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As «pontas de lança» não suportam o impeto 
do «rolo compressor».

Por um comentarista militar. Do B. N. S.
Londres - A estratégia da «ponta de lança» so

freu. na minha opinião, o seu colapso decisivo em Sta 
lingrado e no Càacaso que foram tombem as suas ex
periências mais ousadas - e, pode-se mesmo dizer, as 
únicas verdadeiramente típicas. De fàto, ate a campa
nha de verão do ano passado, a Alemanha tinha con
seguido na Rússia todos seus êxitos ofensivos a custa 
das «pontas de lança» - que formam a própria essen- 
cia da «Blitzkrieg». Mas eram «pontas de lança* lo
cais, táticas ua expressão das palavras, ao passo que, 
depois de constatar o fracasso da «Blitzkrieg* nas es
tepes, e, tendo de lançar mão de novos recursos, os 
alemães estreitaram, com as investidas contra o Càu- 
caso o Stalingrado, o emprego da «ponta de lança» 

'estratégica.

Dr. CELSO RAMOS 
BRANCO 

Aíim de passar alguns 
dias em companhia da ex- 
ma familia na importante! 
fazenda do Pavão, da qual 
é cò proprietário, ausentou- 
se, pois, temporariamente, 
desta cidade, o Dr. Celso 
Ramos Branco, distinto a- 
dvogado nesta comarca e 
cavalheiro d i finíssimo tra
to, cujo destaque em todos 
os meios seletos de Lajes é i 
realmente indiscutível.

| recordes curiosos de heroi8iS filhos na luta; urra legi 
Imo tais como: um homem ^  primas eníerm ti

„ iras; e muitos outros. M.-:s. .com 102 bisnetos na guer '00 ... .
6 22 filhos nas fileiras, immra; uma mulher que perdeu | oa jng |eBes!...

Dr. Aujor Luz
Ausente durante os meses de Março e Abril 

em viriude de viogem de estudos a S. Paulo.

Temendo a acão da Raf, os
t  7

chefes nazis tas escondem-se 
quando são obrigados a dis

cursar

Um b ra s ile iro  com 22 
filhos no exercito

Um fato verdadeiramen- 
íe sensacional que sem du
vida não tem semelhança 
no mundo inteiro é esse do 
Ceara, onde vive uno ilus
tre patricio cujo vigésimo 
segundo filho acaba de se 
alistar no exercito pnra ser 
vir à causa do Brasil e da 
democracia.

Digno de repercussão in
ternacional, esse caso será 
transcrito nas paginas da 
nossa historia como exem 
pio de heroísmo o simbolo 
do patriotismo.

Esse pai opulento, de no
me Joaquim Berns Dias, re
sidente no interior do Esta
do do Ceará terá nm nomeLondres - Por ocasião do recente discurso do Dr.

Goebbels, foram tomadas todas as precauções para que, ,,  .. . j „  i- 4 j i. consagrado como poucos dosse não se respetisse o ataque desmoralizador da Raf ° ^-  r  ̂ 3 j _____ ;_ 1 nossos patrícios
O Brasil conquista ura 

recorde com esse aconteci
mento. Nem mesmo a In
glaterra que é um pais quo 
tem tido casos excepcionais 
durante essa guerra, não 
apresentou um iqual a esse 
brasileiro. Nessa luta de
sesperada pela vitoria, os

contra Berlim, conforme ocorre no dia do aniversário 
Ja ascenção de Hitler a poder, quando o rotundo Marechal 
ioering teve de fugir precipitadamente para o «bri
to mais proximo. Com efeito, pouco depois das 6 ho
ras da tarde, Berlim anunciou que Goebbels pronunci- 
ína um discurso dirigido ao povo do Roich, acrescen 
iando que o mesmo teria lugar ás 8,15. No entanto, 
ao chegar a hora da irradiação desse discurso Viriti- 
oou-se que este ja  havia sido pronunciado, pois quo a 
emissora reproduziu apenas uma gravação das pala
vras do magro intrigante Ministro da Propaganda da 
Alemanha. Do B. N. 8 .

Médicos, Farmacêuticos, Veterinários, Enfermeiro9, 
Dentistas, Agrimensures, Arquitetos, Construtores, Ele
tricistas, Telegrafirtas, Radio-amadores, Radio-Telegrafis
tas. Mecânicos, Motoristas, e Aviadores — todos es 
ses profissionais deverão aprt6entar se, de õ a 10 de 
abril de 1943, a Agencia Municipal de Estatística, no 
edifício da Prefeitura Municipal, para efeito de Registo, 
obrigatorio, na Estatística Militar.

O profissional que deixar de cumprir essa Forma 
lidade cria embaraços á Defesa Militar do País, e é, 
nesse ca90, inimigo do Brasil.

Gerson Andrade 
Agente.

BUENOS AIRES — (I. A.) — A policia fechou o jor 
nal nazista «El Pampero» por haver publicado repeti 
dos artigos injuriosos á memória de figuras nacionais 
argentinas.

NOVA YORK •” (I. A ) ••• O couraçado francês «Ri 
cbelieu», de 35.000 toneladas, chegou a este portojun 
tamente com outros navios franceses, a--fim",de sofrer 
reparos e entrar em ação coaira a marinha de guerra 
do Eixo.

Josè Eugênio M uller Filho
Oscar José M uller

Advogados
Rua do Rcsario, 116, - Rio de Janeiro

Fôro em geral. Processos em todos os Ministérios. 
Legalização de jazidas, agtias minerais e quedos dd-

LONDRES — (I. A.) — A conhecida fabrica Lancia, 
que produz 12,5o/° do total de caminhões da Italia. 
foi totalmente destruída, em seis graudes raids aéreos, 

ingleses tèem estabelecidoI pela Raf contra Turim.

Terça-Feira - dia 16 - ás 3 Horas

,7ua. Naturahzações

Produção excepcional de Frank Capra
COM: Garry Cooper e Barbtra Stanwick
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Dr. José AntunesMédico
Cirurgia em geral — Ginecologia — Partos

Atende no Hospital São José de Antonio Prado, aparelhado 

para qualquer intervenção cirúrgica, com serviço moderno de Raios X, 

eletrico, Raios ultra violeta, Ondas curtas e ultra curtas.t< Bisturi
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Dr. César Avila
Docente da Faculdade de Me

dicina de Porto Alegre
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t iAlta cirurgia. Tratamento clinico e cirúr

gico da Tuberculose e dos defeitos congênitos 
e adquiridos. t i

Hospital de Hamonia. t i
— -*

Estado de Santa Catarina t i
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Sementes e Mudas de Hortaliças
casaO sr. Josè Schweitzer tem sempre á venda, em sua 

de residência á Avenida Laguna, n° 40, sementes e mudas garanti

das de rèpôlho, alface, beterraba, cenora, etc. Possue também mu

das o sementes boas de lindas e vistosas flores.
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Dr. João Bibas Ramos
Advogado

RUA CORREIA PINTO, 11. L A G E S

1_________*__________________________ t . __________ y . I A

é\

DR. NOBRE FILHO
§
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Octavio Cordova Ramos
Io Tabelião da Comarca de Lages

Rua 15 de Novembro — AO LADO DA FARMaCIA APOLO

Lavra escrituras de Compra e Venda, de Permuta, de Doação, de Lo
cação de Serviço, etc, etc.

Procurações. Encaminha requerimentos ás Repartições Publicas Federaes, 
Estaduaes e Municipal. Prepara quaisquer documentos.

0 cartorio esá sempre aberto, todos os dias uteis, das 8 horas ao meio dia e das
2 horas da tarde ás 6 horas.
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Clinica geral
— Consultas diarias das 14 ás 16 e meia horas —

*

Atende a chamados a qualquer hora do dia ou da noite.

Cel.CONSULTORIO : Praça Vidal Ramos, esquina J a  rua  
rafim de Moura.

3 e -

t
I♦

Laboratório Análises Clinicas
Direção Técnica: Dr. Nobre Filho, 

Dr. J. Som bra
Exames completos

de

sangue, urina, fézes, escarro, pús, líquido ce- 
falo-raquiano, líquido gástrico, etc., etc. 

Vacina autógenas — Exame precoce da gra
videz.

Rua Marechal Deodoro — (Esquina Praça João 
Pessôa)

LAJES — Estado de Santa Catarina. 

PREÇOS MODICOS.

! !Éis
i i
m

í i

R egu lam entação  do 
jo go  no Rio

RIO, (D . T.) — Em torno da 
campanha desenvolvida psla po 
licia contra os jogos proibidos
tem havido muita controvérsia, i ses jogos principalmente da ha-
Jevido ao fato de não terem si-1; bilidnde e destreza de quem os 
do estabelecidos, até agora, com I — *■—

Oswaído Pruner
PI NTOR

Rua Quintino Bocaiuva, 16
Executa, com perfeição, pinturas de casas modestas co

mo de luxo. Pinta placas e abre letreiros.

ESPECIALISTA EM PINTURA D E MOVEIS  A DUCO

.r..". .............. ü?**—  * ***** . * ..W ..W . . . ..   ....... . — ^

----/ --- —o “»
referencia aos jogos carteados, 
quais os que podem ou não ser 
considerados de azar.

Diante disso o chefe de po
licia, cel. Alcides Etchegoyen 
determinou ao gabinete das pes- 
quizas cientificas que procedesse 
se a um estudo e apresentasse 
um relatorio, com a devida clas
sificação dos jogos carteanos.

O relatorio foi apresentado ao 
chefe de policia e dele se con- 
clue que não devem ser 
considerados de azar o jo
gos denominados pocker, sti- 
ck-pocker, cooncan, buraco, e.

_______^UVIII VJ3
pratique, não se dando o mesmo 
com o jogo denominado primei
ra. que deve ser considerado jo
go de azar, de vez que 
depende exclusivamente da sor
te de quem o pratica.

O terror em Khar- 
kov

— Estão sendo divulgadas, em 
Moscou, as cenas horripilantes 
provocadas pelos alemães nas 
cidades pelas quais passaram no 

_ ^ano passado, quando avançaram 
de bridge, visto dependerem es-(para o léste.

I
Em Kharkov, por exemplo, os 

alemães dinamitaram todos os 
edifícios que, posteriormente, fo 
ram distruidos. 70.000 russos qu« 
morreram de fome ou de frio « 
mais de 14.000 judeus foram fu
zilados qelos nazistas.

Além disso, 100.000 cidadão* 
de Kharkov foram enviados pa_ 
ra as fabricas de armamento ou 
campos de ^concentração da A- 
lemanha.

Vende
v e n d a  de c a s a

■se uma casa por pre
ço modico, situada na fUl 
Hercilio Luz, n°. 20.

Mais informações com o 
Antonio O . Waltrick.
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«A aplicação de pequenas reservas
de guerra

CORREIO LAGEANO

de guerra, constitue no momento m e d i d ^ 1” 5 T  ob̂ a õ̂es 
rào patriótica e fórmula segura dê d grande significa
das as finalidades do emprSSmo im rrn n T ' g?  CaPÍtaÍS’ da' 
„ „  Brasileiro, ,  v .r iB cd e ?  2 ! T
sa transação proporciona aos subscritores. ‘jensaÇ°es 9ue

Elaborando um plano de crranrt» ,i_’ „ 
cial com o qual poderá c Estído reunir m aos^ra 'ofunciona- 
iren!*> d0 es,orÇ° de g ^ rra  em que estamos e m p e n h a d í r  0 
Brasil procurou fugir aos aumentos de impostos e t,"butos qne 
v.essem a onerar amda mais os contnbumtes, apelando a 
um sistema que encerra os melhores exemplos de previdenc a 
econom.ca e oferece aos brasileiros e estrangeiros, dümic,liados 
em nosso Pais, ocas*ão de raalizarem, pela compra de obriga
res de guerra, uma operação de real valor financeiro e de g, an
de proveito para o publico em geral. K

A taxa de juros de 60/° ao ano, a prerrogativa de resgate 
desses títulos, sobre todos os demais da Divida Pública, atual
mente em circulação, conferem aos bonus de guerra credenciais 
especulissimas, motivo peio qual a sua aceitação tem sido a 
mais eloquente e significativa.

Milhões de cruzeiros, subscritos em todos os recantos do 
pais, comparecimento em massa do» prestamistas da subscrição 
compulsória, extraordinária procura dos titules pelo* estrangeiros 
radicados no Brasil atestam a sabedoria do plano economico de 
financiamento da guerra, e c interesse patiiótico dos brasileiros, 
assim como a solidariedade total dos que p;>ra aqui vieram ir— 
nanando-se conosco numa vida de trabaiho, de p.z e de alto 
idealismo.»

Ciências e Letras.1 Regido por professores competentes.

Funciona de acordo com a nova Regulamentação do Ensino 
Secundário, que porporciona ao candidato, obter o seu diploma de 
bacharel em apenas 1 ANO.

EXPEDIENTE: das 19,30 - 22 horas.
Rua HERCILIO LUZ, M

L a g e s .

Em Sta Catarina apenas 
4 colégios poderão 

funcionar

WASHINGTON - (I. A.) - O rápido desenvolvimento do trans- JOÃO P R ^ O A  
porte de tropas e de material bélico feito pelas forças aéreas « . j".~ , , , ^ ie
doa Estados Unidos, passou quasi desapercebido nos comunica- . dm anailses de labora
dos cotidianos. Mas. neste particular também, aquilo que há um tcrios existe na Paraíba de- 
ano era apenas projeto, já è icontestavel realidade. positos de urânio, vale <li-

Os aviões dos E<taJos Unidos, voando por sobre monta- zer, há radio em quantida- 
nhas de 50C0 metros de altitude transportaram tanto material <je aDreciavel nesfp 
bélico para a China quanto o que antes seguia pela estrada de * K

Rio, (A. N.) - Encerrou-se no preterito dia 28 de fevereiro,

para
Burma. O coronel H W. Shelmire, assistente do comandante 
em chefe da Aviação Militar, declarou que «milhares» de solda
dos norte-americanos têm sido transportados nos gigantescos B E LE M  - (I. A  ) -  A Colo-
cargueiros aéreos através do percurso de 2 200 quilômetros, da nja Portuguesa reuniu ma-
In8llNoMÔ Sposto doAr.u"do. na Nova Oninè, a.iôes que da- is de 'rezemos mil cruzei-
colam dos aerodromos da Australia, transportaram a maior parte ros Para socorrer as famili-

ro Ministério da Educação, o exame dos processos ralativos áldos abastecimentos de bôea e de guerra necessários ás tropas as das \ítimas dos afunda-
autorização dos estabelecimentos de ensino que no ano de 19431 australiana^ e americanas, que já aniquilaram a maioria des mentos de navios brasileiros,
poderão funcionar como colégios equiparados.

Somente os estabelecimentos de ensino relacionados e ain-j 
da os Colégios D. Pedro II e Militar poderão no nno de 1943 
dar cursos clássicos e científicos de ensino secundário.

As matriculas serão feitas na primeira quinzena de março 
e as aulas terão inicio no dia 15.

Nenhum outro es*abeIecimento de ensino, além dos relacio
nados, que somam em tode país a 218, poderá abrir matriculas 
para cursos clássicos e científicos, mesmo err. caráter condicio
nal, sendo nulas as que se fizerem.

Para o Estado de Santa Catarina é a seguinte a relação 
dos colégios federais equiparados e reconhecidos: Colégio Cata
rinense (Flurianopoüs), Colégio Bom Jesus (Joinvile), Colégio 
Santo Antonio (Blumenau) e Colégio Diocesano (Lajes).

115.000 homens do exercito japonês na Papuánia. traiçoeramente afundados pe
los submarinos do Eixo.

F aca  seus anúncios nesta

CASAS ÀVENDA
O Sr. Erich Sell tem para vender e está 

incumbido de contratar a venda das seguintes 

casas: na rua Quintino Bocaiuva a de n* 3, 

na rua Lauro Muller a que faz esquina com a 

Praça da Bandeira; na rua Benjamin Cons- 

tant as de nu* 29 e 31; na rua Joao de Cas

tro as de n** 12 e 14 e mais uma sem numero.

Qualquer informação sobre o estado das

sas acima anunciadas, será prestada pelo

Erich, na Oaleria da Moda ou em sua residen 
cia.

ca-

Sr.

Papa a favor dos 
judeus

Respondendo a uma mensagem que requeria do Papa a 
sua intervenção na guerra contra os judeus, Pio XII hipotecou 
seu apoio á justa causa oue se equipara a tantas outras defen
didas pelas forças da civilização.

A persequição aos judeus promovida cruelmente pelo na
zismo é uma das realidades negras da historia que vivemos.

O regime totalitário para justificar suas loucuras necessitou 
recoirer à^processos inverosimeis afim de se sustentar.

E os judeus serviram de instrumento a esse regime de ex
torsão e assalto. * .

O Santo Padre reconhecendo essa verdade incontestável 
deu apoio á defesa dos judeus, demonstrando mais uma vez 
a incompatibilidade da atitude da Igreja com as doutrinas dita
toriais. Aliás, um eminente representante catolico da Inglater
ra ja escrevera um livro nesse sentido, exaltando a orientação 
diversa dos catolicos a respeito dos métodos aplicados pelos pa- 
ises do «eixo». O autor ainda salienta o humanismo da vida 
dos ingleses, não dando abrigo ás desigualdades sociais, raciais, 
religiosas e 'econômicas, o que proporciona á Orã Bretanha um 
aspéto verdadeiramente cristão, digno da imitação de todos os 
povos civilizados. C. E. C.

REC1FE - ( l .  A.) - Falando á imprensa o Minis
tro Joao Alberto afirmou que está reservado ao norte 
do Brasil um promissor futuro industrial, pois a região 
devido á concentração da população oferece esplendido 
mercado de consumo. Adiantou o coordenador da mobili
zação economica que o priucipal problema para esti
mular o surto industrial ó o da energia elétrica barata 
para o que deverão ser aproveitadas ao máximo as re
servadas hidráulicas.

MIAMI - (I. A.) - Ao fa
zer entrega de dois novos 
caça-submarinos à Mannha 
do Brasil, o comandante da 
Sétima Região Naval formu
lou a ambos os navios «vo
tos de bôa caça», pois as 
duas unidades entraram em 
ação imediatamente ao se 
fazerem ao mar rumo ao 
Brasil-

LONDRES - (I. A.) - O Ge
neral Chadebec de Lavala- 
de, amigo chefo da Missão 
Militar Francesa no Brasil, 
chegou a esta capital a-fim 
-de se incorporar ao rnovi 
mento da França JCoinba 
tente chefiado pelo general 
De Gaulle.

MOSCOU - (I. A.) - O go 
verno soviético divulgou um 
livro intitulado «Jamais es
queceremos» reunindo uma 
serie de impressionantes do
cumentos fotográficos sobre 
os monstruosos crimes pra
ticados pelas forças nazistas 
contra a população civil das 
regiões ocupadas da Rússia.
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Dr. J. Costa Netto
Formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de Por

to Alegre.
Ex-uiédico dos Serviços Cirúrgicos do Hospital-Sanatório- 

Belem e Sta. Casa de Misericórdia de Porto Alegre.

Com Cursos de Especialização em: Cirurgia, Doenças de Crian
ças, Parto e Tuberculose Pulmonar.

I l i 9 C t r n r a t a  Clinica de Adultos e Crianças. Cirurgia de 
A l i a  V j i r u r g l d .  Crianças. Ginecologia. Parto. Radiologia Cli

nica ( Raios X )

Tratam ento Médico e C irúrgico
da Tuberculose Pulm onar

C0NSULTORIO: 15 de Novembro, 21 (Edif. da Telefônica).
Das 10 12 e das 3-6. No Hospital das 8-10. 

RE-S1DENC1A: Correia Pinto 3, Fone 195. 
Lajes_______ __________________ ____ ____ __________
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Dr. Celso Ramos Branco
ADVOGADO

Resiiencia e Escritório: Rua Correia Pinto, 66 
LAGES.

Atende chamados para as comarcas de S. Joaquim, Curi- 
tibanos, Bom Retiro e Rio do Sul.

•  J desses alfaiates tão em voga 
|  tím D0SS0S d‘as) nuc com chu

s m a
Poucos MinutosAliviada em

Em pouco* minutos a nova receita — 
fc iA .i< 'r r .o  — coineça a circular no sangue,
alivt indo os aerssos e os ataques da asma 
ou bronquite. Em pouco tempo é po*«ivel 
dormir bem, respirando livre e íacilraente. 
/Aendac© alivia-o. mesmo que o uai seja 
eníígo, porque òiasolve e remove o mucua 
que oiisti Cie as via* reHpiraioriae, minaodo 
h  *ua energia, arruinando sua saúde, fa
zendo-o s e n t i r - s e  prematuramente velho, 
//.andcco tem tido tanto êxito que a»3 ole- 
recoi com a garantia de dar ao paciente 
rtí pirnçlò livre e fácil rapidamente e com
pleto alivio tio sofrimento da asma em pou- 
coft dl:3. PGçn Mc-t.-uro, boje mesmo, ern 
qualquer Iarm&ciu. A noosa garantia é a 
tua iu&ior proteção. X

M c a t d a e o ' ™ "

Atividade
Querida

Prof. Carneiro Leão

O esporte, o atletismo 
deve ser organizado, propa
gado, difundido, cora a con
dição de constituir uma a- 
tividade qnerida.

Se fôr a preocupação pu
ra e simples de fornecer 
mU3Culos, subordinados á 
vontade de terceiros, des
conhecendo interesses, apti
dões e possibilidades, o me
lhor será, então, procurar um

maços nas ombreiras pos
sa as esculpir o seu inofen
sivo atleta. Pelo menos 
esse atleta, para uso externo, 
jara efeito visual, não te
rá, de modo algum, alte
rado o equilibrio interior, 

saude física e moral nem 
constituirá um problema 
de ajuntamento na socieda
de.

Quando so pratica volun
tariamente uma atividade 
correspondente ás necessi
dades funcionais, quando 
o interesse vital é atendi
do, a atividade se interrom
pe ou termina deixando 
uma satisfação, uma sen
sação de bem - estar.

A atividade imposta po
de ser excessiva em difi
culdade ou extensão ou 
apenas não corresponder 
ás aptidões e ás possibili
dades do indivíduo.

A responsabilidade do e- 
ducador em qualquer mo
dalidade da educação é 
grande, mas parece ainda 
maior na educação Física, 
porque aqui á deformação 
se nos antolha mais amea
çadora em consequências.

à s  2
Cine-Teatro CARLOS GOMES

Empresa M. A. de Sousa
Programa para Domingo 
Dia 14 dc março de 1943.

horas:
Exibição do esplêndido filme da 

«Columbia», com Edith Fellows: 
F I L H O S  P Q  N A P A

ás 3,i5 horas:
Será focalisada a magnífica come

dia da «Universal»
P E Q U  E N 0 A C I D E N  TE
ás 4,30 horas:

Um grande e sensacional filma d 
Metro», com Mickey Rooney:

C A R N E È U N HA
éreçoe (durante o 

1,00 e 0,50
dia) C rí 1,50-

Vendidas a bai
xo preço no 

R io
RIO (A. N.) — O navio fri

gorífico argentino Rio Gallegos, 
atracado junto ao armazém 2 do 
Càis do Porto, aqui, está des
carregando 72.000 caixas de ma- 
ç3s, peras, pesstgos e ameixas 
e outros produtos da fruticultu
ra argentina.

Todas essas frutas ser3o ven
didas a baixo preço em toda 
cidade.

,m m

Dâ-lhes des
de pequenos, 
p a r s  ejete os 
seus dentes 
cresçam lindos 
e nãos, e cuando 
grandes Tho 
agradecerão. 
L im pa, re
fresca a dú 
esplendor.

Desnatadeira
Vende-se, por preço mó

dico, uma desnatadeira com 
pouco uso. Acompanha-a 
uma batedeira de ferro.

Assine e anuncie no “ Cor
reio Lageano” jornal de 
grande tiragem e vasta cir
culação.

às 8 horas:
Continuação do euorme sz/cesso 

de Charles Chaplin =*Carlito» 
no seu filme de grande atualidade e j 
de sucesso mundial sem precedentes:

Q grande ditador
Preços extraordinários: Poltronas 

Cr£ 4,00 e H,0j Balcão Cr| 8,00
Aguardem! * Aguardem!
A grande, monumental produção 

d& Frank Capra (O genial Diretor, 
que nos deu; Horizontes Perdidos»’ 
«A  mulher faz o homem», «Do mun
do nada so leva»)—agora na sua co
lossal produçUo:

ADORA PEL IrAG ABUNDO

Assumiu a lide
rança na America 

do Sul
Londres - O «Times* publica o seguinte editoral: 
A visita do marechal de campo Dill e do tenente - 

general Arnol ao Brasil constitue uma consequência na
tural da conversação que o presidente Roosevelt mante
ve com o presidente Vargas, para pô-lo ao par das re
soluções adotadas na conferência de Casablanca. Aque
le encontro, que se deu em Natal, veiu salientar o papel 
que o Brasil desempenhará, e jà está desempenhando 
na guerra atual.

Ainda não hà seis meses que o presidente Vargas 
proclamou a existência do estado de guerra entre o Bra
sil e a Alemanha e a Italia. Não houve, então, nenhuma 
duvida sobre o entusiasmo que animava todos’ os brasi 
leiros, velhos e jovens,. O povo e o governo estavam 
em intima comunhão, no seu proposito de enfrentar 
o inimigo. O Brasil já fez muito, até agora para se co 
locar no caminho da guerra total. Seus aeroportos ba 
ses e portos foram abertos ao» aliados.

Suas unidades navais e seus aviões estão cooperando 
com as unidades norte-americanas e britânicas, nas ope 
rações de comboio e patrulhamento.

Do B. N. S.

Dr. AUJOR LUZ 
Com o fito de se iutei 

rar melhor dos progressos 
da medicina e fazer acura 
dos estudos sobre a mesma 
e principalmente sobre a sua 
especialidade, seguiu até 8. 
Paulo o Dr. Aujcr Luz, 
onde se demorará o tempo 
necessário.

Maquina Singer
Informa-se nesta redação 

quem precisa comprar uma 
maquina Singer com pouco 
uso.

Faça seus anúncios 
nesta folha, que seus lucros 
serão aumentados !

W a s h i n g t o n  - f

do aos jornalistas o pre; 
te Roosevelt afirmou q 
libertação de Karkov , 
russos, além de evidenc 
terrível impeto da ofei 
soviética, veio dificultar g 
demente a possibiüdad 
um contra-ataque gern 
co na próxima primavei
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