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<Y'NãO há Russos em. Gib =S�
LONDRES, 27 (R).-Não há o me'nor vislumbre de verdad�LiJi(Jia
irradiada por Berlim de que um contingente de tropas rubSSãs�le1lha

chegado a Gibraltar.
-Rommel bombardea
do por poloneses
Londres, 26 - (B. P. I.) -

AlgumaS das "águias vingado
ras da Polônia" encontram-se
atualmente na Tunísia, bom
bardeando as fôrças de Rom
mel. Os aparelhos de bombar
eleio poloneses deixaram caí)'

. tOllK)ladas de altos explosivos
�, sôbre as linhas ele comunica

cõcs alemãs antes elo ataque do
80 Exército contra a linha lVla
relh.

I!.·.:t_

florianõpQlis

o
Criantas polonesas

raptadas
Londres, 26' (B. P. f) - Con

tinuam a ser alarmantes as no

t ícias vindas da Polônia sôbre
os raptos de crianças polone
sas, feitos sistemática e orga-

I
nizadamente pelos alemães.
Durante as recentes deporta
ções em grande escala na Po
llônia central e oriental, os ale-
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Os desertores do RICHELlEU

�;� Comemorada a Páscoa na Rússia

mães separaram as crianças
dos pais, deportando-os sepa
radamente para a Alemanha.ITerça-feirai 27 de Abril de 1943

Desde 1921 que '0. "Revis:a do Ins
tituto Histórico e Geográfico de
Santa Catarina" não via a luz da Epublicidade. Acaba ela, porém,
agora, de volver à vida, graças à
operosidade da diretoria daquele
prestante cenáculo cultural e à
benéfica assistência do sr. inter
ventor federal, dr. Nerâu Ramos, cujo
governo, inquestionavelmente, tem (' '1 OÇl0 10.:1' & RAVIfavoneado a publicidade literária ,aspa � JJL.a. •

e cientifica em nossa terra, fazendo LHOS..!I
editar brochuras e opúsculos de .-------------

divulgação geral, civismo, estatís- O 2- grande emgres.
tica, etc. etc. I timo de guerrao volume da "Revista", que te-
mos sobre a mesa, refere-se ao l ' Washington, 26 (R.) - O se
semestre de 1943 e tem como dire- cretárío do Tesouro, sr. Mor
tor o sr. Carlos da Costa Pereira e genthau declarou que o segunredatores os srs. Osvaldo S. Cabral elo grande empréstimo de guer-e Eliezer S. Saraiva, e encerra ma- �

téria de grande interesse. ra, no valor de 13 bilhões de
dólares será em breve coberto,
pois já se venderam bonus ul
trapassando de 12 bilhões de
dólares,

Prof. Howard Hill

Nova Iorque, 26 (R.) - Foi organizada uma Junta para julgar
os tripulantes desertores do couracado francês"Richelieu" e os mari-> g

nheiros que não querem servir em navios controlados pelo general IGiraud. A junta é composta por 3 representantes do gral. De Gaulle:
3 do gral. Giraud e 3 da Marinha norte-americana.
_ 8 ..

A Itália será a róta da lnvasãe
Washington, 27 (De Kenncth Storiehouse, correspondente especial da

Rcuters) - Os observadores locais acreditam que a rota de in vasão da,
Europa será a Itália, vj� Sici lia e Surdcnhn. Além disso, espera-se que LI

invasâo do continente se siga imediatamente à vitória aliada na Tunísia.
O prelúdio de uma operação mais diréta ser-á uma ação vigorosa, para
abrir o Mediterrâneo à navegação aliada e imobilizar a frota italiana. Se
guntlo se sabe, os agentes alemães cm países neutros admitem, cm suas

·conversas,. que os italianos estão cansados da guerrn e do domínio ale
mào.vcspcrando 11l11n solução para ambos esses prob lcmns ainda neste
verão.

o solrlmentn "das russos ,.aprisionados pelos alemães I

:'IIOSCOll, 27 (c. P.) - Novos pormenores sôbre a vida miserável que
levam os russos, transportados COJllO escravos para a Alemanha, foram
revelados através de carta recentemente recebida.

Viu-las jovens l'lISSaS estão sendo obrigadas " trabalhar nas minas de
carvão desde o amanhecer até a uoitc, Após isso, são elas fechadas ern

seus acruupamcutos não lhes sendo permitida diversão de espécie algu
ma. A perversidade nazista obedece a plano sistemático.

As cartas elas mulheres alcrnús a seus maridos na. frente de but alhu,
revelam êsse estado de coisas. Orgulham-se elas dos insultos lançados
eontra as rr ianças e as jovens russas. T'iua esposa alemã escreveu a seu

marido: .. Fomos obrlgados a
- vender os nossos cavalos, mas esperamos

receber a lguns servos russos".

Londres, 26 (R.) -- Os círculos religiosos da Grã�Bretanha re

ceberam a notícia de que a Igreja Ortodoxa Russa. êste ano, cerne

morou a Páscoa conjuntamente com a Igreja Ocidental. No sábado
de Aleluia, em Moscou, não soou o toque de recolher, para que a

população pudesse assistir a missa da meia-noite.

Em companhia dos srs. Eu
rico Hosterno e Francisco Cas
cais, deu-nos o prazer de sua

visita o ilustre prof. Howard
Híll , recem-chegado dos Esta
dos Unidos, oHru de reger o

curso de língua inglesa do Ins
tituto Brasil-Estados Unidos, de
Florianópolis.
S.s., que lecionava essa ma

téria na grande Universidade
de Michigan, e.m palestra que
conosco manteve, revelou sua

grande satisfação em vir ocu

par o cargo de professor do
Instituto, contribuindo com o

maior empenho à aproximação
cultural entre o seu e o nosso

país.
° ESTADO, agradecendo a

visita do prof. H. Hill, deseja
lhe feliz permanência entre nós
e congratula-se com o Instituto
pela valiosa aquisição dêsae
co tedrá tico.

A V I S O
MACHADO & CIA .•

agentes nesta praça dos
"SERVIÇOS AEREOS
CRUZEIRO DO SUL
LTDA. 'J. têm o prazer
de comunicar ao coznér
cio e aos seus clientes
que, a partir de 1° de
Maio vindouro, os aviões
daquela Empresa esca

larão nesta capítal:
PARA O SUL. aos aá

bados e segundas-feiras;
PARA O NORTE. aos

domingos e terças-fei
ras.

-

Revista do Instituto

Um porta-aviões e dois almirantes
Washington, 26 (R.) - Com o retardamento habitual, foi pu

Aviões do «eixo» blicado um comunicado japonês (reproduzido pelo rádio berlinense),
M 26 (I') N dizendo que foi perdido na batalha de Midway, travada no ano pas-

[.
roscou, v, - a sua, d d ._. A' N

._

dúltima ofensiva na frente! sa o, um gran e porta-avióes mpomco, essa ocasiao, per eram a

oriental, os alemães perderam! vida o almirante Karahi, comandante dessa nave, e o almirante Ya-
s- _ ._ iiiRZ_nw ....�;... 1 fí.095 aviões. ! maguchi, comandante de toda !i frota japo�l!�sª de p�rt�-ª.viõ��,

I
I

,

FILHA I MAE I AVO I
-

Todas devem usar a

(OU REGULADOR ViEIRA;
A MULHER EVITARA DORES

Alivia as Cólicas Uterinas
Emprega-se com vantagempa-

�, ra combater as irregularidades�� das funções perló dicas das se-

.��� nhoras .. É c�lmante e regulador
AVO�);f dessas tunções.
<._:8:i,<"b� FLUXO-f.;EDAT1NA, pe la sua

��.'3_��·I�.�, comprovada ellcácie, é muito re-
,

.,��Ü ce itada. Deve ser usada com
c· V confiança.

/t�'- fLUXO-SEDATINA enc intra-se
'lMÃt em toda parle.

Prisões em Paris
Londres. 26 (R.) - Cerca

de 30 pessoas foram presas,
em Paris, por escreverern

nas paredes: «De Gaulle i-"
Giraud = VITORIA».

N. 8806

ISoldados descendentes de japonesesWashington, 26 (R.) - Três mil soldados americanos de
descendência japonesa que, como membros voluntários de um

corpo de combate, se acham em treinamento num campo mili
tar do centro do país, adquiriram apólices de guerra no valor
ele 106.600 dólares, declarando que isso faziam em sinal de in
dignação pelo assassinato dos aviadores americanos que ata
caram Tóquio, e com o fim de auxiliarem o esmagamento do
mí lítarísmo nipônico.
w•............."....,..��-_-..........._·_..........._-....,....·.-..-.·...-...·..-.·_·....,.,_w

A atividade dos patrIotas belgasLondres,26 (R.) - A irradiação da D. N. B., de Berlim, nãoI esconde sua inquietação pela crescente atividade dos patriotas

I belgas. Oitocentos e trinta e dois cidadãos belgas foram conde
nados à morte, acusado de praticarem atentados contra soldados
alemães de ocupação.

o protesto da rainha 6uilbernlina
Londres, 26 .(R.) - Por ocasião da Páscoa, a Rainha Gui

lhermína dirigiu, pelo rádio, um protesto contra a deportação
de cidadãos holandeses para trabalhar na Alemanha, com a

cumplicidade de compatriotas traidores. Sua Majestade prome
teu às famílias dos deportados que, logo que terminar a guerra,
fará tudo para que êles sejam repatriados.
....................................................
NO INVERNO próximo

A MODELAR apresentará
últimas criações da Moda
Senhoras, Cavalheiros e (rian�as

e por preços
SENSACIONALMENTE BAIXOS!

as para

le o e.M

foi rijo o ataque a SpezziaCairo. 26 (R.) - Fotografias aéreas agora colhidas revelam
que, no bombardeio a Spezzia, levado a efeito por aviões da RAF.
a 18 do corrente, foi afundado no porto um grande destróier italiano.
Sete grandes edifícios, além da estação de rádio da marinha, foram
destruidos pelos incêndios causados pelas bombas dos aviões.

a evacuaçãoLondres. 26 (R.) - A rádio de Vichí continua avisando a po
pulação compreendida entre Cherburgo e Trouville que deve evacuar

aquele trecho da costa da Mancha até o dia 30 do corrente.

continúa .••

Monsenhor Spelman
Beyrouth, 26 (R.) - Em vi

sita à Síria e Líbano, é espera
do por estes dias o monsenhor
Spellman, cardeal de Nova Ior
que.

EmbaiJeador
argentino

Buenos Aires, 26 (R) - O
sr. Escobar, embaixador argen
tino no Rio de Janeiro, reter
nará ao seu pôsto em princí-
pios de maio.

-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 o ESTADO- Terca.feira, 27 de Abril de1943

Que fim levou a· frança de Vichí 11Ao �'�S�:NTOS����OCarlos E�'a de Cur-val h o - (Ex- bO],�I(:Ü() anglo-francesa llO norte da j"renle ao glorioso exército bi-itâni. «Não há pior tiranía do que
clusividade do C. E. C. para O Es- AJ'ric<) processa-se magnificamente co. Vi chi não comparece nos co- aquela que se exerce à sombra
lado) - �inglll'llI mais faz referên- ('.0111 notória ef'iciênci a para as de- nre n tários i nl crn ac i nna i s, fazendo das Leis e com as côres da Jus,
c ia no estado de coisas da Fr a nça m o c ruc i as. De Gaulle contrihúe crer l'sse fato que hoje, realmente tiça , como se se afogassem os

,

1
'

desgraçados exatamente sob aque Hitlr-r dirige e Vi eh i obedece, max imum cn!c para a execução eles, não mais cx ist e a França ele Pétain

'IA
situação dos franceses combaten se programa de cooperação. E as- e sim unicamente lima c o lôn ia ale- táboa de salvação a que se ti.

tes que rcf i rarnm seu apoio de Pó sim os ingleses l e vam de vencida o: Inii que brevemente ser;'l devolvida nham apegado'. Montes,
t ai n para in tem-ar-se com os planos inimigos n az istus que opcrnm na t u seu verdadeiros filhos. seus f'il h os quieu.

•
de De Gaul!c. l' cada vez mais pres- Tunis lu sob o comando ele Rommel, legítimos e seus rl irigc n l c s nutcuti- A ANBDO'J'A no DI,\tig iud a pelo mundo alindo. A cola- j;'1 pr-estes a cunf'cssar sua d(,lT()t� coso P f

.

f-

orque OI que a pro es,

DIS�SOLVE
so� t;o���ed�u���ti:aobiaJ����

I
estavam as Baleares ..

. ,
- Bem feito! Doutra vez,

"DU RAV ��e;r�: �:i\��!�:ro quando guar ,

I( O PRA'rO DO DIA

Muitos Qlii!os per Mês BEIJINHOS DE BATATAS
v, é demasiadamente go: da? Não gos- DOCES Cozinhe batatas

taría cio te" o corpo das betíssímas Es- doces, roxas e brancas. Cozinhe.í rêlas c!e Cinf'Ina ele Hollywuod? Un1
médico da Cah íornia que presta assís- as separarnen te , passe pela pe.tencio ás estrêtas e aos mais famosos . .

artistns, descobriu um método rapido neir a , Junte o rnesrrio pese' em

gO�'�;I�I� 2,�t��S��J�<;�:�:s g6�C\�,r�x��!�lc:�; açúcar, lei te de um côco e um
cxcessívos. Esta descoberta, chamada pOUCO de canela em pó,�""e'lIl"mode, promove nova saúde e
energia ao dissolver a gordura de modo Leve DO fogo separadamente
que V. se sentirá e parecerá mais jo- tê Iivem lO anos. Basta tornar 2 pastilhas a e Igar.
:1 vezes ao dia. Formode é um pl'e- Faça bolinhas, una a brancaparado ga! antido para remover o ex-
cesso de gordura. Peça Formode, com a roxa, deite em torminhas
hoje rue-mo, em qualquer farmácia.AdI

.

nossa garantia é a sua maior proteção. e pape e SI rv a.

I
I

Anúncios medianle contrato II�. -

� D � --

d ... '�
IAI ecraraçoes um pnsioneiro lng es

Esmi rna, 2G (R.) -- "Os lta- r os italianos. Praticamente to
lianos estão esgotados c

ansio-l
das as trepas britânicas ])rOC8-

sos p01' voltar à vida civil, rlem elo norte da Atríca, Nova
abaudori u.n�o a g�teLT�, eriquall-/ ZCl�,lll d i a e Austrál�a e alguns
to os alemães nao dao mostra poucos homens da India.
ele pretender abandonar a luta" I Todos os repatriados repeti

declarou o tenente David ram suas declaracões anterío
Norries, de Port Elizabeth, um Ires ele que os pacotes da Cruz
dos �lllitos hom:,ll.s ill�.::luH�s i v,�l'�lelh.?' são "pres,:ntes do

Ina tr oca de pI1S10ne11'os ele ceu e tom SêÜYO a VIela de nu
Uma proposta de paz guerra, cuja repatriação come, mel'OSOS prisioneiros,

çou. --------, ,

1-7Mh,.
.......

"8
lõ.9J!ifI �""....._-----_...

Acrescentou o tenente David
que os homens do Império Bri- A � ii dtânico se mostravam em

me-I' ii":�\ �eller eIhor estado ele espírito elo que
Proíassnr Estantslau TrapJe

� AULA.S DE DESENHO E PINTURA
;

MAMÃE.DÁ·ME, I• I
I��'���__�W� ��Tm�__�.�__·�"��"""""""""�

r proibidu falar em espanból

Ano Cr$ 80,00
Semeslre Cr� 45,00
Trimestre c-s 25,00

o ESTADO
vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

'1'e1. 1022-Cx. postal 139

Diário

ASSINATURAS
Na Capita):

Ano Cr$
Semestre Cr$
Tr-imestre Cr$
Mês Cr$
Número avulso Cr$

No Interior:

70,00
40,00
20,00
7,00
0,30

Os originais, mesmo não pu-

I
hlicados, não serão devolvi

dos,

A direc[io não se responsa
hilizn pr-los conceitos emiti

I
dos nos artigos assinados
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f
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Wasl-ingtun (Comcutúr io Esp c-
r i al da Intor-Am cr lcuuu l-; O chan
('<:]1'1' espanhol, sr. Gomez .1 o rd a na,
dC'.('larou em sessão solene do COIl
xelho de H i spu ni du dc que o seu

pais cstú i n s.p i ra d o cio propósito
de procurar a paz e de p rrparú-!a.
1::5se discurso representa um oferc
oimcnto de mediaçüo e 11111 apelo ú
SanLa Sé e ús naefies neutras paril
que facilitem a tcrruí nação d a guer
ra. Urna rear-úo IJ1uil0 caracteristi
ca a êsse discurso em Washi ngtou
[oi il declRJ'aciio do sr. CordeJl
Hul!. Dissc O 'se('ret�rjo de Estado
n[to ter conhecimento oficial ela su

gestão da Hespanha, (' lembrolJ
muito simplesmcnle que "o ónico
oh.ietivo das Naçôes l'nidas é a ca,

pitulação· incondicional (I() Eixo".
fieacão idêntí CH roi obsc r \'<Hl a

nos cii'culos pàrlalllelllares. () sr.

',",alter Georg, da COllJissúo rle IllL
lacôes Exteriores do Senado, I'ez
nolar que "tudo () que sai dil Es
I}.anha tem muita significac:ão 11('S
te momento", acrescl'nt>l1ldo que ()
\'el'c1acleiro propúsilo da proJ)l)sla
cio sr. Jordana "poderia ser de di
vi,dil' os esl'ol'C'os elas ;'\,acóes {'ni-
das".

" "

I� desde logo evidcnte que a pro
posta do chanceler cspanhol niio
Inel'eCcrú, nos Eslados Cnidos, n
menor cOllsider:lçúo, e as noticias
de Londres. siio idi>nticas. Não exis
le a 111enOl' possibilidade de que se

,ia aceita qualquer lllediac:ão pilra
lima pilZ negociaria. Hendição in,
('onrlicional do Eix.\): ....sle é [) ob
jetivo da guerra das l'\aç'ões eni
(las, e nada conseguiri! que elas se
afastem disso.
:\'os circulos diploll1:'ilicos desla

cilpital comenta-se que o formoso
diseurso do chaneeler .Torda,na ill[)a
)'cce .i·ustamenle quunrl o o Ei :\.0, de
rlenüta em denota, est:'l na illlinên
cia de perder sua úllilllfY c,abeçil de
pont.e na Africa do �orte. São lem
bradas, a propósil0, as recentes de
clilrilçõcs do gencral Frnnco expri
mindo a melhor afeição pelos go
vernns de Roma e de Berlim. �ota
se ainda que a proposta de paz es

panhola lliio se dirige a ·todas as

naçõ'es em guerrn - e êll estú um

1101110 essencial (la qucslüo. Os he
·los propósitos pncifistns do chàn
celc]' espanhol cng'lohHll1 lorlas ilS

n:lc:ôes do lllun(lo, llIenos UHlla, quc
l' folrc1l1ente alacada em seu dis
('urso, e contra ii qual pretende ['le
Jancil!' Iodo o J'csto do Illundo. Es
sa nncão é a HLIssia. E a nússia,
convéln lembrm.·, é L1llla das �açóes
Unidas - c de todas as �acões
l]nidns aquela que mais dirctm'ilen
le estú em luta COI1l li Alemallhn na

zisla e mais graves danos tem call

snclo e está causando :'is fOJ'cas dc
Hitler.

"

�iio parecc exccssivo lcm')rar, a

propósito, q,lIe () discurso do sr,

.Iorda.na, tão cbeio de "hispanida
de", têm, apesar disso, ullla acen
luadn semelhança CUIll alguns dos
iil.1imos discursos de Hitlcr. Em
ccrtos lrechos parece mesmo urna
tl'Hduc[to elas arengas do "fllehrcr".
O efdto (lesse discurso de :vradrí é
al'i nal de \:ontas o meslJlo cfeito
procurando por Hitler: agitar,
diante dos PO\'OS ocidcnlais, () fan
tasma do cOJ1lunisJllo. l�sse fantas
ma Hitlcr niio temCl! apertar-lhe a

gélida mão qun,n(lo quis ter pilZ a
léste para pod er' lançar lorlas as

�j.),Iu fOl'l(iI!;i contra ii Fml1�a p a Tn.

.,

j
têm o prazer de avisar sua distinta freguesia que acabam de !transferir sua casa comercial para a rua Conselheiro Mafra, 1 j(.EdUicio La Porta), onde aguardam a continuação de suas I208 prezaçias ordens. 15v:s 12 �"!"IiI.JIij*lI9f "'-"'''l_",,;_.,,,','_..r_.�-�·,#154 v�26

Machado & Cia.

THE LONDON & LANGASHIRE INSURANCE
COMPANY LIMITED

COMPANHIA DE SEGUROS "Si\GRES"
crx SEGUROS "CRUZEiRO DO SUL"

THE LONDON ASSURANCE
L. I\LMEIDA Rua Vidai Ramos. 19

Agências e
Hepresen tncões

(al.1 pOltal - 31
Rua Joio Pinto - 3

FLORIAN()POllS

Distr. S. I. P. Caixa Postal 3786 - Rio
Venda sob prescrição médica -

Sub-.gint•• no. prlnclp.h
muncípiot do E,t.do.

17P,

ii

Intura
_�' .•o:'EE.��� _

Diurnos - dos 14,30 às 17 hs.;
Noturnas - dos 19 às 21 hs.
A'S TERÇAS E SEXTAS·FEIRAS

Exposição Permanente
Rua Felipe S�hmidt, 2 (sobr.), sal3 n: 3

ClniJ1quillgne, (fnter-Alllc:ricana) - o Padre Marlr Ten
]�iell, Procm'adol' da Missão de lVral'yimoll nesta cidade, infor
ma que os japoneses proibiram o emprego elo idioma-e:astelha
DO lias Cortes Judiciárias Filipinas, e estabelecendo em com

pensação, como idioma ofi(;ial, o japonês.
Uma agência italiana de informações, ao comentar o fato,

acrescenta que a abolição do espan]1Ol póde considerar-se co
mo o primeiro passo )'Jal'a a revisão do problema religioso nas

Filipinas e para o isento nipôrt�('o de implantar em todo o ter
ritório, seu culto asiático original.

Dê-lhos desde pe
quenos, para que
os seus dentes
cresçam lindos e

sãos, e cuando
grandes lho agra
deeerão. Limpa,
refresca a d á es

plendor.

FARMACir� ESPERANÇAdo Farmac€utico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a SUd' preferida

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

Garante-se a exata observância no receiluáric médico

PREÇOS MODICOS
R. Conso Mafra 4('1) 5 (edifício do Mercado),

FONE 1.642

Pelo iupí
A.l{lllClll ]lUS inlou de lima SH(/I'S

luo e:lcmninhada {'lOS podel'es pu
blicos 110 scntirlo de seI' inclllirlo
!lU /)rO(/l'alllll do curso seC'lIlldário
() ensino da lillgua tupí. Fel'dade?
Imaginalllos ([uantu essa notícill

({l('gl'aria - se Uel'dlldeil'fI - o ve
iIlO r;ollçalues ])ias - de l/uem,
hoje, se ('on.hc(·c .' ((pellllS (I I'UO �

('II/O eslro JIl(([Jistl'al se a{adigon ((

lIulgori:llr histórias de llllll'{/C(/Ii,
1(!C'(/,pcS, ('(1olil/s c jXlgés.

JJas, eJll prosa mesmo, aquí vi
mus apluudir II idéi({ - ou o bO!l
to - em }lo/llcn(/gcm (10 (lrnlull'
pocta 1II(1/·anhcl/sl'.

() tl,fJí, como se sabe, e 11m ielio
I/,,:t Ido <leS/JÍllo di' (/rllllwliqnises,
'/!I([I//o de rOlljJIIS os I/lle o {ulmHlm.
(jtilllo, jJortoll/o.
Porlf/le, posilip(/Illente, o POrlll'

"juh I/ão ulli."
Cada dia que passa, cheg(l lá de

{or{( 11m /elegrama acrescentando
mais 11m país (10 número dos que
/'esolueJ'alH ('riaI', em sI/as escolas,
('adei/'Cls de línglla porll/,I]lleSCl (ou
brasileira, pois, com li('enca do ue
li e r,(ffuio Portll(/al, cssa "expansiió
é OU1'a nossa). Mas, enquan/o isso
(/contece, nin{/lIem lJlais se enten
de, den/ro das froJl/ciros nacio
/lais, em qlles/{jes de lin[/lI-ilgem.
Ainda IlIí dias, {amos ]Jag(ll' o 1'('

qislro do /lOSSO aparelho de rádio.
E o Departamento rios Correios e

Telégrafos 110S en/rcgOI/ 11m r('ci
bo, em ('11;0 veJ'so se lia: "Rsle re

qisll'o delle s('/' l'fJlovac!o ([hual
mente, até o !lia :11 de 11l(1rCO, /l(l

l'efJo1'[içi1o j)os/al./ele{jl'á/i('(I' mais
próxima. S()JW E pC/la !le IIWltll
de ':!J.�OO(r.

Em li/pi nfio se dorÍ-r, isso, 1'a{
ue::, mesmo, os ,:!,j.'SOOO passassem (/
s('r, de (/côrclo (,Otn (/ lei, r:r$ 2;'),00.

PO/' t lido isso, somos /NmCa/l1en
te do tCipi. - n.

,.comunica a seus clien
tes e amigos que trans·
feriu seu consultório
para a ruo Jo&o Pinto,
7 (sobrado, em cima
da Farmácia "Santo
Antônio"), onde conti
nuará a dor consultas,
das 15 à.s 17 horas,

diàriamente

o DR. ANTÔNIO MUNIZ
DE ARACiÃO

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

glalerr;]. :vrais larde c'mpreendeu il

conquis18 da Hússia ([ue, seglln.do
os eslr:lI.cgistas, deveria ser lIllla

ca!lllpanha de "f:lC'a na Illanlc·iga".
:'vIas a manteiga soviélica era extl'c
l1lillJlenle dura, e a faca prussiana
'úío l� alrilyeSS(:'lI. Hiller \'ê outra Iyez dlanlc de SI a allJCHçil que sem-,
[)re temeu: a guerra em duns fren
tes. O ,Eixo esl:'t lulando suas últi
Illas bahtl.has na Tunísia, e a inva
são ela Europa pelos aliados pôde
acontecer de uma hora para outra.
Que fazer? Impedir a lodo cllslo a
guel'l'a em duas frentes. Para Isso,
dividir o a(]versúl'io. separar <l
Rússia da lngllaterl'a é do,s Estarlos
Cnidos. LançaI' as bases de uma no
va Mllnich. que the de tempo para
fortalccer-se - e depois aoel'tar
contas com seus inimigos, Ulll c]e
carl a vez.

Est,a é a lllill1obr:! de HiUer. l�sle
é o sentido do discurso do SI' .•10)'
da,na e de sua bela proposla de paz,
Os povos que lulal11 contra a opres
são e a Iliiséria do fascislllo mio se
deIxarão iludir. Hitler terú de lutar
em duas frentes - e serú esmagado
para sellllll'e. O \'('�'Io é quin'ln-co-
IpnA. I

ABREM
CAMiNHO

Sahota Silva
pí'oprielarios de

••

A Metrópole"
(a (asa que lhe convém)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Hitler vai desencadear a "guerra química"MOSCOU, 26 (U. P.) �.. A RÁDIO EMISSORA INFORMA: "MAIS UMA PROVA DE QUE OS ALEMÃES ESTÃO fREPARANDO
o USO DE GASES VENENOSOS NA FRENTE RUSSA: '·DOCUMENTOS SECRETOS NAZISTAS CAPTURADOS NO "FRONT"
REVELARAM PLANOS ORGANIZADOS POR HITLER PARA UMA "GUERRA ,QUÍMICA". NÃO FORAM ESPECIFICADOS
NEM o TEôR NEM A NATUREZA DÊSSES DOCUMENTOS, MAS, APENAS, o SENTIDO GERAL, QUE É o QUE FICA DITO

ACIMA .

......··..�
.........

��
....

�:ji·····
........

�iiiiir��i;"liiiiiiiitii;i:
..

·iI�··
..

i:I;i�···iii;"�iiiriiiilí�D o

(t�ft caPITAL)Importante Organização de sorteio, com séde e mal-riz em São Paulo, procura firma
lU indivíduo para dirigir uma sucursal nesta Capital, oferecendo as comissões de 100% na co

lococação dos títulos e 50(;'; nas cobranças, Escrever, dando referências, ao Prof. José. Rua da
Abolição, 349, São Paulo, Guarda-se sig ilo. Dar referências,

"

i llh'cçíio (le Perclval ('aI13(lo Flores
y.r......",_.,_...w-""'-....J-a��..�...--_.._,.._-J-".".......• ......·_·_.--,.,.�

":\Ii\J)A7\IB 'VALEWSIL'\ - 0('t3V(' j\ubr'y - lCclitol'a
Tecchi - Rio, 1943,

�:lp:)lcúo. cortn YCZ, confessou a Du- O SCIT1 j,g'unl rornanrc de amor ele )f:J-

)'0(': .....\T:ll'ia wnrcwska é a única mul her :.1!aI111e ,\'ale"\.,'ska. o ma is fiel coracüo dp

qnf' dcvPI':1S' me nmou".
. Il�lll.hel· que d. h

í

stória gun rdn entre .�11(LC:
l..Jirr:la e E'11Cnntactora ('01110 a fada riu pag-!nas, serviu ele ::tl'gU111enrO ao f'ilmo

'U\'cntlltle, a polaca Maria deixou o co- ! 110 mesmo tit ulo. uma elas 1113 is soberbas

ié1riO para ser casada por sC:JS f'a.m i l ia-
'

real izações ela clnematograf iu mo-terna.

r::: com um seten tâo. "_\fADA:'IfE \\-ALEWSKA, Q grande
POU('O depois des�a boda absurda, o '1n101' de Napoleão.", a Famosa obra dE'

jm.pel'�dOl' Nn po leáo a conhecta e cativa- Octa ve Aubry, ar-aba de merecer as hon

vn-sc de sua boloza. Madame Wa.lewskn

repeliu com 110'1'1'0,1' as suas solicitações,
Mas ('nI50. o próprio govêrno da Polônia,
pura o bem ele sua pát.I'i", suplica-lhe
que imilt.e o s-acl'ificio de Ester , . ,

,tais uurtc. !llal'ia, que nunca amou,

apaixona-se pelo Corso, entrega-lhe seu

coração virg i n.aI e faz dêle o seu ídolo.

Banapal'le encontr-a nela aquele amor

C0111 que sempre sonhou e que .Iosefin a

júmais lhe d�lL
Se n[1O fÔl'a o perverso Fouché, Xa·

poleâo tel'ia feito de i\laria ,Valewska a

companheira definiti\'a ele sua vida. O

il1t�igante duque ele ou-ante quiz fazer

da adorável ?,,[m'úa uma aliada, e, não o

conseguindo, ar-r-ancou dos - braços do

corso, com pérf'ida astúcia, tanto a aman

le como o "eu lincl'o filhin.ho AI sxandre.

i" E J1Jal'ia, a quem o consórcio, por 1110-

1. tívos pol iticcs. de Napoleão com Maria
� }) Lu�zu, afastou de seu amado, vai ter com

êle na ilha ele ELba, onde o Corso en lan

guece de nos talg ia. snquauto a impera
triz, cm Viena, o despreza e esquece,
Maebme \Valewska é tão geneorsa que

O('uJLa a Napoleão a traição ela Impera
u-íz, Contr-a a vontade elo C01'SO, obriga-o
n aceitar todas as nas jóias para COJ1ver

lê-las em dinheiro CQm que possíbf l ítas
a volta dêle �l Fralnça, aqnrela prodigiosa
e efêmera aventura elos Cem Dias, com

que Bonaparte assombrou o mundo pela
úlUn,a vez,

ras de tuna segunda ecN('úo que a Edi
tora Vecrh i, elo Rio de .Iane iro, lhe trí-
butou. apresentando pl'�nl011osanlente
C:s.te Ilvr-o e adornando-o com Ul1Ul capa
color ida onde aqxu-ecern 111Uito bem 1'0·

pr-od uz idos Greta Garbo e Cll<Lrl'es Boyer,
I,IS dois astros que r-eviver-am na t e ki esta

incompar-ável história ele amor.

VERDI, O UOIUANCE nA úPlm,A - Franz Wedel - 'I'radu
çito de Herbert Caro - Ed ição (ln LívrnrIa do Globo de

Pôrto Aleg're
A li-leratura contemporânea Lêm em

I
Ao corr-er da pena mag ístral de \Ver·

f'ranz \Vel'fel,. escr-itor cuecoestovaco fel, vemos CJ'Ll'e o composito1' (l'e "II Tro·
ntua1mente exilC\clo 110S ESk'1do� Unidos, "atore", jjRigo�eLto" e "Aida" foi. U111 110·
1l'l11 de S'eU, espkitos maLs originais. mem ele C01wLcç'ões profundas e afirma·
Poeta, 1'01113>11Ci"t::1, dramaturgo - 'Ver- c:ões heróicas, cuja viela nãlo tem para·
fel vem l'ealizando uma obra valiosa e leto em tôcla a hj,;,'tória. El'a capaz de es·

fecunda, univet'salmente admh'ada pelo l)euhm' em sua müsiüa o dll'ama e a co·

f'CU scntlclo poéLico e pelo seu ponto-de· 'média da vida, po·rque vi"eu sua pró·
I'ista coM.rál'io ii gUBt'ra, I ')l'ia exisLência inten,sa e corajosamente ..
Neste romance histót'ico; W€rfel esere, ,somente um poeta e visionário como

I'eu, também, o l'oma.nce ela ópera, at.l'a� \Verfel poc1el'ia ousar eSCl'ever um Ii\To
vés dos seus expoentes máxill1los: Vel" como êste - que requer uma oapaeida·
(li e \Vagl1el', num empolgante paralelo de extl'aol'd'inária para apl'ofllll'dm'-se 118

(\enl1'0 c1�1 paisagem fascinante de Ve· mentalidacle alheia, "Ve'rrli - o I'oman·

n.eza, Duas figuras máximas ela música, ee ela ópera" é pro\'almente a melhor
dois temperamentos e raças cliametral· biogt'afia romanceada P1'oelu;zic1a no,

�le1�te opo�tos um ao outro: a melodia

r
(dtimos d.ecênios. E' um livro que

_

seI'':;
ltaJ'Janu e U sinfonia germânica, se en· ledo rom pl"azer por teclos os espn'ltos
fl'enüwu,m nesta obra bt'i1han�,e q\1e re· CLJ.lto�,

�lente o dl'Unl'<1

í'l1.Um'O
de Gius€ppe Ver·

I
Tracl,ll'zic1o ,magnMicamente por Irc)'·

01, rhr.0,':l;(lo :10 'lImal'al clte uma velhice bel'l Caro, o 11\'1'0 o,;tcnta ul11a hela C:1

�lOl'iO�:l, ))01'(\111 nflO lliais criadora., .
l):.1 de EI"nest Zeune,r:

VIAJANDO PELO PANAMA' r�
Nas ."l::r1içõe;; :\1elhol'al1lentos", ol';en,

'llulla .1'Cle1'3',],n na .apresentaçno rle, livro,.tadQ� J1eJo p'l'Olr(:�..;sor Lourenço Filho, dl.dát!e,:)::; f>' lnfaJ'ltls en11J'l'e.4Du a eOIll·
acaba d'e �r rlh'1.l]�'ado o -Rétin10 t0l110, pOSjÇ�lO. à Hu::;t'!.'a('áo. �l inlprei'i.sCio clé1
COI'l'P.'pO'lldente .ao Estado elo Paran{l, da "Viagem Atnn-és elo Brasil" o melhor
jnh�),'::-::�Iante série "Viagern Através do los seus cuidados. E O'SI sete vohllnes
BraSil", rIo profess01' Ario�to Es- com CJl.e a obra conta até êsle momen·

pinlH�il'a. lo integl'anl-Se nUll1 conjunto hOlllogên"eo.
Já 0111 opol'tunidacle; antel'iores aqui '])ulllelanlemen'te ilustrado, com seu foI"

C.Olll'(!ntamos o a,pal'ecimento ele ouLI'os naLo ;)cessi,vel " prátiro, impress5!o ni·
tomos da lne�lllia s6rile: e. em todas es- Ida, p3jJel ele prhll'eira Ol'dlelll, todos O�
sas O'C::J·;':iões, nii.o poupamos os nosso,s e'1uisitos, enfim. exigidos pela boa
aplausos ü essa eoLeç(\o esplêndida ele .éc,n!Íca moderna doe apres0ntat' livro,
UVI'OS em que se dlesrrevem, para as lxura a gente miuda e a adolescência elas
Prian(:as e lambem pm'a os 'adultos, as escolas,
bL;lezns ela 110sS'a lel'ra, as riquezas elo O volume sobl'e R terra pal':,1llae'ilse é
Subsolo. as lnaravilhas naturais, O� elos mais ricos élll 111Btéda ilustrativa e

a"onteelmentos históricos ligados aos loclos os aspecbs da l'Pgiiio dos pinhei·
acidentes geog'l'áficos, tucllo, enfim. que I'ais aí fOl'am g'.l'::JI·aclos mlln texto escol'·

P,Ossa <kS'pe:rtal' na imaginação c na sen, reito e simple,s e i,lulstrados pej,\ mais
8lb11; "'<le _'. 1 't

.. 1 f
f

"- - h\JS €10reS ll'l11 carll1ho 111-<\18 su.g�e�tiç::t (.las or111as.
U>llelo pelo que é bmsi1�!t'o, Uma \'itol'iosa ediçúo Melho�'arT1entos,O "PI'Qfessol' Esp1nhell"il êm bO:;l hOl'n numa série dig'na de lodos o� mais

��lllJOu ii COll1panhia lIlelhol'amOl1,tos de h.meoo a.plausos e esLí.mullo,s,

II
o J>�I\O a ei.'ec.ução ele Slln série de
VI'O, ��l'e (I nl'a�i1, Ess'a oasa pRllli�' I (�e "VANLO::; LEH", nin, H-1-1\H::,

Ecos e Notícias]
o Ministro da. Fo::::enda Iindeferiu o requerimento

d· n " C
I

as vOIT\pon uas aríoca, I
Industrial e Nacional de

IIOleo de Linhaça, pedindo
permissão para exportar,
com destino B Portugal, 100 i
toneladas de óleo de linha I
ça,

..

- O "Diário Oficial" do A
mczoncs publica decreto
criando 191 escolas pr imd
dos; abrindo um crédito de
30000 cruzeiros para custear I
as matrículas de estudan- I
tes pobres nos cursos su pe-
r icr , secundário e normal;
� criando a escola dos se
r i ri qu e i r o s , denorn in o do "Jo
'ié Claudio Mesquita)! e que
será controlada pelo Servi
ço de Fomento> Agrícolll do
Estado.

*

o presidente do Conselho
Nociono l de Trânsito expe
diu circular aos Conselhos
Regionais, no sentido de
que as repartições de tr-ân
'lÍto., em todo o território
nacionaL não poderão subs
tituir carteiras da motoris
tas ou motocWistas pela
nacional de habilitação, sem
verificar previamente se o
in teressado sabe ler e escre
ver, Aos motoristas que nõo
preencherem essa condição
deverá ser concedido prazo
até 31 de dezembro do cor
rente ano, para se alfabeti
zarem.

•

Segundo cúlcu los o�iciai s ,

a safra de arroz no E�tado
lo Rio Grande do Sul não
5erá superior a quatro mi
lhões de sacos, sendo 60
por cen to de primeira quo·
lidade e o resto de !>egunda,•

Sábado, o marechal Pétain
:ompletou 75 anos de idade,

�

Domingo úitimo, em toda a

Austrália e Nova Zelândia, foi
:omemorado o 280 aniversá.rio
do desembarque das forças BUS,
trillio neozelandesas em Galípoli
(1 a Guerra Mundial),

•

Foi reeleito presidente da
Academia' Paranaense de Lelras
o escritor dr, Otávio de Sá
Barreto Na mesma reunião,
obteve unanimidade de votos
para preencher uma das cadei
ras vagas da Ac�demia o ilustre
causídico, orador e escritor dr,
Arthur Santos,

OCRE'

Quem sonegar informações à Es
tatística Militar, trabalha em pró!
de país inimigo, E, nesse caso,
será julgado, militarmente, come

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

CARBONATO DE CALCIO COMERCIAL.
gr anilhas brancas e em côres, pó de mârrnor e , talco; óxidos e

demais produtos afins p, industrias.
Pronta entrega,
Produtos da

(nd. Paranaense de Calcáreos
R. Barbaro

CURITIBA
Caixa Postal, 435

v, S. quer vestir bem, usandQ ternos de
excelente qualidade, otimamente bem con
feccionados e a preços convidativos ?

Faça, então, uma visita à

ALFAIATARIA OLIVEIRA,
que ficará plenamente satisfeito!
Praça 15 de Novembro, 18 (Próximo

à DelegaCia Fiscal)
-

João Batista dos Santos
e Maria da Silva Santos
têm o prazer de parti
cipar a parentes e co

nhecidos o nascimento
de seu filhinho NAZA.
RENO.

Fpolis" 25- 4-43
�������_·"""-,,,..�.......I
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Caspa 1
LHOSA,l

LOÇÃO MABA.Vl�Rlla Vilor Meit'oJe)l, 28
Flol'ümó)1olis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR MEDIC.Qi Quem são .

os {(goumiers» I-

Frente da Tunísia, 2(i (n,) - si guu o' nativo que pode ser cha-

D ARA·UJO OLHOS OUVIDOS Es,tão combatendo agora no norte mud o, em tempo ele paz, para ser-

r -' da Af'ri ca tropas remuneradas, Tra- viços tão d i versos COlllO a consí ru-• NARIZ, GARGANTA I ta-se dos "g�ullliers", r:udes SOlda-lç'ã? de estradaS"oll a ,cap,:ur� de
,

f S dos mnrroqum os, que tCIll executa- Cl'Illl1110S0S, Os gnnrmcrs suo to,Especialista; assistente do Pro essor anson do bom tra ha l ho. Quando se des('ja dos vol untári os, nào havendo li-
do Rio de Janeiro. que urna patrulha siga para o ler- m il c de idade para assentar praça

( It Pela manhã, das 10 às 12 r-iotúrio i n i in igo , os chefes '"gnu- nas suas fileiras. Assim, homensonsu 8S: A' tarde, das 3 às 6 m i o rx " recrutam vo l u n lú ri os entre mud uro s e barbados servem ao la-

AUSENTE-.-._--_.-.

WENDHAUSEN
os seus compu n hci ros, os quu is ga- «lo de jovens de faces glabras, De
nh am a bo n i Ii cnçâo cspcc ial de pois de feito o trabalho militar cio
acôrtl o com o número de p ri s in nci-j d i n, os "goulllÍ'ers" voltam para jun
ros feitos ou com as i nrormuçõr-s lo de suas f'am i l i as, que vi vem nas

rcc olhí das. Ek's considcrum os prox i m id ad cs do posto militar
italianos uu-l hm-r-s em comparnçào re��pecti\'os, T� a esposa do "gou
CO'Ill os ulcmács. segundo declara- mí cr" que sela sempre a mo ntm-i a

I ,,[to
(f<, I1111 oficial "golllllicr", COIII cio seu marido pela manhã e lhe

Moléstias internas de adultos e cr ia nças. deit,u, o'; it ali a n o s. conhecendo a él1trega o fuzil antes dele sair 1)::!I'<IConsultório: Rua Fellpe Scbmidt n. 38 - Tel. 1426 .

rcro('id�ldt· dos "goulllicrs" e xa- os combates di{lI'iüS, A tropa é nu-
Restdencía: Rua Visconde de Ouro, Prelo ü, 70 - Te!. 1523 hc n do que os mesmos tém um a mcrosu e tem dado excelentes rc-

Horal'io - Das i5 às 18 horas - FLORíANOPOLIS, pred ilccúo es-pceial por bot i n as, sul l atlos. p r iuc ipalmcn tc nas opc
hnb iluarnm-sc fi l'ntregar-se apt-nus I'a<:<les de "li nipcz a ", :'IS quais se(Unica médico-cirúrgica especializada de COII] mr-i a s , <lpresen!;lI1do-se ('()III entregam agora as rôrç'ns aliadas

OLHOS, OUVIDOS, NARII e GARGANTA seus !>i)rz('guins nos Ill[tO�; alça':las .. , ahri rul o r-aminho pal'll os golpes

D SAVAS LA
-..,...."

D A' OS ",�()llllli('rs" p rcf'er-cm () com- [in:lis que acabarúo expulsando [IS
r. . (""t�{ ,

.

�.. bate c()rp() a corpo, d ura nl c a n o i- u-opns do "eixo" <lo solo, n or l c-
Bx-lnternc do Serviço do Professor Leónidas ferreira e ex-pslagiário dos
tiervicos do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira 6omt:s (S, Paulo)

Chefe do Serviço de Oftalmologia do Departameüto
de Sdúde e Hospital de Caridade

Cons. Rua Feli pe �chmídt, R. For.e 1259
Consultas: das 15,30 às 18 horas ,

Resldencla: Conse] herr« Mafre. 77 -I' LO RIANOPOL1S,

Dr. (diplomado pelil
Faculdade Nac.

de Medicina da Universidade do Brasil)
Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo ülivfÍra

médico do Departamento de Saúde

CLíNICA MÉDIC/\

MARIO
h-Interno do

Qun.ndo alguém. ta.! come O kva
Iheiro da ifuatz-acãc u-cimv.. Qfereoet�
lhe. em nmável gesto, um câ.lice do
excelente npermvo KNOT, Iemnre
se V. Sia. de acrescentar, &.0 agrade
oer .. gentiJ6''':E$TEE TAl1-
B,�,i'1 o I1EU APEiUT/VO

1'RED11.ET(J!

1jiIj��r�)UI'!MOOuro DA /(/10rSA./I/O.,cOI'I, é 5((j(/ROS
ITJ••J.I.I

í

c. Sl;:IS .umns Ia vori tus SÜO O íu- nf'ricano.
z il e o "koum:u ", a;,.(udD f'ac a re-

curvada, III<lS operum t amb cru c om

<ll'streza, C'mpregando metralhado
ras e gr:lfludas de müo, L r o nsi dc
rityel :1 qUllllti-d:'dê dr' arm as que
ô

le s l':lplul'aralll <!us alcinács (' ita
l iuu o». e que l'stún us.mdo sn l i sf'a
toriamcntc. \ião gost'tlll de í

a n

(fIUCS c de nviõcs, pu rt i cula rmc nl c
de Hvi'-"l'S, S:-IO maometanos. e t orlr»
xâo ('olll:ln(lut!os por ofi ci ais Iran
ceses que ralam arubc. A sua d is-
cip l inu é supcrior. Tomam eles o

seu n omo d<J \'oc:'ibulo "(�oun",
que, no idioma marroquino, de-

--------=---.------------_.__

ACACIO MOREIRA
ADVOGADO

ESCRlTORlO: rua Deodoro, n' 23
Atende das 9 às 12 e das 2 às 5
RESIDENCiA: La Porta Hotel,

auartamentc 112
C. Postal 110 Forre. 12
DR, AUGUSTO DE PAULA

Dr, Newton l. d'Avila
Reassumiu sua clínica

Consultório: rua Vitor
Meirelles, n

'

28
Consultas diárias das 4 às 6

horas da tarde
Residência: Rua Vidal

Ramos, n. 66
Telefone: 1067

L�ÇÁO I__� _
193

II H��T'TU.l'ij Crf�lgJAiljN,'t.jÕT.W1iI Dr. Antônio Moniz
de Aragão Dr. DJalma Mc:ellmtmn

Furrnado pela Untversldade d",
MEDICO Genebra t �ulça I

Cirurgia e Ortopedia, Com prá ttea n08 bospttats europeu
Clínica e Cirurnia do CHolcs médica em geral, per'!l:tr'f>,� doença. do sIstema r1€n'o"f), uf.Jlire·torax. Partos e doenças lho genito-nrinarlo <ln homerr

. de senhoras. e dtL mulher
Assistente TécnicoCONSULTORIO: Dr. Paulo TavaresRu!'! Joáo pinto 7 sobrado curso de RadIologia Clfo!ca com.DIariamente ds!' 15 1\" dr. Manoel de 1\ ureu C&mp8.n�rk

I
17 h oraR, Silo Paulo). EspeCitlilzado em fil·

HESIDttNCTA: �ieDe e Saúde púbi!cl-I. pela Uolver.

Alml'rante Alvl'm. 311 lIdado. do Rio d!; JIl.[.eíro,
\1 Gabinete de R.:lio XTelefone D. 1461 Electrocardiografia clloica

:_......__ Metabolismo basal Opéra nos seguintes riscos:

I I Sondagem Dúoi:ienal INCÊNDIO - ACIDENTES DO TRABALHO - ACI-
Dr. Reml'cjo

I
Gabinete de fisicb:toia DENTES PESSOAIS -- TRANSPORTES: MARÍTIMO,'W ôJ

.

Laboratório de micrusc'lf)H, r FERROVIARIO, RODOVIARIO, POSTAL ACI-análise c!ínica DENTES DE AUTOMOVEIS RES-CLINICA -MEDICi, Rus 1<"6in60do lAlH'hx.do, t
PONSABILIDADE CIVILMolestias internas, de

j'
Telefone l.H!5

Senhoras e Crianças em fi O R I N O P n I;; (APITAl INTEGRALMENTE REALIZADO:
CONS�r�IORIO: I'

lA. -

d ! !

Cr S 2 000 000 00Rua Felipe Schmidt-Edifi- DR, BEZERRA LEITE
cio Amélia Netoc-Pone 1592 Clínica Médica I!!I

.

l'I II ,
9 ás 12 e 14 ás 17 noras. Tratamento das Doenças Séde: RIO DE JÃNEIRO, Rua do Ouvidor, 102 (2' e 3')RESIDE,N'CIA' Pulmonares ti" S 1ucursal em S. Pau o, ru;) Baião P&ranapiacaba 24-6" andarAv. Hercilio Luz, 186 RAIOS X

N LOp1l(l VI,llUN ii- Phone: 1392 - Consultório-R. João Pinto, 7 ; I • IhJ iu, diTelefone: 1461 I", C IAgente-Geral em Santa Catarina .or u:meConsultas das 17 R Shoras em diante I
ua Felipe chmidt, 2 - Caixa Postal, 172

.

d f
.

1.-------------

I
Telegramas - «Vianna. - FOI)e" 1102 Precisa se e um o ICIa ou

_ FLORIANOPOLlS _ meio-olicial qU! tenha prática
�-

Sub-agentes nos principais municípios do Estado em descarnar C(Juros, P�ga·se

Eu posso dizer o que são -----------------32 vs -2: �;;sel��fr:na��·fr;:���� àlO��:os· bOlIlbardeiros I

Cahelo� branro8 T
MARA \'nH()�A t 15 vs-17---_._._----_-_-----------

-

I Anafólio Pinheiro GuiM
marães e Zoê Pessôa
Guimarães têm o pra,
zer de participar a to
dos os de suas relações
e amizade () nascimento,

Iem 18 4 43, de sua filha

I .Norma.

231 3 v - 3

DR. AGRIPA DE FARIA
Rua Vilor Meireles n' 26

Telefone n' 1405

I CLINICA MEDICA
Húmel1� e Senhoras - Ivlo
Iléstias Nervosas - Molbtias

I Mentl.lis
Consultas das 3 as 5

=========-===-

I,
IA Casa Macedônia

Londres. - .T. A. X. - (Famoso n:JZistas que deram inicio à luta,
('()Onlenlarista aereon�lllti('o inglês. i C0l110 resposta os ingleses forl1e
Exclusividade do C. E. r.. pal'll O I ('em l'sses milhões de bomba.s com

I':starlo) - A pXj)l'essiio que usei I milhares dr tOl1r1nd�ls! A destruição
no ULulo desse artiAo (' UIIl tanto l' integral. l; lotai, é inconcebível.
exagerada, �a \'ealid:lde n<io posso :\Iuitas vezes desaereditci os pilotos
dizer ou descrever precisallJ.ente o que afirmavam ver os illC'endios
que têm sido os bombardeiros, pois, que .as bOlllhas dr seus :wiões pro-
n;l "visita" aérea que fiz .ú Alem_a-I . ..

nha presenciei (UH espl'taculo tao vocaram. HOJe, .Julgo modestos em

empolgante que é difieil reco�'r:r a i atingidas é absolutamente i.!le.riYelVOCÚblllos comuns p,lra

drflJ1J-rO,!
a quem nUllca o poude nsslstJr, A

Fiquei afOrl1H'lltado por diversos HAF não dcpl'éda cidades. A RAF
<tins peraJ1t� a visào trúgicH que ti- desfrói, aniqlliJa, destroça, fermina
ve dl1l'ante o ataque da IiAF enn-· cidades inteiras que constituem oh·
tl'a. cidades alemãs. Como poderia jctivos lllilitares, EI�l é a força da
11'111 individl10 provocar lais coisas! Gr[t-Bretanha de hoje, Ela é a der
Hegressei do reide apavorado e en, rofa alemã. Eu posso (fizer porque
colcrizado por (�sses aventureiros "i COIll IlH?I!S pnlpl'Íos olhos! I

está liqUidando toda a sua secção de fazendas !
Abril: O mês das fazendas por preços convidativos!

Escolha hoje mesmo o seu vestido!
o QUE E' BARATO ACABA DEPRESSA I NÃO ESQUEÇA E NEM HESITE!

EX81nine OS nossos tecidos, conlpare os nossos desenhos
e compre por preço baixo!

A Casa Macedônia está Hquidando .. _
Ioda a sua secção de fazendas !

8··Ruil Trai.no··a
R e p r e s e n I a n I e s,

A maior FABRICA DE FOLHINHAS de São Paulo, I
desejo nomear representantes em todas as cidades deste IICil demais Estados do Brasil.

Otimas comissões, Cai�(I. Postal. 4946 ....... Sõ,o PaulQ, __..".--""·....�#"".I.,.,_"".'..........�_-'�""'.. �-"""'7Ç....�.--__ " ......_., _
��

�-�'.
-
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Livraria e Panelaria NOVaII
-�

oe

Espindola & Silveira
) Casa fundada para, com os menores preços da pr aça,

servir aos alunos das nossas escolas, em particular , e ao

público, em geral.

Artigos para escolares e escrUófoo
Romances modernos e Uvros
científicos. Livros em br,Ul(O.

Elegantes 811tinos para presentes, etc.Tem anexa uma

Secção de Eletricidade
Lâmpadas, lustres, abat-jours, acessórios, etc.

Rua Felipe Schmidt, 38 (esquina jerôLÍ1)O Coelh,))
Fone - 1595.

�O ensino do português
nos Estados Unidos

,\
(
/'

SE�AS
padrões maravílhosos, finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país, são encontradas nos balcães da

Das ANI BOSA
Diariamente recebemos novidades

RUA FELIPE SCHMiDT, 54 - FONE 1514

EM FLORIANÓPOLIS não

gôsto o arte

A inutilidade do ianatisnlo na guerra
\

j
Palllo Alber+o � (ExclllSiv.i(iadc

I
cnn trn-arncar em Futuro. Eis que () 1

d.o C. E. C. para O Esí ad o) � Os Iu nud.i smo elos amarelos só scrvi u t '1
japoncses que desde o l ru iç o c iro par» debilitar suas pr óp r iu s forças, l'
;lralJlle a Pcurl Harbour deram pro-: pois, as conquistas ío r am alcançar 1
VIlS do seu C�go' fanutis:lllO, Iaz cn do J

UIlI 1),1'eçO, c!cy.adíssin:o, _

scgllin- I
com que mui los acreditassem ser í do-se imcd iata a pru-alizaçâo dos l
ul11a 1Iloclerna arma ele guerra, eS-1 seus sucessos militares. Vejamos ao I
tão ngor� ti e,n�ons!l'a nd o cab�lmll' i c o nt rúr i 0, o proce:l i m en to dos �n- 1·
te a sua i n ut i l izncúo C01110 mótodo ' gle ses COIl1 sua huhitual pon d erucâo. 1
de ganhar a guerr-a, Após os lcne- i rnc i oc iu i o e rcflc x âo, Apnz.iguarruu j'brosos dias de dezembro de 1941, os I a índia e desarticularam completa- .

I>lmlrelos nU111 impcto verrl adc iru- � mente os planos niponicos de inv;]".)
ln('lll(' AV;lssa]ador, nU111 fanalisnlo 'são e nUllla reviravolta cspetucu131', �����.����_��__,_._����.�.����.�.�����������M��·��������������
'insano, foram apodcrunrlo-sc d c po-; é agora o Japão quem l rn lu de arl

sirôcs anglO-Americanas, Apanha-: vinhal' os golpes que lhe seriío dt-x

dos deS]lreVenidos, os aliados fo-
I

fechados pelos ingleses (' seus nl iu

rnm obrig-:](ios a ccrlc r terreno para: dos.

Nacionalizacão do
ensino

A JlIiss�IO do Evangelho no mun

do l' preparar cidadãos para o rei
no dos Cl:US, e cada cidadão do rei
.iu dos céus é um legitimo cidadão
ia Pú l ri n onde nasceu. O cristiio se'!
y')(k ler nuas pútrias : a celestial e

I CI11 <1UC nasceu. No Brasil, qual
.j ucr sistema que esl i ver desvir-tua
lo esse p ri n c ip i o, deve ser corri
.;ido, Hado por que da pena hri
Ihlnle do doutor Ivo d'Aquino, veiu
] 11l111P :I obrn, cujo título encabeca
,,,,I;[lS 1 i nhn s.

"

Li c.nu a ntcnçâo que a matéria
� �I I'úrllla despertam cm quem te
vo, como eu, o privilégio de manu

';C[l[' () ('110rll1l10 doeumento, e che
..(l1cj ii couclusão de que êle é indis
,lrns:'II'C'] a Iodo ° cntar incnso e por
.rue n ào o dizer? - a todo o brasi
'eir».
A obra está calcada na legislação

�:'lbia em que se consubstancla a

cullma jurid ica e os sentimentos
patrióticos do doutor Nerêu Ramos,
Vasudu numa linguagem escorrei!a
e construidn sôbre uma documenta
ção firme e caprichosamente esco

lhida, "Nacionalização do Ensino"
é, na verdade, um documento de
valor.
Conhecer a legislação a respeito

lEO�l�OD D".[UC"'HER
da nncionalizaçâo do ensino em

produzia um artigo assinado II' B\ III li Santa Catarina através da obra que

pelo mesmo Goebbels no jornal deu ensejo a foste despretencioso
"Das Reich" e a sua irradia- Enfermeira obstétrica (par- artigo, é colocar-se conscientemente

-

f" tad I tel l'a diD!{,m.'IHÜ') fi tende n�· d en lr o das novas diretr-izes que hãoçao '01 cap'aCta e gravaca em (:: _
.

�. �
L> ... "'.' ,. ". , u

Hartf'ord, Connecticut - (Serviço especial da Inter-Ame- disco, dela constando, em cer- uasa llc, SHIde.,: 8;0 bastião de engrandecer o Brasil; e divulgar
ricana) _ A língua e "a literatura do Brasil ocupam um lugar Ü). altura, o seguir: te trecho: � das 10 lU 12 e das IS às 1 � a orientação nela preconizada pela
de crescente importância no� cursos letivo.s dos Es�ados _Dni- I

:,As noss3;s medi�a� ?ontra _?s Ihoras. csclar-ec ida pena do doutor Ivo

dos, como elem,en�o. de l�gaçao cultural entre os dois malares! ata.5lues aereos bnÜLl1l?"'s. nao I Os elementos colhidos pela Esta d'Aquino, é prestar serviço relevan-

paises do Hemisfério OCIdental. I estáo naturalmente, Iímítadas tistica Militar são absolutarseur te às novas gerações.
O idioma português, corno base do estudo da civilização' apenas à defesa. Ainda não secretos, (' servem sómente a fin, Parabens, doutor Ivo d'Aquino !

brasileira, elevou-se à mesma categoria de línguas como t): chegou o momento adequado miiitarcs. Negar-se a fornecê-los o. Só assim poderemos torna·r °

frane;ês e o espanhol, que até alluí ocu.pavam o i)fimeiro lllg"ar
I

I)ara se 1'eYela1' o (lue está sen-
mentir no ministrá-los constitu. I Brasil "PaU'iam il1eliol'cm".

• crime rigorosamente punido pelll'
nas preferencias dos estudantes IlOl'te-americallos. ,elo preparado como resposta teis do Pais. (D. E. M.). .I, AlcântaJ'a

RIDa 3M"·

o dr. Gmbbeis pede paciência,Naya Iorque, 26 (D, P.) - A i convinvente aos ataques de ter
rádio-emissora de Berlim irra-

veste co rn

qu e rn nõo quer, pois, para
r
e fazer

rol' desfechados pelo inimigo.
Deve-se compreender que a

guerra aérea, nestes últimos
meses, alimentou em importân
cia e em extensão, dando lugai
a sérias conjeturas".

._--------�------

tanto,

uma visitinho à ALFAIA-

BRITOTARIA que fica

ali na

Rua Tiradentes jf 17
N° 186 v -18

diou uma nota em que o sr.

Coebbcls, ministro da Propa
ganda elo Reich, pede ao povo
alemão que "tenha muita pa
ciência quanto à solução do
problema dos ataques aéreos à
\le111anha". A referida nota re-

,
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Social· A DELICADEZA
---IIVida realização de qualquer l ruha

lho de rcsponsabi li dade.
A dcl icadczn nüo fnz mal ii

origem na incoincnsurá ve l cs

tupidez humun a. po dr-m ser ru

pldamcn t« sanados pelo ['111-

prego ria delicadeza. I� uni 1"<'

médio que n:lu �e cncnn l r.t

n inguó.n.
(: cl<ll'o que núo se deve Ic- Todos esl c» Inales, que 1elllA.nhersárlas r

vur essa (]clic:u:cz:1 ao cxagc
ro , poruuc, cnlú(), corre o ris
co de ser l omudu l'1l1ll0 Ira
qucz a.

compcnsuçáo, ao aICU,IlCl' ,]I_.
Iodos, ricos ou pobres.
Em Yl'Z rle rua ndu r, ::t auto

ridarlc deve pcdir. Em lugar
de ordenar cuf'aticumente, d(,
YC so licitar por obséquio.

A autoridade, C()11l esle' pro
ccrlimento. n:lo se diminue
nem luun ilhn os que estão de
baixo, de suas ordens. Todos,
sem exceção, Iicum s�l,tisfe,il()\.
E ass i m podem ser, e vil udns
muitos p rcjuizus l' dissabores,
Quelll age com delicadeza

pórlC' comer calm.uucntc num

rcstaurunt« de luxo, COI11 lod:l
a confiança, lendo plena CE'l'

tl'za de que () garçon não li
nha, nf'i n n l mot ivos para "lhe

Transcorre hoje o aniversário
natalício do sr. dr. Horoldo Pe
derneiras, diretor das Estradas
de Rodagens do Estado e, pt e'lsentemente, dirigindo a Empre- I
sul. I*

Festeja hoje o seu natalício
o estudioso jovem José Bou
son , funcionário do Consulado
Norte Americano, e que g.:;.Z3 I
de geral estima em nosso meio.

ti1
Faz anos nesta data o sr.

Luiz Engênio Beirão, contador.
.

.

Elll t(ldo c:',';t). lIIeSIlIO nos

mouu-utos ('11\ que l' JJCl'CSSÚ
ri o dl'i[,u' l'l)crgia, é poxsi vcl
se decidir com maciez l' bran
dura.

nus drogarias, 11I:1S está, cm

del11ul1sll'OLl
que () uul h o r 11I1'i() de Sé' cx cr

ccr a :lutoridadc, l' o de dis
Iurça r :lO mú x iuro csxa auto
ridarlc.
�i!lgllél1l g<)sl:1 de ser trata

do com bru tulidude. Entret an
tu; ]1:'\ criaturas <rue parece
que desconhecem por courplc
lo esta buuul iss irna verdade,
porque, qunudo se pegam com

o hasl âo de l'OI\I:II1<lo na máo,
se I ru nsf'o rruam em verdadei
ro carrusco de seus subalter
nos. Depois se arltui rum da S[I·

Cabral Neves,
AA Moelmann, i

I

O sr , Aécio
contador, d a S.
faz anos hoje.

*

Os órgãos da Estatística Militai
têm apôio legal, quando intimarr
o produtor e o vendedor a mostrar
o que possuem em seus estabeleci·
mentos. (D. E • .M.),

Fazem anos llOje:
Sr as. Olindina Coelho Borges,

esoosa do sr , Antônio Borges
do's Santos; e Iná Wendhausen
Ballalais.
Jovem; João André de Sou

sa, comerciário no S3CO dos
Limões; e Amaurí,

í ilho éo sr.

Atila Temporal.

holage e, da InÚ vontade que cuspir no ]Wllto :10 traeô-Io da
se manif'est.uu 110 ruomcn l o rI:\ 1 cozinha pa ru a mesa ...

Barão de Itararé
�........e.ee....aeo.eee""'Ge••".8".""••••••
O (a(:�:::::sd�:�n�al> Aterissagem forçada

__ Madrf 26 (R.) - Uma "f'or-

Londres, 26 (E. P. 1.) - O taleza voadora" norte-ameri
Departamento de Marinha cana foi forçada a descer em

anunciou que o guarda-costas terrttórro espanhol. O aparelho
"Campbell" dos Estados Uni- foi confiscado pelas autorída
dos, bateu-se com cinco subma- des e a sua tripulação, compos
rinos no Norte do Atlântico. ta de 14 homens, foi internada,
Devido à luta, o "Campbell"
recebeu algumas avarias gra
ves, mas felizmente veio em

ViaJantes: _
seu SOCOITO o caça-torpedeiro

Já se encontra nesta Capital, poloríês "Burza ", que prestou
procedente de Porto Alegre, a- todo o auxílio à tripulação do
onde fôra resolver assuntos r e- "Carnpbel l ", recebendo gran- Von Arnin (omal\da
ferentes à Sociedade Cille�ato, des elo�i?S pela_ sua bravura e Argel, 26 (R.) _ POI" do
gráfica Brasileira, o sr. MIguel pela heróica açao que tem ele ..

I cumentos em poder de prÜiio,
Daux. I sempenhado nesta guerra. neíros alemães, ficou-se saben-

Uma lembran(a para do que quem comanda as opc-

ChurchiU rações gerais do "eixo" na Tu
nísia é o graL Von Arnin e

Londres, 26 (R.) - Em 11.0- não Von RommeL
me do seu govêrno, o embaixa- �_W_JVV'_.""""._""""._"_"_-_-_-.,'

dor da Turquia, nesta capital,
ofereceu ao sr. Winston Chur- CARTAZES DO DIAchill um album com diversas
fotografias recordatórias da' HOJE 3a,·feira

"'"'O-'
conferência de Adana, CINE ODEON

- FONE 1602 -

•

Nascimentos:
O lar do sr. Orion Costa, saro

gento da Fôrça Policial, está
em festas pejo nascimento da
garotinha Nelsi-Elena.

*

Recebeu o nome de Nazare-
no o bebê flue veio e nr iquecer
o lar do sr. João Batista dos
Santor , proprietár io da Tintu
r aria Guaraní,

Grupo São José
Foi o seguinte o movimento

da Caixa Escolar do G. E, A,
São José, em março p.p.: Ta
xas de matrícula do Curso
Comple. 1.192 cruzeiros; Men,
salidades 201 cruzeiros Parte
do produto de uma festa 50
cruzeiros. Pagamentos feitos de
acordo com documento n' 1 �

1.443 cruzeiros.

HOJE

CompraI na CP. SA MISCE
i,ÂNEA é saber economizar' A's 7 ,30 horas

Um filme tão forte quanto o

'rugir do Oceano. Esta mulher
me pertence, com Franchot
Tone, John. Carroll, Carole
Bruce e Walter Brennann, No
Programa: 1 -- A MARINHA
EM TRABALHO (DFB) TREI·
NANDO CAVALOS DE POLI
CIA (Cameraman). Preços: Cr$

............-..:-. " 3,00, 2,00 e 1,00. Imp, até
.

10 anos.

IMPERIAL
- FONE 1581 -

A's 7 1/2 horas
1001 sensações. Gigantesco.

Estarrecedor.
Cidade Sinistra, com James

Fene 1435 Cagney, Margaret Lindsay, Ri·
HOJE 27 de'Abril, às 7 e 8 1/2 cardo Cortez, Fred Kohler, Bar
horas, sessões das moças: l' - ·ton Me Lane e Donald Woods.
Ilha do Macaco, 2' - Trailer; No programa: I' VISITA
3 - Argelia, com Charles Bo- OFICIAL A PIRASSUNUNGA
yer e Hedy Lamar. Proibido 2té

I Nacional (DFB).
2' O HOMEM

14 anos. - Preços. (Impasb PEIXE. Short. 3' NOTICIAS
incluso); senhoras e senhoritas I DO DIA Atualidaáes. p. reçasCr$ 1,10- cavalheiros Cr$ 2,20. 1 Cr$ 2,20, 1,50 e 1,00 Imp. até
Amanhã, às 7 e 81/2 horas, 14 ano�.

Grande bloqueiO, com Leslie ODEON 5a-FEIRA
Bauh. 5a.-feira às, 7 e 9 horas, Tudo por um beijo, o assam

Se voce fosse smcera, com bro musical de 1943, com Do-
Ele�nor Powell rothy Lam,)ur

PERDEU-SEI uma caderneta de apontamento
(de bolso) tendo incluso um

salvo-conduto e outros docu
mentos. A pessoa que a achou
deverá intregá la na redação do
ESTADO.

I Mário Leal
e senhora participam a

seus parentes e pessôas
de suas relações o nas

cimento de seu

primogênito
MILTON·PAULO

Bom Retiro, 21 de
abril de 1943

3v 2234
, Sn,. Z. S. LAURIA IÊ com prazer que registamos Q

Clm�vel visita do prezado cavalheiro \
sr, Z, S. Lauria, viajante-chefe
(para os Estados do Paraná e Santa
Catarina), da. grande e conceituada
firma J. C. ENO (Brazil) LTD., do
Rio de Janeiro, clistrih1,lidora dos
seguintes produtos mundialrnente
afamados: "Emulsão de Scott" ,
.

'Scott Oleo de Fígado de Baca
lháu", "Uuguento de Scott", "Sal
de Fruta ENO'_' Q "Brylcreem",
Por,sua atividade e por suas ma

neiras distintas e gentís, o sr. Lau·
ria soube fazer muitas amizades
em nossos meios comercial e so

cial.
G"",toes Ih, jOmos pela visi,i;a que

"'ÇlIiI fez.

_.".
.. """'"

CASA NATAL

Guerra aospreços altos,
Numa verdadeira e esmagadora ofensiva aos preços altos

'

cuja resistência é assim desfeita, a

sempre triunfan.te, oferece à sua distinta freguesin
a oportunidade de COMPRAR BARATO .todos os

artigos a preços remcr-codos em bases
nunca vis to s ! Aproveitem!

Rua Felipe Schmidt, 20
..----------------��--------------------�------���,--

30 v. alt,

Relações ratas entre Rússia e Polônia
Londres, 27 (R) - A Rússia rompeu relações

cem o govêrno extra territoria 1 polonês com séde nesta
capital, sob a alegação de que êle havia dado crédito
à propaganda alemã, que afirmava ter sido descoberta
perto de Esmo1ensco (zona ocupada pelos alemães) uma
vala cheio de cadáveres de oficia.is e scldados polonesas
trucidados pelos soviéticos, no dizer de Berlim, A no.

ta russa ainda não teve oportunidade de ser conside
rada pelo govêrno polonês, mas todos círculos d iptomd
ticos estão acordes em, que o oco n tec irnen to não mu

dará o objetivo por que se batem a Rússia e a PolônjCl)�
isto é, a destruição do nazismo.

Gr�ves perdas do «eixo»
Argel, 27 (R,) - Foi publicado um comunicado"

dizendo que as tropas corno rrdcdc.s p o r Von Arnin e

Von Rommel. desde l: de janeiro a 15 do corrente,
perôeyom, 66 rn i l homeris, entre mal tos, feridos e prisio· '

nei ros, Os eixistas perderam 250 tanques, 3 mil veiculas
motorizados, 425 canhões e acima de mil aviões Perde
r c m mais 1 cruzador, 2 destróires, 11 submarinos, 8
vo p or e s ofund ado�, tendo sido a utros avariados.

o avanCQ francês I Ora, a «(Milícia» ...
ARGEL, 27' (R.) - Depois �oma, 27 lR.j- Mussolini deter-

de-- ocupar a colina Djebel· mmou que a "Milícic:- Fascista"
esteja alerta, a partIr de 30 d.

Mansur, os franceses avan abril, completamente armada.
çaram 21 Kms, em 36 ho- •

ras de combate, penetrando Voltaram à pátria
assim na planície de Pont- Istambul, 37 [R.] - Chegaram ao

du.Fax, Os alemães são per porto de Bari (Itália), a bordo de

seguidos sem trégua. 12 navios-hospitais. 1.200 prisioneiros
: italianos, permutados com prisio....
neiros britânicos.

(irai. Montgomery ----------

CAIRO, 27 (R.) - Revelou
se que o gral. Montgomery
se acha nesta cidade, aon

de veio assistir às festas da
Páscoa.

FRACOS •

ANEMlCOS
TOMEM

fiaha CrelsltJi
"SILVEIRA"•

Desmentido
WASHINGTON, 27 (R) -

Um porta-voz do Deporta
menta da Marinha desmen
tiu o. notícia irradiada por
Berlim de que o porta. \Vashingtorv, 26 (R.) - No
aviões "Ranger" haja sido ticia-se que êste ano, pelo 111e

torpedeado por um subma- nos, serão precisas 35 mil co
rino alemão, no Atlântico

I
bras venenosas para fabrica.-norte. _ ção de sôro destinado aos s01-

• dados norte-americanos.
Salazar vai falar

IJISBOA, 27 (R.) - O sr.

Oliveira Salazar dirigirá &

todo o país, hoje, um dis·
curso a que se atribue gran
de importância paU tica .

*

35 mil cobras

Caspa t LOÇÃO M.AnAVI�
LHOSA 1

'Novo caca japonês.
Melbume, 26 (R.) o

aparecimento de novo tipo de

'I avião de caça japonês na freÍ1-
Walla<e regressou I t�aérea da Nova Guiné é sinal

WASHINGTON, 27 (R,) -ide que os nipônicos vão em

De sua excursão a sete paí II breve elaI' nova feição a luta
ses sul-americanos, regres Desse setor. O novo "caça" é
sou o sr. Henry Walloce, i bi-motor, mais rápido e mais
vice.pres, dos EE. UU. 111aneá.vel que o tipo ZerQ. -
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