxado
para dentro dágua, acreditando-se que por um tubarão. Valadares
foi encontrado desfalecido, ante-ontem, na jangada, por um vapor
nacional, sendo finalmente, entregue à polícia marítima e recolhido
à enfermaria da cadeia pública local. "Quiabo" desapareceu.

H. 8732

Hio, '27, o Correspondente Especial Amorim Parga
- Com a presença do ministro da Guerra e de outras

militares, realizou-se dia 22, no Campo de S. Cristóvão, a cerimônia
do Juramento à Bandeira de mais 342 novos aspirantes para a Re
serva do Exército, formados pelo C, P. O, R. local. O clichê fixa
aspectos dessa cerimônia, vendo-se no da esquerda, o Ministro
Gaspar Dutra, no palanque de honra.
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Lisboa, 27 CU. P.) - Prece

dente de Cadiz, e com destino à
América do Sul, chegou ao Tejo
o paquete espanhol "Cabo de
Buena Esperanza", que leva 189
passageiros que se dirigem a Bue-

SABOTAGEM NO eH I LE?

Uma pátria parac:; •

d FALA o SR. CORDELL HUlL

povos oprimi os Washington, 27 (R.) - O secre-
- tário de Estado sr. Cordell Hull,

Londres, 27 (R.) - Sir John 'Vardlanw Milne, membro em entrevista concedida aos jorna
do Parlamento Britânico, escreveu no "Times" que a Oírenáí- l�stas, d�claro� que embór� não
ca e a 'I'rípolítânía se-jam colocadas dentro do mais curto

pra-I
tivesse s�do aVIsa�o de uma viagem

• à

dí
. - J -

U'd . t 't' do presidente RIOS aos Estados:
zo possível a rsposiçao {las � açoes UI as, cerno ou ra pa rra Unidos, o presidente chileno seria
para os povos oprrmídos e deslocados da Europa, a-tim-de que sempre benvindo se acaso se dis
êles possam alí construir uma nova cívillsação e prosperidade pusesse a h?�rar os Estados Unidos
Igual a de seu passado histórico". com ur�la vIsIta., , _Aludindo depois a conversacao

li C1lla Costelllra vai- construI-r il��eG��::I�i�i:e��. ���d�W���IICiO�}�r�
J.I •.

. mau que o n!inistro do �xte.rior do
Uruguai realizava conferências com

navios de 3.500 toneladas f��:�a����t��;O d�e i�����sO�e s���:
o sr. Guani avistou-se tarnbern

esta manhã com o sr, Sumner ,VeI
leso

Como os jornalistas lhe pergun
tassem se houvera qualquer pro
gresso relativamente entre os ge
nerais De Gaule e Giraud , o sr. HuU
respondeu que não podia, por en

quanto, abordar essa questão.

Santiago, 27 CU. P.) - In- ao que dizem informações recebi
cêndios de origem misteriosa ir- das do local.
romperam nas províncias do Sul, Êsses incêndios, ainda segundo

Güirã"SiiiikijijãSõõieiiii_
Londres, 27 (U. P.) - A campanha submarina britânica

]10 llIediten-âneo está alcançando resultados excelentes. Qua
tro navios do "eixo�' e dois navios de guerra do Inímígo foram
afundados, no llIediterrâneo Central, pelos submersíveis Ingle
ses. Divulgando essa informação, o Almirantado Britânico
acrescenta que outro submarino aliado torpedeou, ainda, um
grande navio de abastecimento, o qual, provávehnente também
foi a pique.

as informações aqui recebidas,
propagaram-se rapidamente, des
truindo os campos de trigo, justa
mente quando estavam sendo ini
ciadas as tarefas de' colheita.

Um dêsses casos ocorreu nas

imediações de Temuco, onde foi
destruida a usina de eletricidade tá destruindo as reservas de bos
de Pucon, na província de Vilar- ques do Estado, nas imediações
rica, juntamente com uma grande de Demalleco.
� .

grande

táli

serraria que continha
quantidade de madeira
nada.

armaze-

, As autoridades da província de
Bie-Bio informam que outro in
cêndio de grandes proporções es-

«Moca}) e «Du(�» têm
as mãos largas

os

Rio, 27 (A. N.) -- Anunciou-se que, no último despacho
havido com o ministro da Viação, o sr, Getúlio Vargas reco
mendou ao sr, Mendonça Lima providências no sentido de ser
estudada a possibilidade da construção, nas oficinas da Cos
teira, de navios de 3.500 toneladas, destinados à navegação de
cabotagem, A construção deverá ser realizada em séries de
três navios, cada.

Rio, 27 -- (ESTADO) -- Nas Se
cretarias de Financas e da Segu
ranca Pública elo Estado do Rio
está" aberto inquérito policial- ad
ministrativo afim de apurar as res

ponsabilidades no desvio de , ...

Cr S 180.000,00 recentemente desco
berto no Posto Fiscal de Caxias.
em Nova Iguassú, Segundo ficou
esclarecido, há muitos acusados,
entre os quais se encontram o che
fe elo referido Posto, Alvarenga Ri
beiro, conhecido por "Moca", um
seu cunhado, de vulgo "Duca", e

.Eucli des Luiz da Cunha, deixaram
de receber as quantias do "impos
to de barreira", sobrado aos veí
culos que transpõem a divisa entre
o Estado do Rio e o Distrito Fede
ral e vice-versa, embolsando-os.

Dois dos principais acusados se
acham presos, incomunicáveis, na
Casa de Detenção de Niterói,

Caspa' LOÇÃO MAR A.VI
LHOSA!

o BRASIL E A AMÉRICA
De nm editorial de ontem, da

nosso brilhante colega "Correio da
Manhã", extraímos o seguinte tó
pico: -- "O Brosil, cuja atitude
resoluta. no momento oportuno;
nem antes nem depois da ocasião
azada pW'(1 fazê-lo, não encontrou
hesitações nem tergiversações, es
tá cento pOI' cento ao lado do povo
norte-americano, e de seu ilustre
presidente, o notável homem de
Estado Franklin Delano Roosevelt,
cuio nome fado o Continente re
verencia como o de um verdadeiro
ap ásiolo das ,grandes e eternas
conquistas da civilização e do li
beralismo, que sobreviverão 'ao

ataque que contra elas veem de
senvolvendo os inimigos da paz,
do progresso, da lei e de direito";

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

jadas pela "quinta-coluna"o
(L. D. N.).

DR. PAULO SAMPAIO
Recentemente nomeado diretor

gerente e presidente interino da
"Panair do Brasil, S. A.", o dr.
Paulo Sampaio seguiu para o nor
te do país em viagem de inspeção
aos vários serviços dessa empresa
nacional, percorrendo as suas es
tensas linhas, a-fim-de se pôr em
contacto clireto com o pessoal e
melhor inteirar-se do desenvolvi
mento da companhia que ora diri
ge,

O presidente interino da Panair
visitará todas as cidades servidas
pela mesma empresa de transpor
tes aéreos, sendo maior a sua per
manência naquelas de maior mo

vimento, como sejam a Cidade do
Salvador, Recife, Natal; Fortaleza,
Belém e Manáus, Terminada a sua:

inspeção ao norte, o dr, Paulo Sam
paio visitará as cidades compreen
didas nas zonas do sul, tio centro
e do oéste do país.

Cabelos brancos'
MARAVILHOSA 1
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�!d���(���-SI dO�rred.ºS���lha �� ��m��!!º��, que��lham��ro��r.�11 Vida Social Icombater 05 atentados de toda tas outras foram detidas na cida- 100.000 francos de recompensa a ram um rebocador e os franco
espécie e a crescente intranquili- de, segundo parece com o fito de quem descobrir os autores do atiradores fizeram fogo contra
da de que se nota em toda a Eu- eliminar toda possibilidade de sa- atentado a dinamite contra os um trem de tropas alemãs em

ropa ocupada, a "Gestapo" ado- botagem contra os abastecimen- guardas nacional-socialistas reu- Loon, provocando o descarrila
tou diversas medidas de repres- tas alemães que são enviados nidos em Ganel. O govêrno de Vi- mento de cinco vagões, que cai
são, destinadas a impedir revel- para o sul, na direção do mar Me- chí baixou decreto anunciando ram no rio, com todos os solda-

, tas como a de Marselha e de ou- diterraneo. que serão punidos com a morte dos que conduziam. Em Amiens,
tros pontos. Simultaneamente, foi Nf� Bélgica, cerca de 50 CIViS iodos os que pratiquem atos de ocorreu uma violenta explosão
noticiado que o ocidente europeu foram detidos como reféns. Seis sabotagem contra os transportes em um restaurante, quando o

foi teatro de nova onda de

terro-II belgas foram fuzilados em repre- públicos. mesmo se encontrava repleto de
rismo e de aios anti-nazistas. sália pela morte de soldados ale- Segundo informações recebi- alemães. Morreram ou ficaram fe-

16.000 pessoas foram interna- I mães. Anteriormente outros 14 ci- das pelo govêrno belga com sé- ridos n:umerosos soldados do
das em campos de concentração I vis já haviam sido executados. de em Londres, os sabotadoresl Reich.

H9TLER FURIOSO••6�8•••••••••••••••••••••_••••�•••••
:IÍit< .. Angora, 27 (Do correspondente

A �

E
da Afi para a Reuters) - Acaba>�

.e., ., de chegar à Turquia um número
i� ti muito recente elo jornal "Schwarze
W Korps", ó.rgâo dos SS ele Hitler,• ti que contém lllll editorial que cons-
� • titue evidência do desassocego que� pcrdrôe= m rrovilhosos íinissímo acabamento das melhores reina na Alemanha, "O desenrolar• f d 1

- � desta guerra exige a mobi liz ação.,,_ cb.Iccs O pais. são encontradas nos ba cães da """" total de torlos os esforcas" - diz� , e certo trecho do editorial, que con-

I! C- � l inuu : ":\'50 temos o direito ele in-
dagar: ',"enceremos? Temos os rue-• � lh ores soldados, os melhores co-

'. Dinriamente novldaces � mandos, os melhores operários, os
"" reCeDemoS" melhores organizadores. A guerra,� RUA, FEr�IPE SCHMtDT, 54 .. FONE 1514 � já está ganha, mas _temos de no.s" .• mostrarpaClCl1tes, Nao temos o clt-

a��.!llJ\i.�.a.& � a.er. ... IM!.A�. .ea.A...._ reito de invocar desejos pessoais e,·IIlQ®"Ifl'? _W',*,,� ..... ctU'••�.'EIit'••w ..�_w. •••... I enquanto recusarmos adaptar-nos
às necessidades da guerra, ignora-

.() f::1 a �e II teS' i I· I" I) I· � lna't I· C.4 'S II a"""'" o �·;����:1ll<�1�1�e.��'i����: ge����l�S eal�,
_ � �' Ul. 'l, ,_, ''{ 1l. J\.

I ���l�l�' l��\�rl�o;��al�xf:t&�;�ioa� ���\..._.;
podemos alcançar apenas metade

oodem S1C)[" proe«-sad' A)S lo� g;isc��ll��t��osf�:rtr��a(I: �tl�Ól���
t

'

I ,;' • -. � nher em a guerra total sao os russos,
-

' ; '1- �_ Na Rússia, tnelo se encontra a ser-

! vic o da guerra, Devemos fazer tá
i boa rasa de todas as consideraçõesRio; 27 (Estado) - Transita pela i deferiu � promoção do represental1"l caso, o promotor l:equereu �u� os que nos separam das realidades da16a• V'�ra Criminal um inquérito em trado, nao ,pod�.n�o nem mesmo ser I autos fo.ssem remetIdos a? nUlllstro I guerra, Devemos nos dedicar in

{)ue figura come acusado o sr. Daví chamados a ponCla para prestar de- i da .JustIça, que resolvera se deve, teiramente ii 0uerra".Scott Fox; secretário da Embaixada clarações, porque isto implicaria em
I
ou não, dar, por via diplomática,

b

da Inglaterra, que, ,no dia 23 de no- ofensa à inviolabilidade de que conhecimento ao Govêrno da Ingla- ----------------

vembro último, cerca das 20 horas, gozam.
-

terra, do referido fato. COSTUREIRAii Praia de Botafogo, em frente ao Dessa forma_, julgando a justiça O juiz Otávio da Silveira Sales
prédio n. 472, dirigindo um automó- local incompetente para apreciar o te do Ministério Público,
yel atropelou o lavrador Manuel
Vicente Inácio.

Recebendo o processo para ma
nifestar-se sôbre a denúncia, o pro·
motor Clóvis Paulo da Rocha, deu
o seu parecer, concluindo que os O Inten'entOl' Federal em Santa Catarina e a Comissão Executiva da Liga
ag'entes dil)iomáticos gozam, entre 1 Defesa Nacional convidam as autoridades civis, militares, eclesiásticas e aoutras, das perrogativas da inviola-' (e

bilidade e da isenc;:ão da jurisdição i)opula,áo em gel'al, para a sessão cívica que será realiz;ada no, teatro "Álvaro
penal e civil.

Consequentemente não podem res- ele Carl'alho", no próximo elia 28, às 20 horas, elata da ruptUl-a das relações diplomá
ponder a processo de qualquer es

pécie, seja qual fôr o delito perpe- ticas e comerciais entre o Brasil e os paises do Eixo,
--------------------------------

Precisa-se de 2 costureiras
para trabalhar em camisas.

Informações à Rua Felipe
Schmidt, 113,
41

CONVITE

VULTOS & FATOS
CAPRICHOS DO DES'l'Ii\O

Não há muito, dizem os crontstas üte
r ários "vank.ees", U111 moço cheio ele es·
peranças viu tornar rea lidade os seus so
nho.s dourados. Escritor, teve sua obra
máxima cor-cada .,ela crítica e, por con
seg u in te, COI110 acontece na terra do cí-
11e1113, transplan tada para a teia. Era
êle Eric Knight, cavaleiro elo pensamen
to e do ideal. "Isto acima ele tudo" foi
seu livro de estréia.

Eric Kníght viu-se, portanto. coroado
de louros, C01110 outror-a Cícero an te o
altar do Ca pi tól io.

O destino, porém, reservava-lhe algo
ma is ...

Conta-nos um historiador antigo que,
U1113 vez, velha, doente. certa matrona
grega q uís visitar o templo ela deusa
de seus pais. Não havia, porém, bois
pa ra puxarem o seu carro, por léguas e

léguas, Seus filhos, contudo, resolveram
o Impasse. Atrelaram-se êles mesmos ao
carro e percorr-er-am o longo can1inho,
gastando as sandálias no leiLo pedi-egoso.
E ela, ante a ternura filial, ao Chegar ao
templo, pediu aos deuses que pt-opor-cio
nassem aos f ílhos o supremo bem que
U\11 homem pocle alcanç(�F' E êlcs cansa
elos, adormeceram ante o Altar ela deusa
e não mals acordaram ., .

Eric Knight, com certeza, ateg rtas sem
conta proporcionou ;) sua velha mãe,
E ela, com o reconhecimento d it ado pelo
seu coração lua terno, teve pensamen to
semel harite. Er!c Kn ight não !T10!'1�eu du
rante o sono, mas desapareceu quando
a glória lhe sorria e os louros da vitória
lhe ornavatn a nonta larga, ínteugente.;
Mor-reu vít.ima de um desastre de avia
,ão, nas pr-oximidades ela Guiana Holan
d esa. Morreu sonhando, talvez, corri o seu
fuluro brilhante .. ,

•

Dr. Sertorius

Fas4.'Im &n08 hoje i
O nosso distinto conterrâneo

sr. dr. Telmo Vieira Ribeiro,
funcionário do LA.P.I e figura
mui estimada em nosso meio;

o nosso venerando conterrâ
neo sr, João Crisóstomo Paiva,
funcionário, aposentado, da Bi
blioteca Pública;

a exma. sr a, d , Zulma Le
mos Sousa. esposa do sr. Osnil
do Sousa, estimado funcionário
da LO.E.;

a exma. sra. d. Dilza Livra
mento Decker. esposa do sr.

Teodoro Decker;
a srita. Noêmia Guedes;
o jovem Rui Marques;
o sr. Afiosto Peixoto;
a srita. Znleide -Soares;
a srita. Ada Coelho.

..
5 vs alt.4 !:laJanteS!

De sua viagem a Curitiba
Q

.

f
-,

E regressou o sr. Ernesto Vanuem sonegar m ormaçoes a s·

tatística Militar, trabalha em pról Steen, digno agente consular
de ,país mmugo. E, nesse caso, da Holanda e da Bélgica em
sera julgado, militarmente, como nossa capital.inimigo do Brasil (D. E. M.). _

Folhinhas
r:i-:·--trV�·' .;,\��� ... � ''!.,,.; 1
'.0

Recebemos e agradecemos
a folhinha para o corrente
ano, que nos foi gentilmen
te enviada pala FUNTYMOD,
nundeçõo de Tipos Moder
Fos Ltdo" de São Paulo.

Não tenhas dúvida em de
nunciar um "quinta-coluna",
por mais que pareça teu ami
go; não merece tua estima um
traidor da Pátria. (L. D. N.).

Notas Religiosas
FESTil DE N. S. NAVEGANTES
Dia 2 ele fevereiro próximo será

realizada, nesta capital, na Capela
de S. Sebastião, à Praia de Fóra, a

festividade de Nossa Senhora elos Na-
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4 o ESTADO- Quarta fefira, 27 de Janeiro de 1943

Cirurgião Parteiro
Com � Anos de prática nos principais Hospital- da Europa.
Chefe do serviço Pre-natal do De part. de Saúde Pública.

Molé8ti�lS de senhoras, Endo cr+n- Iozta.
Consultório: Rua Felipe Schmldt , a4

Consultas das 2 1/2 às 5 horas (h tarde
Resldêncla: rua Rui Barbosa, 57 - Fone 1004

MARCA REGISTRADA

1§I'�J3
.......

tl�:a:UÂIA SIFILIS ATACA TODO O ORGANISMO
. U Fígadc o Baço, o coração o Estômago, os
Pulmões a Péle. Produz Dôres de CAbeça, Dôres
nos OS80S, Reumatismo, Cegueira, Ouerla <lo Ca
belo, Anemia, Abortos e faz 0,8 individios idiotas.
Inofensivo 80 organismo. Agradável como ltcôr.
O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. S. P.
como auxiliar no tratamento da Sffiiis e Reu-
matismo da mesma origem. _

VALIOSAS OPlNIOES
O ELIXIR «91ft», dada a sua

base. é ótimo auxiliar do tra
tamento da Sifilis prIncipalmen
te nos casos em Ilue a via bo
cal é I tinica possivel.

I a) Dr. Benedito Talosa.

PELO ENSINO
A preocupacão

de educar
De conhecida educadora repro

duzimos as seguintes palavras:
Com a manutenção de escolas os

Governos do Brasil, através da
União e dos Estados, despendeu a

i mpor tânoia ele 410 mil contos em

1942.
Vejamos C0ll10 é distribuiela esta

verba: •

Em relação às despesas totais
com os serviços de educação c

cultura, as taxas sobre a receita
tributária, ou excluída a renda in
dustr.ial, oscilou de 13 % com Per
nambuco, que é o Estado que pro
porcionalmente menos gasta com a

educacão, a 28 '/c com o' Estado do
Rio e· Pará, que se apresentaram
em primeiro lugar.

Seguem-se Paraná, com 25 %;
Sergipe, Alagoas e Amazonas, COI11
24 %; Ceará e Santa Catarina, com

23 0/0; Paraiha, com 22 %; São
Paulo, COI11 21 '/o; Piauí, Espírito
Santo, Mato Grosso e Rio Grande
do Norte, com 20 %; Baía, COI11

18 0/(; Minas Gerais, com 16 %;
Maranhão e Rio Grande do Sul,
com 15 %; Gioaz, com 14 <;Ir; e

Pernambuco, com 13 ,/c. O Distrito
Federal despende 14,20 O/C.

As despesas per cupita com a

educação variaram de 149�000, no

Distrito Federal; 140$000, em São
Paulo; 114$000, no Rio Grande do
Sul; a 19$000, no Ceará; e 18$000,
em Alagoas e Maranhão.

Com o ensino primário, em espe
cial, o Estado que, proporcional
mente, mais gasta, no corrente ano,
é o de Santa Catarina, com 18 0/0
de suas rendas totais. Seguem-se
o Pará, Estado do Rio e Alagoas,
com 15 o/c; Paraná, com 13 %; Cea
rá c Mato Grosso, com 12 %; Es
pír ito Santo e Piauí, C0111 11 %;
São Paulo, c Sergipe, com 10 r,{;
Baía São Paulo, Par aiba, Mara
nhão e Hio Grande do Norte, com
9 o/c; Goiaz c Minas Geraes, com
8 %; Rio Grande (lo Sul, com 7 'i<;
e Pernambuco, C0111 5%.

O Distrito Federal despende
7,34 (/0 de todas as rendas, com os

serviços de ensino pr-imário.

Dr. Vitor

Visite, sem

JUIZO DE DIREITO DA P VARA
DA COMARCA DE FLORIANóPOLIS
Eclital ele convocaç:ão âc acionieta»

O Doutor Osmnnclo TVanderley da
Nobreça. Jui.z de Direito da la 1'a,
ra da Comarca de Ftoríanopotis,
Estado de Santa Catarina. ua. [or-
111e� ela lei, etc.
Faz saber aos que o presento edital

virem, ou dêle conhecimento tiverem
que, de acôrdo com o artv 148, do
decreto-lei n , 2.67, de 26 ele setembro
ele 1940. nos autos ele Líqu ídacâo da
Companhia Porto de São Francisco elo
Sul, elêste Estado, designou nova as
sembléia geral para o d ía oito (8) de
fevereiro próximo vindouro (segunda
feira), às H horas, na sala das audi
ências do Juizo, no Palácio da Justi
ça, a qual deverá del íberar, princi
palmente, sobre o seguinte: - "a)
um pedi elo de prorrogação de prazo
para apresentar o balanço; b) uma

proposta de solução amigável, que
contém plano ele partilha cios bens en
tre os credores e acionistas". B, para
que chegue ao conhecimento de todos
mandou expeelir o presente edital que
será afixado no logar elo costume e

publ icado pela imprensa, na forma da
lei. Daelo e passado nesta cidade de
Florianópolis, aos vinte dois dias elo
mês ele Janeiro elo ano ele mil nove
centos e quarenta e três. Eu, Hyg ino
Ln íz Gonzaga, Escrivão, O su hscr'cv i.
(Assinado) Osmundo íVanelerley ela
Nóbrega, Juiz de Direito eL, lO Vara,

Está con fOl'lne
O Escrit'ão

HlI{!ino L1d'! Gotuxu)«

podem provir graves moléstias como a

pneumonia, a tuberculose, etc. Resfria
dos faceis são sinal de fraqueza orgâ-
nica. Fortaleça-se com a EMULSÃO DE SCOTT - riquís
sima em vitaminas e cálcio - cricmdo-se barreira
contra as enfermidades. Em qualquer época, não há
substitutos para a

EN lJlSÃO rk semr
Uma fortuna para os pobres de saude!

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

A \�;:��� ddaa H�:��:da nolCARTAZES DO DIARio de Janeiro deseja saber 1_�""""""",DOClCCUOO""""""" �<.aJoXJ:)OQQ�ooocoooooaJOUaOD<� COOI:lCUlO_

os endereços atuais dos seguiu- HOJE 4a .. feira HOJE
tes Holandeses cu io, domicílio occccoccec............ """'......,_"""""'ooaaoooo"""""x=<xx>ocux>oooo...ooaDCl<JOOoccCOOOOOOO ccccccce eeeeeee

é ignorado. No caso de se a- -o- _--Q-
charem no Estado de Santa CINE ODEON lMPERT J\LCatarina solicita lhes que se

_ FONE 1602 _. - FONE 1587 _

apresentem sem demora, pes- A's 7 1/2 hOfDS A's 7'1/2 horas
soalmente, no consulado da
Holanda em Florianópolis, Rua
Felipe Schmidt 38. 1° andar,
ou que se dirijam por carta,

Com qual dos
dois '?

Mistérios de URla
mulher

I
I Fá���a d��ir't�[�OSde couro
1 Pastas de couro para

1 colegiais (artigo forte e

barato), Cintos, Suspen-

l! sórf os, Mulas, etc.
Só na "CASA BEIRÃO"
Rua Tiradentes n'' 3

I -FloriaDópolis- f

___ 2�:-7_1

Com Claudette Colbert, Ray
Mil land e Brian Aherne

Com Ida Louino, Louis Hayw ard
e Evelyn Keyes

I Brasil atualidades 2xl D.r.B. A virla na Escola Preparaté

I Melodias rio Mississipi (CoI.) ria de Cadetas. de P. Alegre

I Preços c-. $3,00· 2,00- 1,20
Livre de Censura

Preços: c-. $2,40 e 1,20
Imp, até 18 anos

II Associação Comercial de Florianópolis
I

Aviso aos Senhores Comerciantes
A Associação Comercial de Florianópolis, avisa

aos seus associados e demais comerciantes de olcool,
atacadistas e varejistas, que ainda não apresentaram.
ao Senher Prefeito Mu n icipol as suas declarações de stock
do referido artigo, que o façam sem maior demora"

I pois, a nõo observancia de tal ordem acarretará no fa

VI' to de impossibilitá. lo de adquirirem novamente o pro
reu S

duto.
SS

Gutierrez

2vs-1

DE PESSOAS TEM

USADO COM BOM RE·
SULTADO O POPU.

LAR DEPURATIVO

DO SANGUE

Atesto Ilue apliquei muitas
vezes o ELIXIR «91ft» obtendo
sempre os melhores resultados
no trztamenta da Sífilis.

(a) Dr. Rafael Barloletii

..

comprcmrsse, ínstalacêes, daas novas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Grupo Escolar Arqui. Voluntariado

I Idiocesano São José E N I'
-

Cientifico os interessados EDITAL cos e o leias
db que a matrícula estará a- I - Devendo funcionar, a partir

I eerta de 25 a 30 do fluente do dia 10. de fevereiro do corrente
1 , • 9' h ano, anexo a este Batalhão, um CEN-
rnes, (ias as 12 ior as. R

Nos dias 25 a 27 serão ma.
TRO DE PREPARAÇÃO _MILITA Tiveram in�c·o. dia 2"5, às 8
(C! .. P. M.), ao qual poderão ser

ad-l horas na Escola do Comér-triculados os alunos do ano mit idos voluntanos que residem no.' .

pretérito e nos dias 28 a 30 os próprio local da sede deste. quartel e C10 desta CapI.tal, os .exa
novos candidatos que deverão a Ul�1a dist�ncia tal que possam rece- mes para radlotelegrahstas

, .. ber instrução sem acarretar perturba- de 1 a
e 2a classes, promovi-ter, no rmrumo, alto anos com- I ção para seu trabalho normal na vi- d 1 D' t

. R' Ipletos. I da civil, fica aberto nesta Unidade o
os pe a . :re Orla eglona

Transcorridos os dias de ma- voluntariado para êsse fim, devendo d�s Corraio s e !ele�raf�s
trícula se houver vagas nos pri- o ca�H�idato satisfazer ás seguintes deste Estad.o. Estao .1nSCrl-
me iras' anos , serão as mesmas cond)lçoes: b .1. t

tos os seguIntes candidatos:
a - ser .rasl eu-o na o:

para I" classe: Alberto Senapreenchidas com candidatos de b ) - ter boa conduta atestada pe- • �..

sete anos completos. la autoridade policial da localidade em Altar�llra de Mor-o is LIma,
E' de grande conveniência I

que residir (êsse atestado �leve decl�- Waldlr Gomes, Ivo de Mo-
.

1
rar quanto tempo o candidato resr- rais Lima Henrique de Aze-que todos os matricu andas se

I d iu na zona de sua jurisdição) ou d K" lf To' d D'apresentem acompanhados de por um oficial do Corpo ou, final- ve o :lnge us, Ai O
.

1

seus pais ou responsáveis, por- mente, por informações idôneas co- Be:nardl, Abelardo �erelra
quanto com os mesmos precisa lhidas a seu respei�o: Brâto e Manoel Orcvío Ma-

. _ c ) - revelar aptidão física com- chado; para 2' classe: Joséesta direção entender se pessoal- provada em inspeção de saúde· F
.

M h d H'

ranC1SCO ac a o ugomente. d) - estar entre 17 e 25 anos de. . . .

'
,

A matrícula no Curso Com- idade, devendo apresentar no caso de Cavalheiro de Ol iveí ec , Jose
plementar estará aberta dos dias ser :11e110r de 18 anos, consentimento L�oncio d,e MenezE:s: Waldir

3 f
. .

d
'

I
escrí to de seu representante legal; SIlva Jael Matos Areas Wal-4 a 1 evereiro V1l1 ouro, as e) - ser solteiro ou viuvo sem í'i- d

'

N l' B' 1"horas supracitadas. lhos e não ser arrírno ele pessôa ai- emd afr d asPBo mo, {t.;;arFlorianópolis! 19/1/1943. guma:
_ .

Go o re o ouso�, 1.on

Americo Vespucio Prates Diretor.') f) -n�o. ser reservísta de P ou Cunha, Karl Hem� Wllly
12a categoría: Kather Osmar Moc iel Cor-38 7v-6 g) - não estar chamado à encor- . M r O' r.Jevesporação para o serviço elo Exército ou ml.no .0 ga,

.

aru
,.

'

na Marinha de Guerra ou provar ter Jc írne Nllson D10gO, Antonlo
sido isento da encorpo ração depois José Corte Real e Manoel
da convocação de sua classe; Secundino dos Santos.

11) - sendo maior de 19 anos e 8 •
meses deverá apresentar certificado
de alistamento militar espontaneo 0U

certificado de alistamento à revelia
com o recibo elo pagamento da multa
por infração ele alistamento:

II - Os voluntários admitielos no
C. P. M. não serão aquartelados, não
receberão vencimentos, fardamento e

alimentação por conta do Estado, mas
sómente instrução militar 3 vezes por
semana, pela manhã das 7 às 10 ho
ras ou à ncite das 18,30 ás 21,30 ho
ras e aos domingos e feriados das 7
às 11 horas.

III - Data do encerramento: dia
31 de janeiro do corrente ano.

Quartel em João Pessôa (São Jo
sé), em 18 de Janeiro de 1943 .

Vetldyr Lopes ela Oru«
Ten. CeI. Comandante

\0 [STADO (sportivo
:,PLÁCIDO VAI ATUAR EM SÃO

PAULO
Rio, 27 (E) - O dianteiro

Plácido do América, seguiu pa- .

ri! São Paulo, onde vai deferi-
, der as cores do Ipiranga.

O passe do veterano profis-
· sional foi cedido mediante a

importância de 10 000 cruzeiros.
•

QUINZE MI.t CRUZEIROS CUSTARÁ
O PASSE OE eJABARDINHO AO

BOTAFOGO
Belo Horizonte, 27 (E.)

· Anuncia-se nesta capital, que o

· Botafogo enviará a Belo Hor i-A.
zonte um emissar io , afim de
obter o .concurso de Gab.ardi: I
nho, CUJO contrato ter mínará

í

Iainda este mês. Aficrna-se en

tretanto, que o América só ce !

derá o passe do seu atacante
mediante o pagamento de quin
ze mil cruzeiros.

...

o BOHSUCESSO DESFAZ-SE DE
DOIS JOCiAí)ORES

Rio, 27 (E.) - Os jogaderes �Aralton, zagueiro, e Elis, con

i:ra·avante, ambos do Bonsuces-
80, tiveram os seus contratos
.amistosamente rescindidos.

*

HÃO DEiXARÃO O TRICOLOR
Rio, 27 (E.) - Os profis-

sionais J ambo, Floriano e

Wilson continuam in tares -

sando ao Fluminense. Á
comunicação oficial deli en

trada na secretaria da F. M
I F.

•

,AS CiRATIFICAÇÕES EXTRA�
CONTRATUAIS

Rio 21 (E.) -_ Executando
"Uma determinação do Con

.selho Nacional de Desportos,
·0 C. B. D enviou às suas

.filiados, uma circular ad
vertindo que ficam proibidas
-as gratificações extra· 'cori-
tratuais aos jogadores pro

�fissionai s.

BENEDITO MO AMI:RiCA
Rio, 27 (E) - O zagueiro

·Benedito, do Bonsucesso,
passou a pertencer Cio .'-\mé
rica. A transferência foi

-concedida sem obstáculos.
*

o NOVO UiilFORME DO
BOTAFOCiO

Rio, 27 (fL) O Botafogo
-Teiniciou os treinos dos seus

profissionais, levando a e

feito um exercício 1 eve

A nota destacada do en

·saio foi a estréia elo novo

uniforme do Botafogo de
futebol e Regatas. O quadro
titular exibiu camisa preta

ccom a estrela solitária Es

-

se será o uniforme
do alví- rie qr-o .

oficial

No processo em que o ci
dadão nor te- americano Ro
bert Lynn Novell pediu au

torização paro cursar a es

cola de pilota.gem do Aero
.:Jlube da Baía, o Ministro
da Aeronáutica exarou o

seguinte despacho:
- "Provada a nacionali-

dade do requerente, sim.
excepcionalmente" .

*

O Ministro da Marinha
ofereceu um almoço ao al
mirante Jonas Ingran, Co
mandante em Chefe da es -

quadra norte-americana do
Atlântico' Sul, tenào parti
cipado do ágapE} <lltas a4�
toridades navais.

Cabelos braneos f
MARA VlI,HOSA 1

L�Ç.ÃO

S. C. CONCORDIA
Do Espor te Clube Conoórdia,

do Rio do Sul, recebemos ofi
cio comunicando a posse de
sua nova Diretoria. Na presi
dencia de honra encontra-se o

sr. Roberto Machado e como

presidente o sr. Rodolfo Reblin
Dorigatti, tendo a secretariá 10
o sr. Mozar t Melo. Gratos.

DOENCAS DA PELE
E SIFILlS

Os elementos colhidos pela &ta,
tística Militar são absolutarr.eur
secretos, e servem só mente a fins
militares. Negar-se a fornecê-los 011
mentir no ministrá-los constitue'
crime rigorosamente punido pela.
leis do País. (D. E. M.).

L E I A ISTO

Espinhas. eczemas. manchas
da pele. naresaeaes. furúnculos.

úlceras.
Tratamento das afecções do

couro cabeludo.
Dr. TOLENTINO
DE CARVALHO

Consultas: Das 14 às 1 i horas.
nua Vitor Meirelles 22-1' andar. I

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

cães de guerra
Durante muito tempo fDi uma ex

pressão figurada a frase "cães ele
guerra". Mas hoje tem um signifi
cado real, porque os Estados Uni
dos vêm organizanrlo o Corpo K-9
para prestar serviços de campa
nha. "Dog-s for Defense, Inc.", cha
ma-se a organização que se dedica "

ao recrutamento dos cães para as

forças armadas norte-americanas.
Um grande número dêsses animais
está sendo adestrado para vigiar
depósitos ele alimentos e outros
estabelecimentos militares, sem

pre.iuizo da vigilância de sentine
las h ull1anas, porquanto dificilmen-
te escapam, por mais que se dissi
mulem, os "sabotadores", ao faro
canino. Em outr,os países, de há
muito se empregam Os cães na

guerra. A H.ússia tem um exército
de 50.000; é de 100.000, segundo se

acreclita, o da Alemanha; o da
Franca era igualmente considerá
vel e

o

os cães prestavam vários ser

vicos, entre os quais o de pu-xar
mêtralhadoras leves; e sabe-se que
os. japoneses utilizaram numerosos
cães clllnmte sna campanha tI.o
Mandchukuo. Os animais de guer
ra precisam de fazer face a rigidas
exigências. Não devem ser dema
sido grandes, nem demasiado pe
queno��, lêm que gozar boa saúde e
seI' de lIllla idade que oscile entre
Ulll e cinoo anos.

•••••••••••• Po••••••••••••
· -, .

: FILHA I MAE ! AVO! :
• •
• Todas devem usar a -
• •

i Ul7mllii.milll3 i• (OU REGULADOR VJEIRA� •
• A MULHER EVITARÁ DORES •
• Alivia as Cólicas Uterinas • Alugam-se Três casas à
• • 11. rua Cambo-
• Emprega-se co� vantag.empa- • ríú el«; contando cada uma

• �:;;'-·"ç;4
ra �()m�ater 88

. lr�eguhHldades .. dois pavimentos, tendo cada
. _. � ..'

das íunções pertódícas das se- casa 5 quartos, sala de [an-• ,'\t�,� nhcras. É c�lmn[}te e regulador • tarv aata de visita, garage ,• AVO���� dessas run�oes. • quintal, galinheiro, 3 insta-
• �L\�,:<t� FLUXO-HED�TI�A,. pela sua. ii ts çõea sanitárias, tanque de
• r:

��-:-1���t1, c0!Dprovada eficácia, e multo re-

•. lavar roupa, instalações de
• �':'MI! � e. ,f> ceItB:da. Deve ser usada com

• radio e telefone em buttda s ,

\\;I� _. conlíança. etc. Tratar com o pr o prte-• [14" � FLUXO-SEDATINA encontra-se fi tárto, r». Agrlpa de Castro
(t f H ,MAE em toda parte. ., Faria, à Rua Vitor Meireles
e••••••••••••••••••••••• .., n° 24, Consultório médico,--..... - ."'---- Telefone n° - 1405.

Farmacia Esperança 520 derrotismo e o pessim;s:� I

A SU A FARMACIA são armas da "quinta-coluna".
Rua Cons. Nl·C1fra 4 e 5 - FíJ�H 1.61j�. (L. D. N.).

Entrega iS domicilio

Aplique um Gasogênio «Sully» no seu caminhão e ganhe a diferença
,Eficiência e garan·tia absoluta -- Tipo especial para ONIBUS

Distribuidores: C_ RAMOS & Cia_---Rua João Pinto, 9 --- Florian9lHJlis
-- iOWa_ ,h_MiSU OfiCINA DE MONTAGEM E ASSISTENCIA ara -- _ms:_

-

SanguenolCONTEM
OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA
TO, FOSF O�OS, CAlCIO

ETC.
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS

A Estatística Militar, destinada a

facilitar a preparação rápida, e tão
perfeita quanto possivel, do apare
lhamento material das fôrças arma
das da Nação, exige que todos os

brasileiros lhe prestem cooperação.
Subtrair-lhe apôio é trabalhar con·
tra o Brasil em I!"uerra. (D. E. M.).

As autoridades responsáveis pela
fiel execução das Estatísticas Mili·
�ares podem exigir, sempre que hon.
ver dúvida quanto à veracidade d.
qualquer informação, que cada in·
formante prove o que declarou. A
má-fé constitue crime contra a se
gurança nacional. (D. E. M.).

O. Pálidol. Oepauperldol,
E.qotado., Anêmico., Mã••
que criam Mlgrol, Criançu
uquítica., receberão I toni-
ficação geral do orglnitmo

Sa nú·üa n DI
Llc. D N.S.P. n' 199, da 1921

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr_ Lauro Daura A espionagem alemã na AustráliaDoenças de Senhoras-Vlas Camberra, 27 (R.) Numa comunicação à agência "Reu-Urinárias. " .. _] t' •

d A '1' H b 'C .. f
.

Tratamento espeeiallzado ters , o ministro no Exterior a ustrá la, sr. er ert r.van, ez im-

das af.'cçõps do, aparelho portante denúncia, dizendo que certas informações militares estavam

,g.elütai feminino (Útero, Ová- sendo transmitidas da Austrália para o inimigo.
! rro s, 'I'r o mpas, etc.). Tra·l Disse o dr. Evatt que diversas informações australianas de ca ..

I tarnento moderno, por pro·,� T
.

h h d h' do ]
. .

cesses elétricos da GONOR- rater militar tin am c ega o ao con ecimento o immrgo, e com-

RÉA AGUDA E CHÔNICA I provando essa afirmativa, declarou que, em consequência da con

I E TODAS AS SUAS COM- versa travada por dois homens em Sidnei, num ônibus, várias infor-
PLlCAÇÕES, sob contro mações relativas a unidades danificadas foram enviadas a Berlim.
e endoscópico ( U R E -

Assim, pouco depois a emissora de Berlim irradiava essas in-
T R O S C O P I fi ) e de labo- formações.retorto. -

Ftsí ote ra pi fi - Diatermia

el
.;====.e;:;:;_=.::,_::_::_=_=����.� ..

nlra- Vermelho.
CONSULTAS: Dus 10·12 e «Helotocmodas �·5. J
CONSULTORIO: Rua Tira

Ientes, 14 Fone: 1 f\63.
RESlDENCIA: Rua João Pinto
9. Fone 1607.

-

-60

-----------------------------------------------
INDICADOR MEDIC
Dr. ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS

NARIZ, GARGANTA
E"specialista; assistente do Professor Sanson

do Rio de Janeiro.
/' I Pela manhã, das 10 às 12
\...on?u tss: A' tarde. dAS 3 às 6

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

Dr. MADEIRA NEVES- médico especialista em I

[

(

(

c

c

4

1

I
i
i

I
i
I

1

,

I

DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Aperfeleoamento e Longa Prática no flio rle Janeiro

Consul"' ... s Pela manhã: às terças. Quintas e selmücs, das 10 ás 12
,.. horas: ii tarde. diariamente. das 15 às 18 horas

Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono. 1467
Residência: Rua Presidente Coutinho. 2:l.

Dr. MARIO WENDHAUSEN - ������a1e° �:�
de Medicina da Universidade do Brasil)

!Ix-Inlerno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Cliveira
médico do Departamento de Saúde

CLINICA MÉDICA
Moléstias internas de adultos e cr lanças.

Consultório: Rua. Felipe Scbrnidt n. 38 - TeJ. 1426
Residenete: RIJa Visconde de Ouro Preto n. 70 'I'el. 1523

Horario - Das 15 às 18 horas - FLORIANOPOLIS.

30v·25

Caspa
'

LOÇÃO MAR-AVI
LHOSA !

Prestigia o Govêrno e as
lasses armadas, - ou serás

um "quinta - colunista". (L
D. N.).

I' "T'-nua 1 rOJan.) T'\' 3_ ..

Anexa - Ot.c.n a mecânica sob
a direção de

TREMEL
Aparelhada para concertar Registradoras. Numera

doras. vitrolas. máquinas de escrever, calcular, coser.
aparelhos fotográficos, telefones, etc.

• SERViÇO PERFEITO E CiARANTIOO

Dr. AUGUSTO DE PAULA DJ�etola�dil��s��:1Florlanôpohs
Residência e Consultório: Rua Visconde de Ouro Preto 51

(próximo ao Teatro).
Cirurgia geral e Doeuças de s enhor as.

Fisioterapia: Diatermia, infra-vermelho e Ultra- Viuleta.
CONSULTAS: Diariamentes às 11.30 e das l5 às 18 horas

Fone 1,644
Londres, 27 (Reuters) - O D. N. B. informou ontem à

noite, que os comandos britânicos realizaram um reide contra

A DVOGAOO

,I
�:;�'�ik, no litoral da Noruega, durante a noite de sábado pas-

Dr. Aldo Ávila da Luz
Horário: 9 às 1 � e 17 às 18
Escr. Edificio Amelia Sociedade Cooperativa de Responsabilidades

N 1 2 Limitadaeto, sa a.

IRes.

:��r����.��_l::::�. Banco de Crédito Popular e Agrícola
-- ----, de Santa Catftrlna

II

(AS

3 v. - 2

Dra. Josephina S(hweid50n
MEDICA

Doenças de senhoras e crianças.
CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1ft às 11 horas

Rua F, Schmldt, 39 (sob.)
----------------------

Dr, SAV AS -LACERDA
Ex-il!terno do Serviç� do Professor Le�nidas Ferreira e ex-estaslano dos
Servlçes do dr. Gabr!el. de Andrade (RIO) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)

Chafe do Serviço de Oftalmologia do Departarnen!o
de Sdude e Hospital de Caridade

Clínica médico.cirúrgica especializada de
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Cons. Rua Felipe Schmidt, 8. Fone 1259
Consultas: das 15.30 às 18 horas

Reaidencla: Conselheiro Mafra, 77-J:<'LORJANOPOLlS.

Agências e

Representações
Cch:. po,t.1 - 31

RUI João Pinto - 5

FlORIANÚPOllS1�8TiTUTO DE OIA6NUSTW�
GLINICO

Dr. DjaJm� Moellmann
Formado pela Unlversldade de

Genebra (Suíça]I Com prátlca nOI! hospítais europeu,
, Clfnlca médica {,U1 geral, pedlatrla
doenças do ststema nervoso, aDllr�

lho genítc-urtnar!o do horneu
e da mulher

I,. D ASpsiRten,te TTécnicoRua 'I'ra íano Q" r. auto avares
•. '.(L v, u;) -

Diariamente das 15 às I Curso de Radiologia Olíalca com l
I dr. Manoel de Aureu Cammmacic

I
17 lJn;�<1. � São Paulo). Espeeiallzado em Hi·

HESIDÊNCíA:

I
(,!ene e Saúde Publica, pela Un!V6j·

Almirante Alvim, 36
- aídade do R!o de Janeiro..

Telefone n 751. Gabinete de Raio X
.

� Electrocardiograha cllmca
�-------_._--- Metabolismo basal
fi Sondagem Duodenal
I DI1'.• Ramis".o Gabinete-de Itsloteraota

... ii Lanoratórto de rnicr oscopta e

análise clínica
Rua Fernando Mae.Dado, I

TtBlsfone 1.1dS

I Dr. Antônio Moniz Ide Aragão
MÉDICO

Cirurgia e Ortopedia.
Clínica e Cirurgia do

terax. Partos a doenças
de senhoras.

CONSULTORIO:

Sub-.g.nt•• nOI princípell
muncípioi do EstAdo.

t7P.

Camisas, Gravatas, Píjames,
VIelaS das melhores, pelo! menores

preços só na CASA MISCELANEA
- Rua Trajano, 12.

�(A(IO MOREIRA
ADVOGADO

ESCRfrnR!O: rua Deodoro. n' 23
Atende ds s 9 às 12 e das 2 às 5

RESIflENCIA: La Poria Holei.
allartamento Il2

C. Postal, 110 Fone. 1277
-----------------------

CLlNICA -MEDICA
Molestias Internas, de

Senhoras e Crianças em
Geral

ICONSULTORIO :

Rua Felipe Schrnidt=-Edlfl
cio Amélia Neto-vf'one 1592 ,

9 ás 12 e 14 ás 17 noras.
RESIDENCJA'

Av. Hercilio Luz, 186
- Phone: i 392 -

LEONOR DEUCHER
Enfermeira obstétrica (par

teira dlplomads] Atende na

Casa de Saúde S Sébastião,
das 10 às 12 e das 15 às 17
horas

DR. AGRIPA DE FARIA
Rua Vitor Meireles n' 26

Teiefone n' lfi05
CLINICA MEDICA

Vendem-se
um dormttórt». uma sala de
jantar, uma cama para cvían
ca, urna cama de solteiro
um guardn-comlda, e dOIS
carrinhos de criança. Ver é'

tratar à rua Joínvlll e 52
18 5vs.-- 3

14

Homens e Senhoras -- Mo
léstias Nervosas - Moléstias

I
Mentais

Consultas diárias das 5
heras em diante

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

AGENTE NO INTERIOR
Grande fábrica de folhinhas, a mais moderna

do país, precisa em todas as cidades elementos ativos
e dispostos a ganhar boo comissão e nd icm t o rnan to

Mostruário vístcse , único no gênero, com 100 modelos
difõ;:'&i'ttes. Escrever para' 'FABRICA" Caixa Postal, 4249

f São Paulo - Capital.

CASA MISCELANEA. distribui
dora dos Rádios R. C. A. Victor,
VávuJas e Discos. - Rua Traja
no, n.

Rua Trelano 0.° 16 - SMe próprIa
Registrado no Ministério da Agricultura pelo Ct>rtITlcad-i

n. 1 em 20 de Setembro de 1938.
Endereço telegráfico: BANCREPOLA

CódiJIOS usados: MASCOTTE la. e 2a. edição
FLORJANOPOLlS

EMPRESTA ESPECIALMEWfE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento.
Tem correspondente em todos os Munlclplos do Estado
Representante da Caixa Economica Fed-eral para 9 venda

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

Paga todos os ceunens das apólices Federais e dos Estados
de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.

Mantem ca rteíra ARpeeia) para administração de prédios.
Recebe dinheiro em depósito pelas

melhores taxas :
c/c à disposição (retirada livre) 2%
C/C Limitada 5%
C/C A "liso Prévio 6%
C/C Prazo Fixo '7%

Aceita procur 'cê-o para receber vencimentos em to
Itas as Repsrtícões Fpdei"'RI�, Estsrtuaís e Munícíoals.
i

--- ._- -- _ro
._ ..

�tI Hospital de Hcmônio
II. HAMONIA

Alta cirurgia -- Ortorpedia - Parto - Clínica mé
dica de Adultos e de Crianças. Doenças da Nutrição
Radíolozta clínica (raios X). l.aboratcrto completo de

análises clinicas. Eletricidade médica
Curas dietéticas e de repouso em ambiente

calmo e confortavel

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-'pirurgião do Sanatórto Belém e da Santa
Casa de Porto Alezre.
DR. ARTUR PEREIRA E OLlVEtRA - For
fiado pela Faculdade de Medicina do Rio
de Janeiro. Ex-médico efetivo fio Hospital
rle Caridade de Florianópolis e ex-chefe do
Laboratório Central do Departamento de
Saúde Pública do Estado.

Informações sobre tratamentos e reserva de acorno-

I·dações poderão ser pedidas por .carta à

gerência do mesmo estabeleCImento

,
I
I
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LIRA T. CLUBE-Sábado e Domingo-A notável dupla caipira da Radio Mayrink Veiga
lerem e Bentinho, os «ases» da gargalhada. Mesas á venda na

. Relojoaria Moritz.
, __ . .IIIL • .... .- - - - - - -- - ...........0'L-��.�.........--Q ....... :)J? .,...,...�.__,,_......_._..-...........�.............,.:r-..._....-_-.._-...,..._,.,.-.-.JM..-_,.�.r-a-......�.Q.
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JIINISTIL'RlO DA EDUCAQ.IO E

'I SA(JDE
Escola Industrial de Florianópolis

EDITAL DE MATRíCULA
De acordo com a Portaria lL 332,

de 30-12-942, do SI'. Ministro da Edu
cação e Saúde, torno público que de
20 a 31 de Janeiro corrente, acha-se
aberta matrícula para admissão aos

cu l'SOS de formação profissional des
ta Escola, de acordo com as segutntes
instruções:

1 -_ No ato das inscrições, o can

didato à matrícula na primeira série
de qualquer curso apresentará, jun
tamente, com o requerimento, prova

.

de não ser portador de doença conta
giosa e de estar vacinado.

II - Para o efeito de matrícula
na primeira série de qualquer dos cur
sos industriais, o sand idato apresen
tará ainda, com o veferido requeri
mento, prova de maior de doze e me
nor de dezessete anos e de ter recebi
do convenientemente educação primá
ria, Exigir-se-á, também, no ato da
matrícula, 3 fotografias tamanho
3x4.

III - Ter-se-á como atendida a

exigência da idade mínima de doze
anos ou a relativa à idade máxima
de dezessete anos, uma vez que o

candidato complete a primeira até o

dia inicial do período letivo, ou tenha
atingido a segunda, até a data da
abertura da inscrição para exames
vestíbulares de primeira época.

IV - A prova relativa à educação
pri: aria considerar-se-á satisfatória,
se demonstrar que o candidato rece
beu essa educação, de modo sistemáti
co, pai' dois anos seguidos pelo menos.

V - Além da documentação refe
rida no item I o candidato juntará ao

requerimento de inscrição, para o efei
to ele. matrícula em qualquer dos cur
sos de mestria, prova de ter conclui
do curso industrial ao mesmo corres
pondente.

VI - Antes de serem iniciados os
exames vestibulares, o candidato à
matrícula na primeira série de qual
quer dos cursos industriais demons.
trará tel' capacidade física e aptidão
mental para os trabalhos escolares
que pretenda cursar.

VII - A capaCidade física verifi
car-se-á por exame médico e aptidão
mental por testes pSicológicos. O re
sultado negativo de uma e outra veri-
ficação considerar-se-á eliminatório.

VIII - Os exames vestibulares
processar-se-ão a partir do dia 5 de
fevereiro.

IX - Os exames vestibulares cons
tarão:

a) para admissão à primeira sé
rie dos cursos industriais, de uma
prova escrita de língua pátria e de
uma prova escrita de aritmética;

b) para admissão à primeira série
dos cursos de mestria, de uma prova
escl'i ta e de uma prova prática de tê
cnologia.

Quaisquer outras informações serão
prestada.s pela Secretaria da Escola
onde se encontram, também, os pro
gramas para exames vestibulares.

Florianópolis, 18 de Janeiro de
1943.

I diplomacia alemã em Estocolmo �é�ias dos rins e coração
. ., .' � o 'fON!CARDIUM tônico dos rlns e do coração límpa !I.

Londres, 2G (Do correspou- sídíárto ; agItar o espantalho I J bexiga, Oi! rios, 118 neírttes, areias, cólicas rimlll�; aumenta as

(lente diplomático da Reuters) bolchevísta ele modo a

fazerl,
urlnaa, 'l'frs as Incbações dos pés e rosto, hídropsías, falta de

_ Para os CÍrculos escandína- ('om. f1�e qualquer l?l'0Jeto. de t ar, p�!�ita�ões, !ôres do coração, asme. bronquite asmática.
TOS da capital ln-ítâuíca, a subs- medíacão entre a Fmlandw, e i artêrlo escterose.

•

tit.uicão do príncípe Zuwíed, a Rússia pudesseser elaborado I Remédio das senhoeus
emb�ixnllol' ·g'el'mâl1ico em Es- de maneira a l)eneiiciar a Ale· E' o tônico útero-ovário SEDA.NTOL que restitue P. M1Ude
tocolmo, pelo sr, Sthamar, que manha. perdida pela anemia, pali-íez, magreza, Iastlo, ÍIôres branoss,
nertcnee ao Partido Nazista, � interessante salíentar a

I
regulador das visitas, das doenças do útero, ovários, evita

.t' as hemorragias, antes e depois do parto; contra tOd88 as enter-
l'eveste-se de significação es- respeito da interpretação ací- mídades das senhoras de qualquer idade.
pedal, visto que o novo embaí- ma, muito divulgada em eer- L'" d

�

xador conhece- períeítamente tos círculos díplomátícos eS-I"
.esoes O cor-acuo B a8 UUl.

"S coisas da América. Com efel- trang'eíros, que o sr, Sthamer Use li CACTU8GENOL especttíco'" contra hídropsías, pés Inchados, falta de ar, palpitações, abatl-
to, os alemães sabem que a ea- (le�empellhou também em Tó- mente das velas e artértas, bronquite asmátlcs:
pital sueca é o sítio mais IUo- quio, onde foi anteriormente lesões, cansaço. urtnas escaseas (l dôres no coração, pontadas
pícío do estabelecimento de embaixador, um papel de me- nos rins e Inchações.
contacTOs entre personalidades (lindor. A OA fracos e con valescoutes
finlandesas, uorte-amerlcanns Por outro lado, a Alemanha Devem usar o STENOLINO, Que faz engordar, aumenta o
e suécas. Ora, desde o início da não ronunclou ainda fi, sua ma- vígor doe músculos e dos nervos. Fortalece () sangue nas pes-
oiensiya de Inverno russa, os nobra de umerírontar as na- soas anêmloas. Evita a tuberculose, elcatrlza os pulmões doentes

azistas previram que os revê- ções auglo-saxônlcas com o com pontadas, tosse, dores no peito e nas costas, peeuas tracae,'n
língua suja. Para li neurastenia, o desâalm» e li dtspepsía, a

zes que podiam sofrer os seus "eSl)Rlltalho soviético" e ame- convalescença ê r&pldti.
exércitos na regíão de Leuíu- drontar os dlrígentes sovíétícos �H fH iA - 11e u iuut is in O�TR(lo, teriam talvez Importan- com o "imperialismo capítalfs
tes repercussões nas suas rela- ta anglo-saxôntco ",
ções com a Finlândia. Portan- Como se vê, o novo ernbaíxa
to, o novo embaixador alemão dor alemão na Suécia tem a ha
em Estocolmo foi encarregado hílídade em ambos êsses [ogos
da missão de observar euídado- diplomáticos. Entretanto, a sua

samente a atividade nas este- missão está condenada ao ira·
ras diplomáticas da capital sné- caS80. lUas, atualmente, a "W'j·
ea, No entretanto, não deve

serllhelmstrassc" vê-se na necessí-
despresada a hipótese, que po- da<le de tudo tentar, mesmo o Em sua toileUe íntima somente o MEIGYPAN, de
dia ter também um aspecto su}}· impossivel. grande poder higienico. contra molés'i8� C( ntaglO!}8S

-C-D-ml...��. p_.-a-nh-ia-c-A-ij-an-ç.8-";;;;;;;:�';;;;:a";;;;;;:;-0;;;;;;;;.. a-;;;i�....�;;;;;;.� I'__llIu_sp_eU8_S'_I_rrit_aQÕ_l"8_C_'Of_rim_eo_to@_,_!!lO_léS__

Usa uteto·vaginals, metdte� e to!1�, :;o�te de doençHul
looals e graodi! preser'fath'o. Droliiar1ô Pacheco, RIO.

'.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;�;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;.;;

Fund.áda em 1870 ... Séde: BAIA I E M P R E S A �� R" E X ,;1INCENDIOS E TRANSPORTES IDados relativos ao ano de 1941 I Transporte de CargasCapital Realizado Cr $ 9.000.000,00 DOMICILiO A DOMICILIO
Reservas, mais dt: • $ 59000.000,Ofi Viagens diretas em caminbões proprios para:Responsabilidades assumidas; c $ 4.748.338.249.78 Bom Retir(l, Lages, Painel, CorreialPinto, Ponte Alta,Receita • $ 34,198834,9U Curitibanos, Campos Nóvos, Cruzeiro e vice- verso.Ativo em 31 de dezembro • $ 91.862.598,37 EM COMBINAÇÃO EM LAGES PARA: Campo Bélo,Sinistros pagos t $ 7.426.313,52 Anita Garibaldi, Vacaria, Caxias e vice.versa.Be,,!; de raiz. (prédios e terrenos) ,$ 23.742.657,44 Aceitamos cargas para reáespacho junto à Es-

trada de Ferro em Herval (Cruzeiro).
Agência em L&ges: Agência em Florianópolis:
Rua Correia Pinto, 58 Rua Alvaro de Carvalho,2

Telefone 1.677

Aqente em f1orianópoli 8
CAMPOS LOBO & CIA. - Rua Felipe Schmidt, n' 39

Caixa Postal D. 19 - Telefone 1.083
End. Telegr. cALIANÇA�

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

DIRETORES:
:

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

SPIROCHETINA é usada nas molésnaa do sangue. sílills,
eczemas, tumores, llarthros, espinhas, Ií stulas, purgações. ferl
das; CRncfOS, eserõfulas, reumatismo.

Único depurativo que limpa o corpo, tontttca e engorda,
Depositarias: todas &8 drogaríae de São Paulo e Rio.

AS SENHORAS DEVEM USAR

M. Gonçalves
Diretor substituto

PEAOLA DE ANEL

Agências e sue-agências em tod(J o território nacIonal.
Sucursal no Uruguái. Reguladores de avarias nas prin

cipais cidades da América, Europa e Àfrica.

1
I

FARMACIA ESPERANÇ'Ado Farmaceutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.
PerFumarias.--Artigos de borracha.

Garante-se a exata observância no receituário médico
PREÇOS MÓDICOS

R. Cons. Mafra 4 e 5 (edifício do rviercado),
FONE 1.642

Dr, Edgard Pinto de Souza
Médico • cirurgião da Casa de Saúde São Sebastião. Formlldo na

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. onde foi assistente
efetivo da Cadeira de Tecnica Cirúrgica regida pelo Prof. EdmundO Vaso
cancelos. Ex - assistente do P,·of. Benedito Mnntenegro. Com prática de
mais de 'l anos na Clínica Cirúrgica do Prof. Alipio Correia Neto. Com
estágio de especialização !lo Hospital Charité de Berlim (Serviço do Prof.
Sauerbruch) e nas clinicas dos Profs. Konletzny. de Hamburgo, e Schmieden,
de Franldort. Cirurgia da Tiróide, estGmago. intestino delgado e grosso,
Ogado e vias bilillres. seios. útero. ovários. rins. prostata e bexiga.
bérnills. hidrocele. varicocele e varizes. Cirurgia dos ossos e articulações.
8 encontrado diarillmente das 9 hs. da maDhã ao meio dia. na Casa de
SlJide São Sebastião. tel. 1.153 Das 15 às 18 da tarde. à Rua Fernando
Mlchado fi. teL Ll95. Resldencia: Rua Duarte Schutel n° 2. T8I. 1269

Pede se a pessôa que encon
trou uma pérola de anel perdi
da dia 20. à tarde, no trajeto
das ruas Blumenau e Felipe
Schmidt, o obsequio de entre
gá ·Ia nesta redação. que será
gratificada.
N' 40 5 vs-5,.

VA.IO!.
o mais prático e eficiente'

Gasogênio para carro de
passageiros. Distribuidores:

C. RAMOS & Ciso

e * &. Tem em "stock» os mais recentes artigos I
�

.

'., �� fara crianCt8S'dternosbdeélina confeçção pal�a IMuOluens, eH çauos, c ap US, casemlras e 1-
nbos nacionais e estrangeiros, brins, roupas brancas, pijamas, etcJ A Fábrica DI8TINT1\ está co0- �

leccionando camisas para 4) verão a pre�os exh1emamente baixos. I
, Visitem as mHIilS e modernas Instalações de A CAPITAL, à rlla VOllselheiro Mafra, 8. I
"'�------------------------------------------------------------------------------------�--�-=��-=�
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Comunicado
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americano de grande importância Ecos Notícias
8 o ESTADO":;;;'Quarta ..feira,27 de Janeiro de 1943

--�_ .. Tambem conferenciaram os generais De GauHe e Giraud

Do conhecido e apreciado,
grêmio recreativo da cidade
do Itojoí -Bl o co d c s XX"
recebemos circulei:' comu

nicando a posse de sua rrova
D ire'toria. No presidencia
de honra acha- se o sr , A··
bdon Foes, e na p)"{!;idencia
o sr . JO$é A. Pereira Ju ru-.
o r , tendo a se c re t c r i d-Io °
sr , Lucinda A. Pereira. Gro .

ChurchIB e Roosevelt estiveram conferenciando em Casablanca, no Marrocos francês

Washington, 27 (R.) - Urgente - O governo norte-jamericano deu à publicidade, ootem, importante comunicado,
anunciando que o presidente dos Estados Unidos sr. Franklin {}}:}},\{{

D. Roosevelt e o sr. Wir:ston Chur chill, 1° Ministro da Grã
Bretanha, estiveram conferenciando de 14 a 24 de janeiro cor

rente, em Casablanca, no Marrocos írancês.
A conferência, que durou 10 dias. to i assistida pelo Ge

neral George C. Marsha ll, chefe do estado maior do Exército
dos Estad;s Unidos, Almirante Ernest J. King, chefe das ope

rações navais da Marinha dos Estados Unidos e General Ar
nold comandante das Fôrçar Aéreas nor te-amer icanas, pe lcs che
fes de Exército, Armada e Aviação ingleses e numerosas outras

autoridades civis e militares des ses dois países.
Durante êsses 10 dias os dirigentes das dU8S grandes I :)"}:}))i""""::",,{,,,,:

Nações discutiram e estudaram todos os problemas da guerra e

deram um balanço completo nos recursos de que dispõem as

Ns ções Unidas no mar, em terra e no ar. E' esta a 49. vez

que Churchill e Roosevelt discutem tacc a face sobre o coní li
to que arrastou os seus dois grandes países à luta sem trégua
contra os sanguinários ditadores do "eixo" e a 3a. depois que DR. VITOR GUTTIERREZ
os Estados Unidos entraram na guerra. Nesta, como nas outras .J".J" m..................................... avisa que r eas-umíu SU8

........_� vezes, chegaram os dois governantes a perfeito entendimento e C ínlca, à rU:1 Feli PI3Sch·
ürsvemente enfermo o dr. estabeleceram os planes que deverão ser levados a cabo durari- Cabelos brancos' LOÇÃO mlrít LO. 34, das 14 às 17

(etulio Vargas Filho te o corrente ano contra a Alemanha, Itália e japão , O "pre- MARAVILHOSA I horas.
São Paulo, 27 (E.) - Acha-se mier

"

Stalin e o generalíssimo Chie n I-Kaio Chek foram informa -

C denfêrmo, acamado, em estado que dos, a cada passo, da marcha das negociações. Enquanto os omo·n·�n.te episó 1-oinspira cuidados, o dr. Getúlio V __ _ _

Vargas Filho, presidente da Fede- ditadores do <, eixo- escolhiam os trens blindados e as monta-

ração Paulista de Desportos, sendo nhas para conterenciare m, Roosevelt e Churchill r referiram Quartel General Aliado na África do Norte, 27 (De Alan
assistido por vários médicos de re- a poética cidade de Casablanca. parce'a viva do território tran- Humphreys, correspondente especial da Reuters) - Agoní
nome. Por êsse motivo, não poude cês, para firmar as bases dos acode s dessa histórica conferen- zanào no campo de batalha, um soldado da Legião Estrangei�·
comparecer à cerimônia de inau- ra F di f 1 f'

.

1 b itâni d Ii
-

guração da sede do Santos F. C., eia no próprio teatro do campo de batalha, contundindo-se com rancesa pe lU para a ar com o o icia rt aruco e igaçao; .

nesta capital, realizada sábado à os soldados e o povo. Quando o tenente Ronald Pierce, de Chigwell se ajoelhou ao

noite. Os dois governantes decidiram, nesse memorável encon- pé. do soldado, êste falando com dificuldade, murmurou as se�

Não
- tro , levar a guerra até o fim, sem paz por acôrdo, nem rendi- gum��s palavras: '" Apoude partir ção condicional. Prometeram lutar até à derrota final das po.,

Sei que vou morrer, mas antes desejo dizer a um inglês,
A rádio "EI lvIundo", de tências do «eixo». Nada mais eloquente e expressivo para o I que. l�e lembro do seu país. Lembro-me da boa e velha Ingla

Buenos Aires, no seu noti-
povo francês do que o confôrto de saber que para êle há-de terra .

ciário das 23 horas de ontem, raiar a aurora da redenção. O encontro de Casablanca é o pon- Havia onze anos que êsse soldado servia na Legião. Esta··
divulgou que o adido naval to culminante desta guerra e bem póde ser chamado CONFE- va gravemente ferido. Enquanto os padioleiros transportavam
à embaixada alemã na Ar RÊNCIA DA LIBERDADE. O íutu ro , de maneira alguma, no para a retaguarda êle repetiu ainda: "A boa e velha Ingla-
gentina Dietrich Niebuhr de- terra".
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de que o Brasil havia negado o pe a orça.

ealvo » conduto ao "diploma
ta" alemão, ficando, por êsse
motivo, adiada a sua viagem.

Essa notícia, como dis
semos, foi veiculada pela
referida emissora argentina
e, se verdadeira, deverá ser

confirmada

tos.

o sr. p res i d en t e da Repú·
blica o s s i rio u decreto, na

pasta da ]usHça, conceden
do exoneração a Licurgo·.
Ramos de Costa, ce dire
tor do Serviço de l'�dminis·
tI ação, em com lss

õ

o, per
drõo N, do Departamento--·
de Irr.prensa e Propaganda,

ULTIMA HORA

Grande Tónico

A .Alemanha convocou para o serviço militar os alemães
residentes em Portugal

Lisboa, 26 (R.) - Urgente - O consulado elernã o

está chamando, insistentem.ente todos os alemães reside;';l
tes em Portugal, afim de enviar para a Alemanha os que
estiverem em idade de prestar serviço militar. Estão ex

cluidos dessa convocação os que, presentemente, servem

junto aos consulados, como representantes diplomáticos.

Roosevelt percorreu mais de 16 mil
quilometros

Washington, 27 (R,) - Urgente - Foi noticiado que
o presidente Roosevelt percorreu pelo ar e pelo mar a

co.nsiderável distância da 16 mil quilômetros, para
réaIizar a conferência de Coao.hlcnca ,

Mau sinal
Londres, 27 (R) - Du

rante a noite passada, pelo
espaço de duas horas, não
funcionaram as radio-emis- .

soros de Berlim e cidades
cincunjacentes. Os locuto
res, ao interromperem se as

transmissões, alegaram '1 mo

tivos de órdem tecnica".

Tambem O gral. De Gaune e o gral. Giraud
Washington, 27 (R) - Urgente - Casablanca foi

teatro, tombem, de longa e�amistosa conversação entre
os generais De Gaulle e Giraud.

BATALHA DE ANIQUILAMENTO
Moscou, 27 (R.) - Urgente - Prossegue com ímpeto extraordiná

rio a batalha de aniquilamento dos 220.000 soldados nazistas cercados:
entre os rios Don e Volga. Os exércitos soviéticos reduziram as 22 di
visões nazistas cercadas a um grupo de apenas 20.000 soldados.Invasão do continente europeu

WaShington, 21 (8.) - Urgente - Noticia se, ofici
almente, que ChurchilI e Roosevelt resolveram, na confe
rência de Casablanca, atacar o continente europeu dursn
te o corrente a no.
.....................................................

Os elementos colhidos pela Esta
tística Militar são absolutal1\eu"
secretos, e servem só mente a fim
militares. Negar-se a fornecê-los ou
mentir no ministrá-los constitue
crime rigorosamente punido pelaI
leis do País. (D. E. M.).

Uma justificação inoportuna
Moscou. 27 (R.) -- Os ale

mães justificaram a ·'eva·
cuação" de Vorónezh como

medida tomada no sentido
de melh orar a poerçoo es

tratégica do exército nazista.

FRACOS e

ANtMICOS

ESTADO-DE-SíTIO EM MARSELHA
Londres, 27 (R.) - As autoridades do porto de Marselha decreta

ram nessa cidade o estado-de-sítio por terem diversos populares ataca
do soldados das forças nazistas de ocupação. Foi ordenada, também,
a evacuação de numerosos edifícios e as pessoas que nele penetrarem
serão condenados à morte. Simultaneamente, foi iniciado o mortícínío
nessa importante e tradicional cidade, havendo sido fuzilados, já, 170
homens e 80 mulheres, todos êles fTanceses.

PARA ALIVIAR
OS ZUMBIDOS
E A DIFICUL

DADE DE
OUVIR

ca��T�' :'Z����d:Se na��r������� Preparação de Trípoli
compre na farmácia um �rasco dêl COlDO base ali-adaPARMINT e tome-o de acordo com

as. i�struções da sua bula. Parmint Tripoli, 27 (R.) - Os trabalhos de destruição i'ealizados
allVla prontamente os aborrecidos pelo inimigo em Tripoli não foram tão grandes quanto se es
zumbidos dos ouvidos. As narinas perava.
obstruidas despejam o catarro, a A atividade é normal na capital da Tripolitânia. Toda a
respiração se torna mais facil e população se mantem absolutamente calma. Já foram inicia
cessa o desprendimento do muco dos os trabalhos destinados a preparar Tripoli para nova base
nasal na gm'ganta. Parmint é agra· de reabastecimento dos aliados.
davel ao paladar. As pessoas que As turmas de reparação estão em grande atividade, remo ..

sof::em de aturdimento catarral, vendo os destroços e reparando instalações portuárias danifi�
farao bem, provando êste remédio. cadas.

TOMEM

nnba Cre,sltan
"SILVEIRA.H

CHEGARAM A TRíPOLI
Cairo, 27 (R.) - Chegaram a Trípoli, afim de unir-se aos seus alia

dos britânicos, as tropas francesas sob o comando do gral, Leclerc, qU6'
partiram do Lago Tchad, percorrendo, durante 39 dias, pelo deserto"
2.400 quilômetros.

Os órgãos da Estatística MilitaI
o produtor e o vendedor a mostrar
o que possuem em seus estabeleci
mentos. (D. E. M.).

NUMEROSAS LOCALIDÁDES RECONQUISTADAS PELOS RUSSOS
Moscou, 27 (R.) - O último comunicado do alto comando soviético'

refere que numerosas outras importantes localidades foram reconquis·'
tadas. Porém, talvez por motivos de órdem tática, ainda não foram re··

velados os nomes dessas localidades.

A 15 QUILOMETROS DE ROSTOVO
Moscou, 27 (R.) - Urgente -- Anuncia-se que as tropas soviética�

chegaram, já, a um ponto situado a 15 luns. de Rostovo.

AINDA NÃO PENETRARAM EM TúNIS
Cairo, 27 (R.) - Urgente - O último conlunicado 'do Q. G. da

General Montgomery comunica que as tropas do 8° Exército britânico,
estão a 90 quilometros da fronteira tunesina.

6.000 AMARELOS MORTOS
lVIclblll'ne, 27 (H.) - 6.000 japoneses foram mortos pelas tropas

aliadas 110 setor de Sanananda, entre os quais se encontravam muitas,
centenas de in,dígenas de Habaul.
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