
Italiano que· prevê
LONDRES, 19 (R_)

Roma, prevê

tIII

a, evacuacao
o jornalista Giovanni Ansaldo, em longo artigo publicado

a evacuaçao de toda a Ucrânia pelas tropas nazt-iaseistas.
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em

13 tripulantes do
.Conte Grande» em

Campinas
I Penà máxima para o
assassino de Trolzky

México, 19 (U. P.) - Termi
naram as últimas audiências do
processo contra Jacques Mo
nard, acusado do assassinato
de Léon Trotzky. Segundo as

leis mexicanas, o tribunal deve
lavrar sua sentença dentro da
15 dias. O juiz Manuel Rivera
Vasques estuda o processo. O
promotor pediu aplicação da
pena máxima, que é de trinta
anos de prisão.

oS. Paulo, 19 (E.) - Encontra-se
cm Campinas o capitão Ivo Sta n
zan i, comandante elo "Conte Gran
de", e mais doze italianos, que ti
veram àquela cidade por menagc,
de acôrdo com as delibcracões da
superintendência política e'o social.
Os marujos apresentaram-se ao de
legado regional, o qual deu-lhes
Inteira Iiberdadc de trabalho e mo

vimento, dentro dos limites da cio
dade.

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA
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Perdeu 8 filhos· na guerra Preparando
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emissora berlinense )�t com}e- pito, com que os nazistas co-

eocesa, perdeu 8 filhos na guerra e ainda tem mais 3 lutando çou a pr�patrar o esprri o .{ o" memoraram a ocupação de Caro
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. seus ouvm es, para anunciar- cóve no prlmeíro ano de guer-na A rrca, A energía dessa heróica mulher é dêsses fatos seno' II 'd 'I C
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um os maiores cen ros agrrco-pazes e es rur- o. o sa er a mor e o seu OI avo I ho, ex- O 'I .' ,·t I· •

'
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clamou a sra, llIarg'aret Lemmons: "ll'fais uma gIõrla para
s errou os mCSCOH as, po- as do mundo, e. a pedra a_?gu-

mim e mais fôrça para a Inglaterra, A morte do meu filho, já rém, não €'squeceram o esfre- lar de toda a ImIla alema do

o 8°, reverterá para o bem da nossa pátria e para a salvação
da humanidade. Que maior orgulho poderei almejarj " (Centro I PROF.fIe Expansão Cultural, especial para O ES'f.ADO).
.................................................... (Consultas de portu-

Nada de qUI"'xollos'.mos
guês. aulas de língua
e letras vernáculos, cor-

reção de trabalhos es

cní tos)

espírito do pOVO· alemão
sul e sua principal base de
abastecimentos.

Hoje, para a emissora na ..

zista,Carcóve é apenas um cena
tro de secundária importância
estratégíca. Os meios mítítares
russos consideram, no entanto,
que a perda de Carcóve põde
significar, para os nazistas,
um gólpe estratégico mais sé
rio que a quéda de Estaltngra ..

do, Rostovo e Cursque.

causa de
vagem!

BARREiROS FILHO Em Juizo,
quilo

por
de

um

I Rio, 19 (E.) - .A-fim-de fazer prova no processo a que
responde perante o 'I'ríbunal de Segurança Naeíonal, o comer
cíante Amadeu Augusto João Copelo requereu, DO Foro Cível,
uma justificação.

Segundo consta da petição, que vai ser dístríbuída para
uma das Varas Cíveis, o requerente foi denunciado ao T. S. N.
pelo major Heitor Caminha, sob a acusação de vender-lhe um

r.1uilo de vagem de feijão-manteig'a por preço superior ao da ta·
bela fiscal. O rato teria ocorrido no dia 30 de outubro do ano

passado, na .A venída Copacabana, em frente ao prédio n. 900,
onde estacíonavn um caminhão de verduras, pertencente ao

acusado.
Com a justificação, pretende o requerente demonstrar que

a mercadoria não estava exposta à venda, e, só foi vendida por
causa da insistência do comprador. Alega ainda Amadeu Cope
lo que a venda foi efetuada por seu empregado, Micheli Sante,
que estará presente no dia da audiência para. ser reconhecfão
pelas testemunhas anotadas, que são as séguíntese major Heí
tor Caminha, Emanuel Nunes Guimarães, Artur Alvim de Lima
e Breno llIaisonette Lobato.
.....................................................

Quando prisioneiros, os
alemães são covardes

I._---�-�--�

:Vova Delhí, 19 (Reuters) Estado. "NQ curso de dois anos
"Não estamos incorrendo em e meio de serviço ativo, no
nenhum risco, na Birmânia" Médio Oriente, a 4a divisão
onde estamos calmamente sono indú sofreu 1.500 baixas, mas Descoberta uma
dando as fôrças Inímígas. Acre- capturou 10 mil prisioneiros jazida de carvão
dito poder afirmar que apren- alemães e italianos. Além dís-
demos a lição e sabemos que so, os soldados índús destrui. Campinas, 19 (E.)� - Acaba de
não é possível subestimar as fôr- ram numerosos tanques e

ser descoberta a existência de uma

jazida de carvão no Bairro ele Ja
ças japonesas ou enfrentar ris- aviões Inímígos, Os operários cuba. nas proximidades de Bebeu-
cos desnecessártos ou quíxotes- Indús estão Igualmente desem- caso Sua exploracão deverá ser ini
eos, ao fazer a guerra contra penhando importante papi)l, cíada até ° fim do mês em curso pe
O Japão" - declarou o general na construcão de vitais Iínhas lo engenheiro Gregório Colas, té-

" cnico especializado no assunto e
-"sir" Alan Hartley vice-co- de comunicações com a Rús- sua produção mensal será, ele

í

ni-
mandante em chefe da Indla, sía, através o golfo Pérsico"-- cio, de 500 toneladas.
'falando perante o Conselho de concluiu "sir" Hartley. O minério já foi examinado pelo
................................_. _ t..................... Instituto Geográfico e Geológico do

Estado de São Paulo, tendo sido
classificado um dos melhores den
tre os já extraídos de jazidas na
cionais.

Aumenta a produção
de carvão catarfnense

ma. O soldade italiano, nos

primeiros momentos, fica Intí
midado e apavorado, mas, den
tro de pouco tempo readquire
seu desembaraço. O soldado
alemão torna-se submisso, fiel
e inofensivo. Rebaixa-se, perde
o brio, o pudor, e qualquer in ..

dício de coragem. É covarde.
E quando está isolado é um
verdadeiro cão que apanhou e
tem o rabo entre as pernas".
(C. E. C.).

O sr, lUendonça Lima, numa das últimas reuniões do Con
selho Nacional de Minas e l1fetalurgoia, abordando () problema
tIo carvão nacional, fez minuciosa exposição do estado em que
se encontram, presentemente, as obras de aparelhamento dos
portos de nOS80 Estado para o' embarque do carvão daqui pro
-'Cedente, e dos melhoramentos já realizados para Q transporte
410 combustível nacional. Acrescentou que durante o mês de
novembro embaroaram-se 47.000 toneladas de carvão, prova
de que a produção tem aumentado, sendo de se espetaar que -ve
nha a aumentar ainda mais, com as medidas que estão sendo
postas em prática pelo g'ovêrno e com os maquinismos que
dil'verão cheg'ar dos Estados-Unidos.

-

Máquinas de calcular e Má
quinas de escrever

Para entresa imediata:
MACHADO & cu.

Rua João Pinto, 5
Florianópolis

Entre as numerosas crônicas
flue temos lido a respeito de ob
servações dessa guerra, uma

curiosa é a que vimos escrita
por um oficial australiano que
didg'iu o seniço de acomoda
ção dos prisioneiros alemães
no norte da África. Fez êle um

veriadeh'o estudo referente à
reação de cada soldado preso
com todas as suas manifesta·
c;ões psicológoicas. Disse êle:
"os sistemas empreg'ados pe
los ingoleses no tratamento dos
presos oferecem oportunidade
para muitas verificações psico
lóg'icas, porque não llá brutali
dade e selvag'cria. Os presos
sentem-se fi vontade e mostram
nitidamente seu estado de aI-

Mais de 8 milhões
de cruzeiros!

RIO, 19 (E.) - Segundo dados
estatísticos, di'vulgados pela Caixa
de Amortização, existiam em cir
culacão, em 31 de janeiro findo,
8.225.284.559,00 cruzeiros, num to
tal de 160.206.080 notas de papel
moeda, de valores compreendidos
entre um e mil cruzeiros. Em ....

31-1-42, existiam 8.230.211.743,00
cruzeiros, tendo havido, portanto,
um decréscimo de 4.627.184,00 cru
zeiros.

.-_.•._-_._._-.....-.-_-.-_-_-_._._-.._-_-.-_-_._---.

Os elementos colhidos pela Esta
tística Militar são absoluta.eur'
secretos, f! servem só mente a (iII!
militares. Negar·se a fornecê-los ou
mentir no ministrá-los constitue
crime rigorosamente punido pela.
leis do Paíg. (D. E. M.).CompraI na CP, SA MISCE

LÁNEA é saher economizar'

plano Beveridge não empobrecerá a Inglaterra,
nem matará a iniciativa particular»o plano Beveridge, de seguran ..

1'0 não ficará com a pensão g'a· ça social, segundo foi anuncia·
ralltida· pelo Estado. Em vez do na Câmara dos Comuns. O
disso, procurará conquistar um ministro do gabinete de Guer
l}adrão de vida mais elevado. Ora, John Anderson, declarou :

plano ele seg'Ul'ança social sig'. "Conquanto ainda não esteja
nificará apenas pequeno au- llrepal'ado para uma resolução
mento nos preços das met·ca· final ou para aceitar tudo o que
rias e, portanto, não servirá de o plano COlr..:i.�()rta, o g'ovêrno
obstáculo ao comél'cio expor- deseja seguir o dese'lvolvimen ..

tador. to goel'al dos serviços soc!!!is,
Londres, 19 (Reuters) - O seg'UlHlo o esquema de Beve ..

g'ovêrno aceitou em princípio, l'idg'e.

Londres, 19 (Reuters) - O
plano Beveridg'e ,que viza re

distribuir as riquezas nacionais
de tal' forma que nenhum 110-
mem, mulher ou criança venha
a sofrer fome, não empobre
cerá a Grã·Bretanha nem

tão pouco matará a iniciativa
paJ·ticular - escreve o comen

tarista econômico do "Daily
Express". Ao contrário, o pla
no estimulará o esfôrço indivi
duaI. A. gTande maioria do po·
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O [STADO [sportivo(1,
Pastas de couro para
colegiais (artigo forte e

Ibarato), Cintos, Suspen-
.

Osórlos, Malas, etc,
Só na "CASA BEIRÃO"� Rua Tiradentes n" 3 J·1_��ri'::O,fi:�_21 I

(iooring contlnua prometendo
colsas absurdas ...

LONDRES, (B. N. S.) - O
jornal "Daily Express" de
Londres, 00 comentar adis
curso rece rrte do Marechal
do Ar, Hermann Goering,
declarou o seguinte: "Mais
uma promessa. Mesmo após
os bombardeiros "Mosqui
to" haverem sobrevoado Ber
lim em pleno dia, desrnen·

,tindo e ridicularizando a

antiga promessa de Goering
de que nenhum avião bri
tânico jamais atacaria a

Alemanha, o rotundo ma-

�:h:rlo����:ta on��p:::�!�f DificH vitória do 1\vai
" o ala chegará, afirmou Um leitor joinvilense de O ESTA-, tro-médío que travou sensacional

DO enviou"nos, para aqui ser trans- duelo com Procópio.Goering, arn que os úi timos crita, a seguinte crônica do con- f A linha de frente nos primeiros
remanescentes da resistên frade "Jornal de Jo

í

nvi lle ", de 151 momentos de luta atuou deso rdena
cia bolchevista há de des do co r rente : "Com grande assistên- damente.

moronar, e a. mão vi.nrra- cia teve lugar, no campo da rua Com a substituição de Parucker
d ' -1= • r

�

CeI. Francisco Gomes, como foi por Maquinho, melhorou algo no
ora cres rer rrc então o seu divulgado, o grande encontro inter- resto do primeiro tempo. Na etapagolpe. E' o que eu vos pro- municipal entre os quadros pr inci- final, com a-mudança de Maquinho

meto. Em seguida, o des- pais do Caxias e do Avaí campeão para o comando do ataque, a linha
peito de· todos os seus atuais estadual. alvi-negra adquiriu maior agressi

revezes, Goering pede Esse prélío desenvolveu-se em vidade, só não conquistando maioraos duas fases distintas, agradando a número de tentos devido a períciaalemães que conservem a quantos o assistiram. de AdoIfinho.
sua fé na cheÍia militar de A primeira fase foi quase que Aliás um empate seria o resultado
Hitler e na qualidade do completamente dominada pelos vi- justo da peleja, pois a reação do
Exército Alemão, asseveran- sitantes que empregando técnica Caxias foi brilhante.

apreciável envolveram facilmentedo que tudo dependia da- os seus adversários, conquistando
quela sua fé, três lindos tentos. Quase ao fina

MQS O úl timo desa stre que lizar essa fase os alvi-negros esbo
acaba de cair sobre as ar- caram uma pequena reação, con-

quistando Badéco o 10 ponto dos lo-
mas alemã.s na Rússia cais, terminando com 3 a 1 f'âvorá-
não precisa ser disforcado vel ao Avaí.
por Goering, Esse des;stre Na segunda fase inverteram-se os

fala por si. Maikop e a"s papéis e o Caxias passou a domí-

1 nar a peleja, tendo conquistadoseus campos petro Heros mais dois tentos por intermédio de
-cche m-se nov ornerrte em Cilo e Raul, enquanto Felipinho fez
.m âos dos russos. Há dias, o 4° tento do Avaí, terminando o

afirmamcs que a 1 u ta J: ela prélio com a vitória dêste pelo esco

poase de Maikop haveria

I
re de � a. 3. O quadro flor ianopnli-

. . tan o nao e dos peores que nos VISI-
de consht.ulr uma p rov a tou, porém não demonstrou ser tão
das respectIvas capacidades bom como se alardeava.

.cornbcrtívos dos exércitos a. Se fez um primeiro tempo de ga-

lemã.es e russos. Essa prova la, �a fase final !)�ase nada pro
- , .

l' d O
- duziu, dando ensejo a que o Ca

J a fOI rea Iza a. s al emues xias o envolvesse quase completa-
feram obrigados a entregar mente.
os poços petrolHeros' que, Possae, é verdade, vári�s jogado
de tudo q u arrto já' i o u brr- res de classe, como Adolfiuho, �ue

R.
.

c demonstrou ser o melhor ar querroram na USSlC. Era JUS cO catarinense; Fatéco um ótimo mé-
'rrrerrte O que mais a )recia· d io ; Procópio, que ainda é o cen

vamo Desta 'vez po:!emos t.ro médio que conhecíamos. O pon

comparar as fanÍorronices to alto do esquadrão azurra reside,
alemãs com os fatos -com. porém, no ataque,. Zacki e Felipi-

Ilho formam uma ótima ala direita,
provantes apresentados nos capaz de figurar em qualquer !)ua
campos de batalha da Rús- dro ue classe. Bráulio é um bom
sia e da África. Entramos centro-avante, dada a mobilidade
no ano de 1943 com armas com que atua. Tião e Sanl formam

urna ala esquarda infernal. Saul,
e ::olda.dos que j á mo ,tra· principalmente, pois é fintador
ram a sua superioridade emérito e acerta muito bem ao arco.

sobre as melhores tropas de Quanto aI') zagueiro Diamantino, não
Hitler. é máu elemento, mas nos pareceu

que não tem classe para atuar em

li V l� S O I urna seleção.
li I O Caxias atuou regularment.e na

eDsRp' eCl�aOlÃl'�a DE OlhAoRsA, UoJuO,_ ,I �����:�r�l�:��oPal:t:��m::����:o::.:
;,; � ment.e. Atí, a princípio atuou com

vidos, nariz e gal'ganta,- certo nervosismo mas depois fir-

está atendendo seus cH· I mou-se.

, Tiago e Nano formaram uma za-

entes, no consultório, a I ga sólida, destacando-se o primeiro
rua Vitor l:vleirelles,

li
que praticou defesas espetaculares.

24 -- Fone 1447 I A linha média, formada por Mari-
nheiro. Vaidemar e Baldo, fez uma Rio, 19 (E.) - Além da decisão to·

102 S v - :3 boa partida, principalmente o cen- mada, na reunião de ante-ontem, de

CA TAZES

regulamento do próximo campeonato
brasileiro de futeból

Como é do conhecimento dos nossos leitores, informa
um matutino cariocs , o Conselho Técnico de Futeból da C.B.D.
nomeou uma comissão composta dos srs. Paula Job, Ivã de
Freitas e Marcio ni lho Cunha, para proceder à reforma do r egu
'amento que regerá o campeonato brasileiro de futeból do cor

rente ano. Essa comissão ainda não se reuniu, mas os traba
lhos já foram iniciados. Segundo se divulga a parte disciplinar
será acrescida de várias penalidades que atingirão as entidades,
juizes e jogadores. A's primeiras serão impostas advertência e

multas de 500 a 5.000 cruzeiros. Os jogadores serão punidos ccrn

advertência e expul-ão de campo e, consequentemente, exclusão
dos iogas restantes do campeonato. Também a orgamzação das
regiões deverá sofrer alteração, sendo a Baía incluída na segun
da região, juntamente com o Rio Grande do Norte, Paraíba,
Pernambuco, Alagoas e Sergipe; Mato Grosso, na terceira re

giâo, com Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas, Distrito Fe
deral e Goiás, na quarta regiao. com Sã:J Paulo, Paraná,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A única região não atin
gida seria a primeira, que reune Amazonas, Pará, Maranhão,
Piauí e Ceará.

sôbre O Caxias

O JUIZ
Serviu de juiz o sr, capitão Aldo

Fernandes, oficial da Fôrca Poli
cial do Estado. S. s. demon;trou ser

perfeito conhecedor das regras do
"association ", atuando com a má
xima imparcialidade.

MULTADO O S. PAULO F. C,
S. Paulo, 19 (E,) - O Departamen

to Profissional da F. P. F, multou o
São Paulo F. C, em 100 cruzeiros, e

Noronha, Hélio e Pardal em 200, e
ainda Remo, em 300 cruzeiros.

Deverá assim, aquele clube despen
der LOOO cruzeiros, para pagamento
das referidas multas,

O SANTOS INTERESSADO EIVI
KAFUNGA

Santos, 19 (E.) - Corre com insis
tência nesta cidade a notícia de aue
o Santos enviou emissário a Belo Ho·
rizonte para entl'ar em entendimentos
.com Kafunga. Caso venha o arqueiro
mineiro a ser contratado, o quaelro de
Vila Belmiro contará com um ótimo
defensor para a próxima temporada.

TENIS

Com Dick Foran e Peggy Moran
I

Atualidades Atlantida n" 8 I . Com Bonita GranvilJe

A voz do mundo (Atualidades)

/
Complemento Nacional (nF.B.)

Preços Cr. B,CO 2,00- 1.20 Preços: Cr. $2,00 e 1,20
Imp. até 14 anos I Livre de Censura
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PER FUMBd:
'", \...... Não há rosas sem espinho,

Pintado no Bonsucesso mas há, e numerosas, sem perfume,
em que pese à velha fan1:a,sia dosRio, 19 (E) - A presidên- poetas. Os botânicos conhecem

cio do Bonsucesso Futebol umas seiscenlas variedades de rosei
Clube convidou, ontem, pa- raso Dessas, sómente trinta. produ-
1'0 preparar o seu quadro, zem flores olorosas - o que, con-

venhamos, é pouquíssimo para' a
para a temporada que se fauna de 01ência que as roseiras
aproxima, o ex-arqueiro Pin- gozam desde remoto,s tempos. E
todo, que atuou no Madu- das trinta apenas três dão rosas

reira. com suficiente essencia para que
. ,. seja remunerativo seu emprego naPlntado e dlplomado pela fabricacão de perfumes. Como se

Escola Nacional de Educação ,I vê, são· mais as vozes do que as

Física. nozes ...

�

CINE ODEON
- FONE 1602 -

A's 7 1/2 horas
Se é forte, não perca! Se é

co, não assista!

1\' mão da mumia

sugerir a realização do campeonato
brasileiro a 15 de maio próximo, o

Conselho Técnico de Tênis da C, B. D.
resolveu ainda, na mesma reunião, se

manifestar favoravel ao pedido da so

ciedade - Harmonia de Tênis, para
realização, em São Paulo, nos dias 11,
12, 13 e 14 ele março vindouro, de
competições ele exibições de tênis, en

tre um campeão da América elo Nor
te, um ela Argentina e tenistas brasi
leiros, desde que o Conselho Nacional
de Desportos não se oponha a essa

pretensão do clube paulista. Sobre o

assunto a Confederação se dirigiu ao

órgão máximo dos nossos esportes.

�

IMPERI '\L
- FONE 1581 -

GESTO DIGNO DE REGISTO
Numa ocasião em que os visitan

tes organizaram perigoso ataque à
méta caxiense, Tiago ao fazer uma
defesa contunde-se. A pelota vai
aos pés de Saul que encontrava�e
completamente livre e em condições
de aumentar a contagem. SóMENTE PROFISSIONAIS

Este, porém, vendo o zagueiro ca- Rio, 19 (E.) - A Federação Me,
xiense caido, num gesto de verdadei-, tropolitana ele Futeból desligou a sec
ra cordialidade esportiva, atira o ção amadorista elo Canto do Rio F. C.,
balão para fóra, dando ensejo a que permanecenelo este clube filiado a es

Tiago fosse socorrido. sa entidade apenas como disputante
Merece pois, - especial destaque do certame de profissionais, até que

essa atitude de Saul, que acima dos o futeból remunerado seja adotado
inter êsses clubistas preferiu o bem- pela mentora do esporte do Estado do
-estar de seu adversário. Rio.

Bonito gesto êsse. do ponta es

querda visitante, único em nossa ci
dade e digno de ser imitado pelos
esportistas locais".

15-2-43.

'"

eCOnOlnlZa-Se

Lesou a [irma em milha
res de cruzeiros

Rio, 19 (E.) - Há tempos, gue à Central do Brasll, A fir�
a firma Jllaydnck Veíga, por ma entregou fi "Ratinho", Iní
intermédio do S1'. Alltenor lUay- eíalmente, 118.000 cruzeiros e,
rlnek Veíga, denunciou à po- logo após, títulos no valor de
Iícía Oduvaldo Brauní, vulgo 325.000 cruzeiros. Em torno

"Ratinho", por [ulgnr-se lesa- dêsses títulos, "Ratinho" fez
(la em cerca de 450.000 cruzei- as mais ilícitas negocíações,
ros, Oduvaldo ofereceu àquela tendo a firma descoberto, tam
firma uma partida de Ienha, que bérn, que a Ienha não lhe per
se encontrava em lUang'aratiba, tenda. O embusteiro encontra
bem como a compra de veícu- se fOl·ag'ido.
los para o transporte da

ma-I----·-a----...II-e--a-g-II1'I'I-O-d-a---O-Üeil'fi €o' aquisição de materíal - use_ y �
próprio para o cõrte da mesma, ce a �abE'!�a
mediante um lucro para a fir- ,P!O, 19 (E,) - r!:iiJ1iu-se ,nesta

C S 1::0
' Cnpital, em prossegullllenlo u a se-

ma de rI,,), 'p0l' metro ue guncla fase de seus trabalhos, da
lenha, que deverta ser entre- qual consta a fixação dos justos

preços, a Comissão Federal de
Pr-ecos,

N'a ordem-do-dia, falou o sr. Er
nani Coelho Duarte, propondo que
constasse da tabela de preços má
ximos permissiveis recentemente
estabelecida pela Comissão o óleo
de algodão, fundamentando o alvi
tre com ampla argumentação. A
proposta foi submetida a votação,
depois de animados debates.

Feita a chamada, foi aprovada,
por 7 votos contra 5, a proposta do
sr. Ernani Coelho Duarte, repre
sentante da Comissão Federal de
Precos do comércio atacadista des
ta capital, fdcand o o óleo de algo
dão tabelado, no varejo, em Cr$
6,00 a lata de litro.

.0 sr. José elc Sousa justificou o
seu voto contrário à proposta.

Terminado o discurso, havendo
sobre a mesa uma indicação para
que fossem estudados os preços
correntes nas feiras, o sr. Costa
Miranda nomeou o sr. José de Sousa
relator da mesma tendo C0l110 revi
sor o sr. Arisio Viana e assessor
técnico o sr. Mário Martins.

o outro VaStO
Salvador, 19 (E.) - Foi

fundado nesta capital mais
um clube de futebol, que
passou a denominar se Vas
co dra Gama. A diretoria
do refet'ido clube já tomou
posse, estando fazendo os

necessários preparativos para
a estréia do novel quadro.

A's 7 1/2 horas
fra- As novas aventuras de super

detetive !

�lancy desvenda um
Crime

Aluga-se ótima
casa de mora

dia, em Sã.o Jo
sé, à rua Padre Cunha. 2.
Tratar em João Pessôa (Es
treito), à rua 7 de Setem
bro, 398.
105

Casa

6 vs -- 2

ROSAS SEM

,[).\\�O V1Rr.�.J �DA�<';�(� �ETIEL INDUSTRIALJOINViLLE

Lavando-se com o sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
elA. WETZElj INDUSTRIAI..=J()INVILLE (�l1arca regist.)

tempo e dinheiro
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SINDI CAL
A ORGANJZAÇÃO COMERCIAL CATARINENSE, esta

belecida à rua João Pinto n- 18, está habilitada a prestar in
formações sôbre o pagamento e o recolhimento do IMPOSTO
SINDICAL, bem como :o preenchimento das respetivas guias.
O prazo para o recolhimento do IMPOSTO SINDICAL a que.
estão obrigados todos empregadores, profissionais liberais (mé
dicos, advogados e etc.) e empregados, expira em 28 do cor
rente mês.
98

Começou a sensacional e fulminante queima de tecidos da· CASA UAURAqne a ciba de receber um maravilboso sortimento de fedas lisas e e stampedas, re ctdos finos àe algodão, em coras 8' padrões modernísstmos,proprios par a fi pr e-ent e estação, e que estamos vendendo est':l mês a pr e çoe Inltmos,

Comprar na üasa Daura si!!níl'icd, comp 'ar artigos sempre e modernos pelo.s p,reços mais baratos da
_ praça. Eis a relação de al-U, guns artigos que estamos tlqutdando pelos preços abaixo:

SEDAS Tecido r/cJlchão, larg, 0,65 .» 2,80 Guarnição p/jantar 140 X 180 »Seda laqué em todas as côres mt Cr. $ 4,00 Tecido p/colchão , largo 0,80 »» 5,00 Guarnição p/jantar 140 x 230 •

Seda Lumiére, larg. 0,90 ,,» 1300 T'e cdo p/colchão largo 1,40 »») 6.50 Jogos de renda p/quartosSeda Lingerie lisa J)>> 7.50 Cr epon p/kimGDO ,. � 4,5u (7 peças)
-

um
..

35,00Seda Lingerie estampada »» 8,00 I Toalhas p/rosto de 2,00-2,50-3,50 e 5,00 ARMARINHOS E ARTIGOS P/HOMEM:Fustão de sedi liso 1>>> 8,50 Toalhas Bom Dia uma ,. 4,50 Leite de Colonla uma. 6.00Org8nz� lisa » »8,00, Toalhas lisa p/banho »,. 7,50 Liga de borracha uma» 2 00Gabardíue de seda, art. pesado, Toalhas Alagoana p/banho »" 10,00: Lamina Gilete Azul .

1/2 dezena" 4,508S tl)�as cores »» 13,00 Toalhas grandes p/banho ", 18,00 Baton Michél � um» 3,06Seda graníté ,. » 7,00 Toalhas em cores p/banhos • ,. 12,00 Baton Zande ».. 3,00Tafetá Moirê » 1000 Brim Azul mar íuho lO» 3.80 Talco Ross »» �,õoTafetá Xadrez, art. hom »» 7.00 Graníté de algodão, largo 1.60 » , 12;00 Sabonete Gessy caixa I> 4 goLaqué lavrado » lO 8,00 Tapetes de veludo r/quarto ,., 20,00 Calça de borracha, art. bom uma .. 6,50Seda estampada, des. novos » »10,00 CAMA E MESA Jogo de couro r/homem,Seda estampada, art. Ilno, largo 0,90 » » 16,00 '�olcha íustão p/casal uma Cr.$ 22,00 (Reclame) umSeda estampada des. gradis » »12,00 Colcha Iustão p/solteiro ,. I> 16,00 Jogo de couro p/rapaz ..

Seda listada pjcamísa » JO 9,('0 "ulcha veludo p/cBssI »» 29,0; Pasta Eucalol umaLinho e seda ptvestído »» 10,50 Colcha reclame » ,. 8,00 Pasta Lever ,.
Veludo Chítíon » » 55,. o Colcha de seda p/casal .» 44,00 Pasta Alví-tente »

TECIDOS DIVERSOS Oilcba branc a p/soltelro », 10,00 Esmalte Cutex umOpala lisa mt Cr. $ 2.50 Cobertorea meia lã r/casal »» 55,00 Blusas Swing umaOpala Iisa, largo 0,80 »» 3,80 Cobertores dezenhado; art. pesado Osmísa Soc ega Leão p/homem »
Chitão » .. 2,90 p/casal um • 39,'10 Camisa Soceg>t Leão p/rapaz I>

Chltão, largo 0,80 » li) 3,80 Cobertores xadrez prcasel "» 30,00 Blusas Aviador, art. bom »
Luizine » )} 2,80 Cobertores xadr�z p/solteiro » » 24,00 Blusas p/homem »
Linon liso » » 2,80 C ,bertores xadrez ,'/casal »» 19,50 Blusas p/homem ,.

Linon estampado » » 3,00 Cobertores xadrez p/soltt>iro " ,. 16,00 Capas felpudas p/crianças "

linon listado, art. moderno »» 3,50 Cobertores dezentados r/casal » ,,22,00 Casaquinhos pjrecem-nascido umFustão estampado, art. novo »" 5,00 Cobertores dezenhn.dos p/sol- Casaquinboa felpudos »
Zefir em diversos tipos »» 2,80 teiro » " 18,1)0 Pasta de couro p/colegiais de 14,00 eTricoline P[ camisa de 4,cO e » 5,50 Cobertores xadrez p/bebê »» 6,5') M8letas p/trabalho de $6, 50,Rendão pI vestido mt 6,00 Cobertores dezenlíados r/bebê $7, 50, $8, 50, $10.00 eTecido PI cortina » »2,30 de 7,50 e • • 10,00 Malas p/viagens de $26, $30 eTecido P[ cortina, largo 0,80 7,50 » 8,50 Cobertores cinza um » 8,00 Porta Nikel de couro um"I:ecido f)l cortina, ],40 mt 12,53 Atoalhado branco e de cores, Sombrinha de seda p/senhora umaOpala estampada mt Cr. $ 4,50 largo 1,40 m�. I> 6,00 Sombrinha de tricoline, art.Linhos estampados tipos novos » , 5,00 Cretone branco largo 1,40 1>. 7,50 bomTobralcos estampados I> I> 6,00 Cretone de cores largo 1,40 1>" 8,00 Sombrinhl de tricoline c/ceboTecidos estampados de a1g. des. Cretone branco, larg. 2 ml. ,.�, 9,50 compridomodernos " , 7,00 Cretone branco largo 2,20 " .. 10,00 Sombl'inlJfl de tricoJine Plco-Merinó preto » »5,00 Guarnição pintada p/chá uma »35,00 legiais »» 14,00Crepe preto plluto » » 5,50 Guarnição p/chá, 140 x 140" li> 20,00 Lfí Linda, em todas as cores um » 1 ,5()
RECEBEMOS UM GRANDE SORTIMENTO DE ARTIGOS PARA CARNAVAL. COMO LUMIE'RE, LAME', SETIM, LANTEJOULAS. PRATINHAs..ESTRELAS, COLARES DE ALjOFRE, OCULOS, CAMISAS, E MUITOS OUTROS ARTIGOS PROPRIOS PA�A O CARNAVAL DE 1943

E' de vosso interêsse comprar os artigos que necessite, na nossa la e já tradicional liquidação semestralNão se esqueça que a A CASA D.L\URA vende sempre pelOS menores preços, porque· compra só a dmhero.Vende só a dinheiro e compra dIretamente Elas fabricas. RUA FELIPE SCHMITD, 19

o Irampplin da ({energia aérea» que
destruiu o «Afrika Korps»

(dec. lei 2.377 de 8-7-40 e alterações

Alan Coogan, diretor da go. A eliminação do pôrto de restantes compartimentos. Os
United Press no Brasil escre- Dacar como possivel base das dias têm sido quentes, mas as
veu ° seguinte artigo, distri- potências do "eio", trouxe noites são frescas. O estado de
buido no país pela Agência Na- grande alívio aos defensores ânimo é excelente. Os homens
cional: do aeródromo que já s achava a c h a m -3 e constantemente

Quartel General do comando rodeado de trincheiras. ocupados, sem tempo de sen-
de transporte aéreo do exército Ú aeródromo de Parnams til' falta de diversões própriasdos Estados Unidos no Atlânti- rim, que recebeu o nome de U1 .... aos grandes centros e que não
co-Sul - Natal, Brasil, 18 (De iago existente nas imediações. se encontram no longinquo e
.Alan Coogan, da United Press) é o verdadeiro "Café de la vital aeródromo de Parnami
- O aeródromo de Parnami- Paix" militar, onde as fôrças rim.
rim, um dos mais importantes combatentes e os funcionários ._�-".-__a_"'.I!2__"' •

Ao tentar esquivar-se às determíe menos conhecidos do mundo, das nações unidas, nas 24 horas nações dos órgãos de Estatística Mi-constituiu o ponto central de dos sete dias da semana, con- litar, uma pessoa revela o que é:
onde partiu a "energia aérea", tribuem. para a árdua tarefa de inimigo do Brasil. E para os Inimí
que permitiu ao 8° Exército derrotar as fôrças do "eixo". gos do Brasil, a lei é inflexível

d' (D. E. M.).Imperial expulsar as fôrças o Grande numero de "fortalezas _

"eixo", primeiro do Egito, de- voadoras", de "Liberators", de PU B LI C A ç õ E Spois da Líbia e da Tripolitânia. "Mitchells", de "Marauâers",
Dêste aeródromo, decolam, dia de "Venturas", de "Bostons", Da Federação Espírita Bra
e noite, numerosos aviões, âesti- de "Marilaruis" e de outros sileira recebemos o número 1,
nados a aumentar o poderio das aviões pouco conhecidos do do ano LXI, da bem feita re

[õrças que lutam contra o "ei- grande público, decola dêsse vista «Reformador') e que cor

xo" no território tunisiano, ou aerôdromo, em intervalos de responde ao mês de janeiro.
para' golpear a Europa de Hi- poucos minutos, rumo às [ren- Recebemos o 810 semestre dostler. O comando de transporte tes africanas. O número âêsses "Anais do Mini t �rio da Eduaéreo do exército dos Estados aviões de guerra constitue se- cação e Saúde", contendo fartaUnidos realiza, com surpreen- areâo militar, mas não e ne-

e preciosa documentação.dente rapidez e com maravilho- uh.uma incógnita para o inimi- _

sa precisão, a gigantesca em- !la que êsse número, atuaimen- --_,,---------

presa - de que é centro e ner- te, ascende a muitos milhares
M h I I M P O S T Ouo ê s t e aeródromo: levar de aparelhos. BC ado & (ia.

.

aviões n o r t e-americanos às U aeródromo compreende
[rente de combate e proporcio- numerosas pistas de asfalto e
ruir transporte adequado aos areia comprimida, que absorve
membros dos govêrnos e co- as mais fortes e copiosas chu
mandos aliados, que cruzam vaso O pessoal do aeródromo,
Atlântico, para atender às ne tanto aquele em trânsito como
cessidades da guerra. A arma- o permanente, aloja-se em edi
da norte-americana e as fôrças fícios alí especialmente cons
aéreas brasileiras comparti- truidos. Os elementos de maior
lham da utilização do aeródro- graduação ocupam aposentos
mo e vigiam a costa, na previ- especiais, enquando que os de
são de qualquer ataque inimi- mais partilham, aos pares, dos

DOMINGO, dia 21-"�oiréeu
dansante, das 21 horas à meia
noite.
SABADO, dia 27 - grande
soirée à fantasia - Ensaio Geral
para o Carnaval de 19 3 - con

centração dos foliões do Lira.
CARNAVAL DE 1943 - Março
Dois retumbantes bailes à fan
tasia-Sábado, dia 6, e Segunda
feira, dia 8.

Mesas à venda na Relojoaria
Moritz. Cr $30,00.

Ingressos avulsos, para visi
tantes: c-, 1>50,00

Calx. pOlt.1 - 37
RUI João Pinto - 5

Agências e

Representacões

FlORI.ANÚPOllS
. Sub-Igentl' no. principa"

muncipio. do E.tado.
PP.

»

x

17vs·4

"

25,00
35,00

"

» 12,00.
lO 10,00

3.00
3.30
2,40
3,40

10,00
5,50

•

»

•

..

I>

•

5,00
24,00-
18,06
13,50
15,00
3,50
7,50

18,00

..

�

»
..

)II 12,00-
34.00

3,00.
35,00»

,. 25,00
» 18,00.
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Opéra nos seguintes riscos:
INCÊNDIO - ACIDENTES DO TRABALHO - ACI
DENTES PESSOAIS - TRANSPORTES: MARÍTIMO,
FERROVIARIO, RODOVIARIO, POSTAL ACI-

DENTES DE AUTOMOVEIS RES-
PONSABILIDADE ciVIL

CAPITAL INTEGRALMENTE REALIZADO:

Cr. S 2.000.000,00Séde RIO DE JANEIRO, Rua do Ouvidor, 102 (2' e 3')

N. LOPES VIArlNA
Agente-Geral em Santo Catarina

Rua Felipe Schmidt. 2 -- Caixa Postal, 112

Aliança Da Daía ]t S.b:::::;::���!:P��:u��!r:�Ol1E::adOIJ �I
32 vs - 5

Matou 309 nazistas
Washington, Fevereiro - (Dis

tr ibuido pela Inter-Americana) -

Luydmiia Pavlichenko é uma jovem
russa de grandes olhos castanhos
que fixam a gente com simpatia, e

-de cabelos também castanhos e on-
dulados.

Como guerrilheira, com o posto
de tenente, essa simpática pequena
já liquidou nada menos de 309 na
zistas, aos quais forneceu bilhete
só de ida para as regiões do Va
Ihala,

Lyudmila é uma dessas Pequenas
que qualquer um de nós gostaria de
levar para uma praia isolada, em
uma linda noite de lua cheia. Mas
se você, leitor, se encontrasse- nu�
ma barcaça de invasão e a nossa he
roína estivesse naquela praia de fu
zil em punho, à sua espera, se.
ria melhor não tentar desembarcar,

Quando ela esteve em Washing
ton, integrando uma delegação rus
sa à Assembléia Internacional de
Estudantes, mostrou como se o cul
.tava entre as árvores e moitas pa
ra esperar e dizimar os nazistas que
invadiram o território de sua pá
tria.

Lyudmila matriculou-se na Esco
la de Guerrilheiros de sua pátria
por uma questão de interêsse pelo
tiro alvo, no que se tornou notável
em pouco tempo. Quando os nazis
tas agrediram a Rússia, ela aban
donou a primitiva idéia de ser pro
fessora primária e nassou a instruir
guerrilheiros. OS SÔ que ela já pre
parou têm a seu crédito a elimina
ção de mais de 2.000 alemães.

Graças aos serviços prestados,
Lyudmila foi agraciada com a Or
dem de Lenine, a mais elevada cou

decoração de sua pátria.

COMO SE MATA NAZISTA... J1À LYUDMILA
A "formula" dQS guerrilheiros

Ipara matar nazista é a seguinte:
"Levantar antes de raiar o dia. To
mar uma posição adequada e espe
rar até que o inimigo passe ao al
cance do fuzj l ",

O guerrilheiro russo - segundo
explicou a heroina - levanta-se às
4 ou 4,30 da madrugada e só se re
colhe tarde da noite.

A perigosa atividade exige um

Igrande auto - controle, fôrca de
vontade e resistência, para que o
combatente possa ficar deitado e
atento horas e horas, sem se mo- ----------------------------

ver. O menor movimento pode sig-
-nificar a morte do imprudente.

Um guerrilheiro pode ser desig-.
nado para prestar servico muito à

.frente das linhas normais de comba
te, na zona a que se dá o nome de
"Terra de Ninguém", pode ter de
ficar só ou ter ao seu lado obser
vadores de artf lhar ia, Em qualquer
caso, êle é o combatente que não
pode descuidar-se por um só déci
mo de segundo. O fuzil de que é
armado é o mesmo que a Infantar-ia
russa usa, mas dispõe de uma mira
telescópica, a qual lhes permite a
máxima eficiência a uns 1.000 me
tros.

Uma das mais importantes mís
'sões do franco atirador ou guerri
lheiro consiste em ficar para trás
quando o grosso das tropas bate em
retirada ordenada. Ele esconde-se
entre os galhos de uma árvore ou

I-----------------------;-----�Inuma moita e espera. Póde deixar
passar algumas' unidades inimigas "Relo]1I oari"a Royal"sem as hostilizar para esperar um " "

automóvel de estado-maior cheio
de oficiais nazistas de alta patente. Rua TrcíonoOutras vezes, espera horas e horas
pela passagem de um tanque,

:f:ste é o processo russo explicado
em Washington pela senhorita
Lyudmila e seu companheiro de lu
tas tenente Vladimir Pchelintsev, a
quem é atribuida a facanha de ter
eliminado 152 nazista� com 154
balas,

Pchelintsep referiu-se à época em

que, na frente de Leningrado, to-'
mou posição em uma casa à margem
de um rio cujo nome não meneio-
1l0U. OS nazistas estavam do outro
lado do rio, a uns 300 a 350 metros
-de distância. me colocou-se num
vão entre o primeiro e o segundo

pavimento e alí fez um orifício na

parede. Não dispondo de observa
dor, começou a verificar cuidadosa
mente as casas que se encontravam
do outro lado do rio, até que cons
tatou que a água furtada de uma
delas estava ocupada. Viu um ho
mem e percebeu que êl e estava fa
lando para a.lguem que não era, en

tretanto, visível. O nazista que
Pchelintsev via desceu e ficou em
baixo. Quando outro tentou deixar
a casa, foi morto à porta.

Em outra ocasião, durante o avan
ço alemão no inverno passado,
Pchelintsev estava comandando um
grupo de franco-atiradores postado
em um ponto mais elevado do que o

que os nazistas ocupavam na outra
margem do rio. Quando 11 alemães
começaram uma sortida de reco
nhecimento através do rio, Pchelint
sev deu ordem aos seus camaradas

para tjue só atirassem quando êle
comecasse. Os russos deixaram os

nazistas atravessar o rio e subir
à margem e chegarem ao ponto
mais próximo possível, após o que
abriram fogo. Sete alemães foram
mortos, dois feridos e aprisionados
e 'dois conseguiram escapar. Os
franco-atiradores dispararam só
mente 13 tiros de fuziL

Lyudmila Pavlichenko e Vladimir
Pchelintsev não parecem sentir re

morsos por terem cortado o fio de
tantas vidas, frisando que essa é a

única maneira de realizar a sua ta
refa com a necessária celer-idade.

Lyudmila diz: "A única coisa que
eu sinto é a grande satisfação que
um caçador sente depois que mata
um bicho selvagem. Cada alemão
que ficar vivo irá matar mulheres,
crianças e velhos. Os alemães mor

tos são inofensivos .. _"

i----"'"""------------------

! CDmpan�ia
Fundada em 1870 - Side: BAIA

INCENDIOS E TRANSPORTES
Dados relativos ao ano de 19H

Capital Realizado Cr $ 9.000.0lJO,OO
Reservas, mais de c $ 59000_000,00
Responsabilidades assumidas, c $ 4.748.338.249,78
Receita c $ 34.198_834,9U
Ativo em 31 de dezembro «$ 91.862.598,37
Sinistros pagos «$ 7.426.313,52
Rp"s dp r�iz. (préruos e terrenos) $ 23.742.657,44
DIRETORES: Dr. Pamfilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr.

Fra ncisco deSá e Anísio Massorra

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

cipais cidades da América, Europa e África,
A oente em Florirrnópoll s

CAMPOS LOBO & elA. - Rua Felipe Schmidt, n: 39
Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083

End. Telegr.•ALIANÇA�
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO. ITAJAÍ,

BLUMENAU, BRUSQUE. LAGES E RIO DO SUL

"O ESTADO" NOS MUNICíPIOS
BLUMENAU

Transcorreu no dia 13 dêste o aniversário do sr. cap.
Euclides de Castro, oficial rerormado da Fôrça Policial do Es
tado. O capitão Euclides, que completou naquela data 75 anos

de idade. tem importante e acidentada folha de serviços, have
nido tomado parte nas campanhas de 1893, do Rio Grande
do Sul, e do Ccntestado, onde se distinguiu,

LAGUNA
Deverão ser iniciadas, brevemente, as aulas do curso

elementar de Esperanto. patrocinadas pelo «Esperanto Grupo'
desta cidade. O curso funcionará numa das salas do ginásio
local.

n' 3
Anexa - Oficina 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 GARANTIDO

758 vs-52

.... ----------------------------------------------------

> <

Farmacia EsperançaA SUA FARMACIA
Rua Cons. Mofra 4 e 5 ,_ F{HlE 1.6�2

Entrega a domicilio

Vença a intensidade do calor,
sem quebrar a linha da elegância! ,pc-,_É grave êrro Você admitir que o calor ex-

"

.cessivo possa [ustificã-lo por cruzar as ruas da;
cidade em desalinho, descuidadamente trajado.

Você esquece que o verão não é inimigo
do decôro ou da elegância.

Especialmente agora, quando a ALFAIA
TARIA BRITO, recentemente aberta. está exe

cutando, com notavel perfeição, ternos leves.
cômodos. distintos.

----

CA.I�A%.
Tem em «stock» os mais recentes artigos

(
\

para crianvas, ternos de.lina confecção para
�, ", ' ,\ bomens, calçados, chapéus, easealras e Ii-

'lhos n.acionais e estrangeiros, brins, roupas brancas, pijamas, etc. A Fábrica DISTINTA está con-
feccionando camisas para o verão a preços extremamente baixose

IVisitem as novas e modernas instalações de A CAPITAL, à rua Conselheiro Mafra, 8 .

•
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�d�: _ <��i����,,�.i�!� Sã?�.b�i�.�!!.... IIncuba�oraFac!lidade de Me.!licina da I!nii1e�si.da�e de �ão Paulo. onde toi essístente d � li� e· sI efetivo da CadeIra de Tecníce GirUrglCa re!Jlda pelo Prof; Edmundo Vaso iii t'� t� . ü'conceles, Ex· assistente do Prof. Benedito Mcntl}ne�ro. Com prática de � v
mais de t anos na Clínica Cirúrqica do Prnf, Alípi" Corra!" Neta. Com (aj� de Ff���asestágio de esneclallzsçãc no Hospital Charité de llar!\m (Serviço do Prol.

-

seuerhruch) 9 nas clínicas dos Preís, KonietzllY. da Hamburue, e Schmieden, (Serviço especial da Inter-
de Prankícrt, Cirurgia da Tiróide. estômago. intestino delgado e grosso, Americana ptn a O Estado) -

figado e vias biliares. seios. útero. cvér-es. rins. nrestata e haxíua, icepetem-se os atentados da.
hérnias. hídrccala, varícceele e vertsas. Círur!iia dos ossos e articulações. traictio nazista contra as instiÉ encontrado diariamente das 9 11s. da manhã ao meio dia. nu Casa de tuiçoes e o sistema ele vida dosSa�de São Sebastião. tel, I:�53 �as 15 às 18 da tarde. ii Rua Pernandc
Machado 6. teI. 1.195. ResHulIlcld:' Rua Duarte Sc'tmle.l n" 2. Tel, 1259 brasileiros. A conspiração de

._""'= _ 'lO _.---=' Crue Alta, âesoeruuuia pela po-�L • __� � '_ ft...;;1tJ8ií! "$ __�

ticia nos seus pormenores re-

voltantes, encheu âe indigna
ção a opinião publica do país.

Açora, outra traição é âes
mascarada e essa é das mais
insolentes porque se relaciona
com a iormaçâo espiritual da
juventude das escolas que os
emulas de 'M.ussolini queriam
converter em inimiga da Pá
tria.

.0 processo usado nessa ten
tativa cinica não variou de for
ma, nem se desviou dos obje
tivos que constituem a razão
de ser da filosofia fascista, o
Colégio Dante Aliçhieri, fun
cionando na capital paulista,
mantido e subuenciotuuio pelo
dinheiro que vinha da Itália,
trausiormou-se, de um dia para
outro, numa exuberante e fron
dosa incubadora de âuces.

Ali, com descaramento e ar

roqancia, ensinava-se a coucr
dia nazista, preparando espiri
tualmente a juventude para o

repudio à sua Pátria ele nas
cença, com o culto exclusivo de
"herois" italianos e retratos 1'i
diculos de Mussolini espalha
dos pelas paredes.

Esse plano de tiesnaturtüi:«
ção do ensino sempre fez par
te da "diplomacia" do Eixo.

O mundo não esquece'li ain
da o ignobil serviço prestado
aos seus ditadoTes pelos "pes
cadores" das Filipinas, pelos
"comerciantes de gasolina" da,
França e pelos "pioneiros" ela
Ala LitóTia que, nas horas va

gas, faziam espionagem paJ'a
os seus governos, promovendo,
tal como êsses "professores" de
São Paulo, um intercambio
cultural que outra causa n':ia
era sinão quintacolunismo des
lavado.

O caso do Colégio Dante AN
ghie'i'i é típico e a policia nãa
deve perder de vista outros!lu !iI;Ulii!iipili5ei�!i=ji2if==�5�Eim�� �.,J�,� � {!f� � .�� �4 .a � � � �� � � áR\ A AI�!�==;;!==�i=:=:I==IIIi�CG,.J=�:�=E;un.u==:=i!iiii educa'do�1ps que a't'17.da vz·veAJ�/'.IH•• S._;;rr;511"4l:oulJI(.eMI�-;;iI�aa�JI.iII.m�....OUIIPStõli.�� ...."lii" �j � i:i.� vt!" � 7iIíI � � � '4f,,=," � �., , �fI��m:§�;r��===im:=�==����!MiI§;a:.;;lJSmdI::".· .... � � ..

II . ii em liberdade pelo interim' do,�
II=:�

Z
!� Estados, tentando fazer enten-111= ..iii:;: !I!" der pelas populações simples..UI m! h 'ld dm2

t:.;i.;.
e umz es as cjdades peque-Im

E I:_gli nas que a Itália sempre foiII .�== amiga do Brasil e que Musso-�
- �

I� i�ii lini é um super-homem da lati-
ii �� nidade.
• =.� O Brasil está hoje em guerra
• _ com as potencias do Eixo e não
oIl!IiI I, ® deve ter contemplação com ês-
'V I • ses traidores estrangeiros. Além
'" � do estrangeiro, grande deve ser

• T... ::� também a vigilancia em torno
• '

. � de brasileiTOs desnaturados
� que, a soldo de Berlim e Roma,

•• H � pTOvccaram a morte de cente
� nas de inocentes, levando o lu-

• @ to e a orfandade a muitos laTes
• do Brasil.

• • Houve tempo que as "in
e cubadoTas de Duces" prolifera-

e. 1 • vam em São Paulo, A polícia
!li deu uma vassourada nas mais

•• 9 ., ostensivas. mas é possivel que

ti algunuis delas ainda funcio-
• nem em segredo, preparando
• � traidores contra a. segurança

• . 4 ! dolea�; incubadoTO.s de Duce!f
II ;!!. são pe1'igosas, as incubadoraS'

11_· ft ",
... ,y� AD1 O� �.�i.'. de "plinias" são repulsivas';& �C\lG O\Sl�\\ÇE R ��' porqu.e nestas a traicão assume

==
gC�� aS'):Jectos de bestialidade, me�RiI
r;��:II O R"'d' d '" so·, recendo um castiqo aue justi-

=m u 10 e granu!n�lr::aRce.-faixi) ampliada em aparelho de hamo preço, .�!5� fiaue o derramamento merce-
i:= i.nmORmADE-BELEZA-DUflABILIDADE Mf-
li VENDAS A LONGO PRAZO""' .... D§Sifi.'rUnEidores: JOiO GOM�S & (�.3. �i� nárin de sangue irmao.

i�",,·�ã CASA RA-·-D1 OLA R. TUAJA· NlJ._ -6 ,�i'.�i,l Quem sonegar informações à Es,

�
n.. &. tatística Militar, trabalha em prólii�.",,_.... .

. ,"'." "-'lI' _.. _" f'LOHI4NÓPOP� ii de país inimigo. E, nesse caso.

lIU!u.��sil=III'UDl==!:•.n=�;;;I��t&!. � � Sr!..$. � a �.I\t';t. � � � aA IS" � ����������������;���mm:�_��ll.-�!'!�um� � �H1Í jnl?;3.do, militarmente. como
...- ----UlGa_õiíii.iIil,IljHlliiiiHI..i'Si 'fIP w 'W � \'J' �� '®. � � W lI.lW � � w.., V _- �=���...J:�=.�:;grJ1�",��==mI im, udmigo do Brasil (D. E. M.) .

n 1J1Jff: SI: E3\[fREVíE·
[J IJ UE 5 E

.

P LrÉfi. m [.�\
"

IJ IJLJE SE tE
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Direção de PERCIVAL CALADO FLORES

Ascenção e queda de Slefan lV/eig Crédito Mútuo Predial
Propdetários: J. Moreira & (ia.

S' de Fevereiro
Foi entregue aos pre stam s a', Htld . e tvaldo Brasil,

resl lentes em Florí-móro i" p issutdoras
da caderueta n. 12.751, cilntemob.!,t1l'S no so.teío de �
de fevt'feiro de í 943, com o oremio malor , em merca

dorts s , no valor de Crs. $6.250 O!)

Em seu livro com o título acima, o dr, ClálHUO de Araújo
Lima fez o diagnóstico póstumo do temperamento de Stefan
Zweig, temperamento êsse que o poderia facilmente ter levado
ao suicídio.

Segundo êsse autor, o escritor vienense era um clclottmioo
tendo por êsse motivo as suas fases de alegria e de tristeza, de
expansão e de depressão.

"E de fato, assim foi Steían Zweig'. Alternativamente ale-
gre e tristonho. Exuberante e desalentado. ('osmopotttu e pa-,. 18 de Fevereiro
trlota, Otimista e pessimista. Dlonísos e Jeremína", .: Ma is um formidável sorte!« re alizar

á

a Crédito Mú-
A psíeonecrópsía de Stefan Zweig' feita pelo êmulo de

CU-I"
tuo Pr edln l. no dia 18 lfe Fevereiro (õa.Ielra),

banes, pstqufátra doublé de médfeo-Ieglsta, foi ealcada na vaso .. com prêmios UI) valor dI'!
tíssíma obra do grande eídadão do mundo.

, (;- $6 250 00Quando foi da morte de Stefan Zweig'9 escrevemos nesta I Não vucl!e , I\Clq�i�a já a'"sua cH�l::rnet8 na séde dacoluna uma série de artlgos sol) o título de "Horizontes psíqul-

I Crédito Mútuo Pr edia l à r na Viscondeeos", e dissemos que mais o individuo cresce em íntellgêncla e flp Onrn Prpto na 13.cultura e mais vasto se torna o seu horizonte psíquíco. _ =w _OI e --

Fní O caso de Stefan Zweíg, O seu horizonte psíquico era a Co nsu.tus rn edrca s g áus
do tamanho do mundo. ! Contribuição mensal B.tl!mas Cr. $2.1]0

.
Por êsse moth'? as. vívêneías exteriores fIo ambiente eraml- !lf;;-XO' NM�';T!;N;IW_"TB9;' R*�\;N�&: nnnosituadas no mundo Inteiro.

. I uLJUl1 !·u� ui 1[4 1l l�h �1irt!iü&)
.

Um terremoto na 'l'urqu�a, uma enchente no Yang-Psé- EXTERNATO Fij"JDADO EM 1922-Kíang, um maremoto no Japão, um putsh na Alemanha, eraml' "" ,.. ." .... fifenômenos ambienciais para o escrítor de todas as pátrias. Professoras: Antonieta e Leonor d .. Barr JS
Feruando Machado, 32 Fone, 1.516

E todos os mal-estares atuais, por mais Iongínquos que Alfabetiza e prepara para os exames dI" admjssão aos
parecessem, eram situados no ambiente do seu aguçado sexto- . GINASlOS e INSTITUTOS de EDUCAÇAO
-sentído. MATRICULA: Das 9 às 12. Nos dias 27 e 28, para os aluo

Steían Zweig'" como ciclotímico que era, víveu pois alter- DOS do Curso; nos dias 29 e 30, para os novos
nat.iva dos fatos do seu g'l'un(le horizonte. . 21 (15 v.alt.15

Numa das suas depressões distímicas, a melancolia foi tão
intensa que o impeliu ao sim extremo desesllel'o.

E ainda mais a aleg'ria inolvidável da Viena que ouyira o
seu yag'ido {leveria des!)ertar·llle a nostalg'ia sentimental do
seu romanticismo.

Stefan Zweig, em sua melancolia derradeira, manifestava
as suas saudades da aleg'l'e e vibrante capital do Danúhio. }:
com que ardor a manifestnva!

Todos os que lerem () livro do dr. Araujo Lima concorda
J'ão com o seu diagnóstico; e, se iniciaram a sua leitura com,aleg'l'ia, tel'miná·la-ão com melancolia, acompanhando o ciclo
psíquico do ambiente. iE é livro que prende tanto que o leitor o lerá de um fôleg'o IIcomo themos o prazer de lê·lo, , .

TÚLIO CRAVES I

•Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�DICADOR MEDIC,Q Potencial humano, problema da Alemanha

Dr. AU--(jUSTO DE PAULA Ddireetocrardl·od�Hdoes.Pidleal e•••••••••••••••••••••••••�••••••••••
..• Florlanopolis • •ReSIdênCIa e Consultórlo: Rua Visconde de Ouro Preto 51

: , S E 1) A. S :.(próximo ao Teatro).
Cirurgia geral e Doenças de Senhoras .

. Fisioterapia: Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Violeta.
CONsULTAS: Dtertamentes às 11.30 e das 15 às 18 horas •Fone 1.644 • padrões maravilhosos, finisaimo acabamento das melhores •

--D-r-a-.-J-o-s-e-p-h-i-n-a--S-c-h-w-e-i-d-s-o-n-'" ! fábricas do país. são encontradas nos balcães da """"

MEDICA i Oasa SANTA ROSA :Doenças de senhoras e crianças. I) •CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1ft às 17 horas Diariamente recebemos novidades
Rua F. Schmidl. 39 (sob.) : RUA FELIPE SCHMíDT, 54 - FONE 1514 :

SAVAS LACERDA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

As consequências do jejum de Gandhi .•.

Augora, 18 (U. P.) o pressionou como dlrígente po- de 73 anos de idade,
.

do que
deputado turco, sr, Abidin Dá- lítico. Ao contrário, sempre o carne e lagostas com molho de
ver, escreveu ontem em um [or- [nlgou uma espécie de fakir. maiónése. Dêsse modo, segun
nal de Istambul, um artigo

SÕ-j
Referindo ao jejum do líder in- do o seu conceito, o atual je

bre o jejum do "mahatma" dú, diz o sr, Dáver que um re- jum de Gandhi visa muito mais
Gandbi. Declarou o deputado glme de frutas e água é muito

I
a preservação da sua própria

Dáver que Gandhi [ámaís-o Im- mais saudável para um velho vida do que a salvação política
, da índia.

Dr. ARAUJO-oLHos, OUVIDOS
_____ NARIZ, GARGANTA

fspecialista; assistente do Professor Sanson
'do Rio de Janeiro.

C It Peja manhã, das 10 às 12
onlu as: A' tarde, das 3 à8 6

Dr. MADEIRA NEVES-médico especialista em

DOENÇAS DOS, OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prátíoa no Rio de Janeiro

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

Consultõrío: Rua João Pinto n. 7, sobrado - FODO: 1467
Restdêncta: Rua Presidente Coutinho. 2�.

o MARIO \V/ENDHAUSEN (diplomado pelar. VY I
-

Faculdade Nac.
de Medicina da Universidade do Brasil)

.Ex-interno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira
médico do Departamento de Saúde

CLíNICA MÉDICA
Moléstias internas de adultos e crianças.

Consultórto: RUEi Felipe Schmidt n. 38 - Tel l426
Residencte: Rua Viscnude de Ouro Preto D. 70 - ·Tel. 1523

Horario - Das 15 às 18 horas - FLORIANOPOLIS,

Dr.
Ex-iI!terno do Serviçp do Professor Le�nidas Ferreira e ex-estagiário dos
Serviços do dr. GabrIel de Andrade (RIo) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)

Chefe do Serviço de OftalmOlogia do Departamento
de Saúde 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

Residencia: Conselheiro Mafra. 77-FLORIANOPOLIS.
iNSTITUTO Di 0lA6N08TIV0

CLINICO
Dr. Ojalma Mcellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (SwQa)
Com, pr6Ues noe hospItais europeusClfales médIca em geral, pediatria,
doença. do alstema nervoso. apare-Ibo genlto-urinarlo do homem

e da mulber
Assistente Técnico

Dr. Paulo Tavares
Curso de RadloloRla ClínIca com o
dr. Manool de Abreu Campanarlo

) I
SAo Paulo). Bspeciallzado em HI
giene e Sadde Pábllca, pela Unlver.
IIdade do- Rio de Janeiro.

I E
Gabinete de Raio X
lectrocardiografia clínica

p.-------.---- Metabolismo basal
Sondagem Duodenal

G� blnete de fisloteraoia
Laboratório de microscopia e

análise clínica
Rua Pernando Machado,'

Telefone 1.195

Dr. Remigio
p, ORfANOPOltq

CLINICA -MEDICA
Molestia8 Internas, de

Senhoras e Crianças em
Geral

ICONSULTO RIO :

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

RESIDENCIA'
Av. Hercilio Luz, 186

- Phone: 1392 -

DR. AGRIPA DE FARIA
Rua Vitor Meireles n' 26

Telefone n' 1405
CLINICA MEDICA

Homens e Senhoras - Mo.
léstias Nervosas - Moléstias

I
Mentais

Consultas diárias das 5
horas em diante

..------------....-------
14
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Por Líndley Fraser, para
Press-Iuíormatíou Servíce, ex

clusivamente para O ESTADO)
- Numa surpreendente irra
díação alemã para os ouvintes
da Alemanha, feita pelo co

mentador oficial nazista, Ge
neral Dietmar, foi dito que a

situação na frente russa era
extremamente grave, para não
dizer crítica, e anunciado que,
como resultado, muitos outros
homens seriam chamados das
fazendas e das fábricas ale
mãs para irem combater na

frente russa.
Aí tendes o problema ale

mão: - potencíal humano.
Permití que eu vos relate al
guns fatos que acabam de ehe
gar ao meu conhecimento: A
classe de 1926 da Alemanha,
isto é, os rapazes de dezoito
anos, já foram chamados. Os
de dezesete estão sendo chama
dos agora. Todo rapaz alemão

Lindley Fras�r--Do PreS!, Informatlon
Service, para O ESTADO

está sujeito a ser mobíltsado unicamente à custa da pro
mal complete os dezesete anos I dução bélica, dando-lhes menos

de idade. Os de quinze e deze-I armas, e inferiores.
seis anos ainda são considera-I O próprio dr. Goebbels aea

dos jovens demais para comba-I ba de reforçar o depoimento
ter e são colocados no trabalho, do general Dietmar. Na sua ül
de guerra. Entrementes, a pro-I tíma palestra para o povo ale

dução para consumo civil já mão, êle anunciou que agora
foi tão reduzida que a única, a Alemanha vai mobilizar mais
maneira de ser cortada ainda gente, que haverá mais traba
mais seria racionar novamen- lho nas fábricas, mais sacrífí
te a produção de primeira ne- cios nos lares, mais carne pa
cessídade, tal como os ali- ra canhão na frente russa. O
mentos. dr. Goebbels teve a gentlleza

Contudo, o padrão de vida já I de acrescentar que a Inglater
é tão baixo que qualquer outra ra faria uma estrondosa propa
redução slguífícarfe não digo ganda disso, mas que êles pros
uma imediata fome geral, mas segulríam da mesma forma.
no mínimo de um grande pe- Pois bem, não tenho grande
rigo para a eficiência na pro-] necessidade de dizer-vos que
dução. Portanto, se estão cha-! no Serviço Noticioso em língua
mando mais homens, isso sig-I alemã da BBC, temos feito uso

nítlearta uma quebra na indits-I dêstes últimos testemunhos sõ
iria de guerra alemã, 'I'alvez] bre o problema do potencial
Hitler seja capaz de atirar' humano na Alemanha, sem

mais homens na fornalha, mas I mesmo esperar que o dr. Goeb
bels nos desse permissão ...

Casamento no escuro

Rio, 18 (E.) - Informa-se
do Ceará que um jornal local
publica correspondência de
Santanapolis, noticiando o ca

samento do tenente Joaquim
Luna, da Polícia Militar do Rio
de Janeiro, com Maria Osel
Gonçalves. O· enlace revestiu
se de aspecto romântico, visto
os noivos não se conhecerem
pessoalmente. Todo o enredo
amoroso tramou-se mercê de
correspondência epistolar e te
legráfica e troca de fotografias.

Caspa! LOÇÃO JUBAVI.
LHOSA!

SanguenolCONTEM
OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA.
TO, FOSFOROS,CALCIO

ETC
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. Depluperldo.,
E.gotldol, Anêmico., Mil.
que crlam MlgrOI, Crilnçl'
raquític••• receberio I toni·
fic.çio glr.1 do orglnismo

com o

SanguenolLíc. D.N.S.P. n' 199, da 1921

GABINETE DENTARIO
DE

ALVARO RAMOS
Cirurgião Dentista pela Faculdade de Medicina de

Porto Alegre
Clinica Dentária de Crianças e Adultos

Horário: Das 8 às II e das I,. is 18 horas

RUI Vitor Meireles, 18
(Em frente ao Grupo Escolar eDias Velho»)

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e .A9rlcol.
de Santa Catarina

Rua TraJano n.O 16 - �e pr6prla
Registrado no Mlnístérto da Agricultura pelo Certttíeado

n. 1 em 20 de Setembro de 1038.
Endereço telegráfico: BANCREPOLA

C6dipos usados: MASCOTTE ta. 8 2a. edição
FLORIANOPOLIS

EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento.
Tem correspondente em todos 08 Municípios do Estado
Representante da Caixa Economica Federal para 8 venda

das Apólices 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 carteira especial para administração de prédios.
Recebe dinheiro em depósito pelas

melhores taxas:
c/c à disposição (retirada livre) 21t
C/C Limitada 5%
C/C A Viso Prévio 6%
C/C Prazo Fixo 7%

Aceita procuração para receber vencimentos em

lha as Repartícões Federais, -Estaduais e Munlclpaís. 001
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I Vida SodaltGelleve - (Otto Rosenberg' - Ex-amígo de Goerillg'. Ex- '.....-

I clusívo do C. E. C. - Especial para O ESrrADO) - :filais ou anrversartom

I
menos em 1935 conheci Goertng, Nêsse dia estava íortemeute Tramcorre hoje () an iversâ-

SONDAGENS DE Pi nz alcoolizado. Desde então tive ocasião de encontrar-me com rio natalício do n05SO prezado
:J .n. .u êle diversas vozes, Gênio forte, írracível e dot�(lo. de pouca compatrício sr. l

'

sargento Rai-
- . edueacão êsse Iíder atual <lo nazismo nunca fOI digno de l'e- mundo Bessa, enfermeiro-chefe

, ,Angora, 19 (R,) -

Fazend�:rot.alvez, éC2 àq .a��s�es, de ,v.n:- l)reseiita� algum PÜYo. Inspirado por uma incontida ambição, do Hospital Militar .de Floria-.qtruo Gayda, pelas colunas do LTwrnG;le a Itália , a p!!sslbzll- talvez prestígtada pelo "fuehrer", o dito l\farechal sempre se nópo!is e pessoa mUI conceituá- .dade de uma paz, em, separado, da Pemns,ula com a Grã-Breia- ufanou do mundo que dominaria em futuro. Foram muitos os' da c n r e nós.nha e os Estados-Unidos, o sr, Walt�r Brill, correspondente do, contactos que mantive com êle, mais por motivo de meu primo .'"Deuische Naschtrichten Bureau", adv?ga" ar�er:.temente ser destacado dentista da época <lo que por simpatias mútuas ,Transcorre hoje o dia �atalí'"uma [rente ,�,nicG; contr,a o perzgo C011.UlnIsta , DIZ /l,e; que ,? e expontâneas. Jámais pude suportar ver aquele homem d!ri- c:o do nosso venerando l:Ont�r-."flagelo SOVIeLICO e ,a mator a_meaça pata a E'Ur�pa ciuilizaâa , gIndo o destino do POYO alemão. Como o conhecí na bebedeíra, ra,neo sr, �duard� de Oliveira,
que os Estad.os-Unzdos e ,G1'a-Bretanhe: anâariam. ace'rt�da- rompi com êle no mesmo estado. E essa ruptura foi causada I DI�S, a�reclada pintor e pess_Da�mente ,s� unissem. ao ,ReIch p?-ra combater Moscou. Os circu-

por um grave desrespeito que fez a senhora de um grande amí- I mm estImad? ,em nossO'_ meros.,los politicas do:_'!urq1.U:a acredzta'l'!! CJ.ue essas sondagens de paz go, com o qual fiquei soltdarío. Ch�me! a !ltenção de Go�riilg' por seu boníssimo coraçao.nada conseçuirao, pOIS a cor:f�rencla de C�sabl�n9a e,stabel�- e êlc me mandou prender. Nêsse día pítorêseo para a minhas
anos hoje:ceu para o eIXO, como coruiição de paz, a rendição incoruii- memórias OUYÍ coisas inacreditáveis <la boca dêsse monstro Faz�m "

,cional" ,_ ld
•

t A sr ita. Ol.in d ina Garcez,
.

* nazista. Gritou êle em plena _recepçao. oíerecl a }}�r e�l�ll:en e
a exma, f ra, d. Zenaide Bi ügg-'díplomata e "Com ou sem razao destruiremos a Inglaterra! Pa-] C' ,A DIGNIDADE DUllI DIPLO]}IATA BRASILEIRO

remos <lo POYO britânico os nossos escravos!" E muitos desPl'o-l
emann Gorrl(d1a, M tt 'Rio, 19 (A. N.l - O Itamaratí distribuiu à imprensa, por intcrmé·· ,

lt 1'.' a' se o sr. a mo r o a,dio da Agência Nacional, o seauinte comunicado: pósítos disse Goering'o Despropõsl os _que iore al1l(1� mars "

o sr, Januário Abreu Silva;�

evídencíam dínnte <la tentarlva alemã levada a eíeíto e o seu
'I h it Denize ti--":E:ste Ministério foi informado pelo Govêrno dc Portugal, através

resnecttvo fracasso, mercê <la potencialidade brltâníca que pre- a �entl s,�n � _Df! a

R"
'da Embaixada do Brasil em Lisboa, que o embaixador Luiz de Souza ser�ando a Inglaterra da avalanche totalitária e Inconclente, lha ,o i:' ;"Jano 't' e�ls, Ha-

Dantas fôra internado em Badegcdesberg, perto de Bonn, por ordem �dyou O mundo da desgraça arquitetada pelos loucos nazistas. ,o} mtevlge 1 te. gE-fr)oh1n 0ddas autoridades alemãs, em companhia de 26 funcionários diplomáticos •
�

mi ton anot 1, I o o sr.�.e consulares brasileiros e suas f'anrilias, no dia, 13 do corrente mês, Manfredo Vanotti;Este Ministério aproveita o ensejo para declarar que a atitude do
Embaixador Luiz de Souza Dantas, por ocasião da invasão da Embai
xada do Brasil, em Vichí, no mês de novembro do ano passado, foi não
só digna, como também de uma energia merecedora de todos os elo
gios, resistindo mesmo às ameaças que lhe foram feitas, com armas,
por oficiais e soldados alemães, Isso foi reconhecido não sómente por
seus auxiliares presentes ao atentado como também por seus colegas
estrangeiros posteriormente chegados a Espanha e Portugal.

Infelizmente, .faltou-lhe, naquela emergência, o ,'-";oio e a proteçãodo Govêrno de Víchí, para quem apelou, como nào 1.0(,;" deixar d::
apelar,

Na véspera do seu internamento em Badegodesberg r-;; autor.dades
alemãs mandaram comunicar ao Embaixador Luiz de Souza Dantas 4{1Ie,
em atenção à sua idade, seu estado de saúde e seus merecimentos, es
tavam dispostas a, consentir na sua partida para Espanha.

O Embaixador, dando provas, mais uma vez, da alta noção, que
tem, da sua dignidade pessoal e do alto cargo, respondeu recusando-se,
a menos que lhe fôsse dado levar consigo todos os componentes da sua
missão na França.

Ouvindo Grering durante
uma bebedeira

nazistas.

INSTITUTO BRASIL-ESTADOS UNIDOS
de filmesProjeção

São convidados os associados déste Instituto para
assistirem à proieção d03 filmes abaixo mencionados, em

reprise, a pedido, amanhã, às 19,30 horas, em nOSEO sa

Ião de festas:
i) Deeernberq ue na AFrica

. ) Lobo do mar

3) A batalha do Egito
4) Arquitetura rural dos Estados Unidos
5) O muruio para pirralhos,

107 2vs-1

O PRÓXIlUO OBJETIVO RUSSO
Londres, 19 (R.) - Acredita-se aquí que o prOXllllO obje

tivo da ofensiva russa seja a cidade de Poltava, situad? a 120
kms, a sudoéste de Carcóve.

A portaria 36 não permite
aumento de tarifas em

transportes
RIO, 19 (E,) - O assistente res--

ponsável pelo setor ele preços da;
1l10bilizacão econômica telegrafou:
à diretoria da Estrada de Ferro.
Mogiana, a propósito. cIo aUl1�entoela tarifa para bauXita, da so?re-� ,

taxa cIe 30 % e 50 0/0, respec;tI:a-IS vs, -1 5 mente, sôbre os eJ11barqu�� �te aOO'
I e mais de 500 toneladas dwnas, ato.

-----------=--=-=-----:::=----�:;;_�,;--..;--;;:._:-;-;:- que contraria os tê,rmos da porta-
J Euge"nl·o Müller Filho e Oscar Jose Muller ri! 36, que deterll1l11a a manuten-·

DOS
cao dos precos de produtos e dos.

A O V O G A fransportes vigorantes 110 dia 1° de
dezembro de 1942, Qualquer aItera-�

RUA DO ROSARIO. 116. - RIO DE JA�E.IRO. , ção de tarifas �ó p_oderá �e�' fcita
Fôro em geral. Processos em todos os MInlsterlOs. Lega- mediante autorrzaçao prev1a. do.,

li7BÇão de jazidas, aguas minerais e quédaB coord,enador. O telegrama manda,

dágua. Naturalizações, SllSt81 aquele ato,

Préstitos, não!'
r

Rio, 18 (A. N.) ... As so

ciedades carnavalescas resolve
ram não realizar êste ano (ar�·
naval externo; pelo quê, não,:
haverá préstitos.

CASA
Francisco Duarte Silvo, Rua Germano
Wendhausen, 12, precisa comprar uma

pequena casa. Negócio direto, sem in-
termediário.
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FIZERA]}I GRANDE PROGRESSO
Moscou, 19 (R.) - Após a tomada de Cursque, as fôrças

do general Golikov fizeram grande progresso e destruiram
enormes quantidades de equipamentos bélicos dos invasores,
Em dado ponto, foram completamente destruidos 100 tanques

OBRIGADOS A RECUAR
Cairo, 19 (R.) - O comunicado oficial do Norte da África

informou ontem que 3 aeródromos tiveram de ser abandona
dos pelos norte-americanos, devido a pressão dos alemães, no
setor de Feriana.

Essa cidade foi ocupada pelas tropas do "eixo", que assim
chegaram a 30 milhas da fronteira da Argélia. Os norte-ame
ricanos, porém, reagiram, conseguindo, pelo menos, retificar
suas linhas em novas posições,

""

............................0 ,

lo rddio, o chefe da propaganda alemã, sr, Josel!.h Goebbels,
disse que "era de seu dever revelar ao povo alemao a ver,da�e
nua e crua sobre a situação em que se enco"!'tra"!., na RY.S�I�,as fôrças nazistas", "Não há t�mpo para dISCUS?es e�te�eIs ,

.:_ acrescenta Goebbels - "pois, devemos reagzr energIca e

imediatamente" ,

*

]}IONTGOIUERY SEMPRE ADIANTE
Cairo 19 (R.) - O 80 Exército britânico, ao mando do gel1�ral Mo�tgomery, atingiu as cercânias de M,edenine, quase so

bre a linha Mareth (a "Maginot do Deserto' ), 150 kms, a den
tro do território sul de Tunis.

AVANÇANDO PARA DNIEPER-PETROWSK
Moscou, 19 (R.) - Nossas fôrças, perseguindo os alemães,

avançam para Dnieper-Petrowsk, o grande centro industrial
onde havia a maior reprêsa do mundo, a qual teve de ser des
truida pelo exército soviético, quando do primeiro avanço ale
mão,

É mu. DOENÇA,
.MUITO PERIG,OSA
PARA A FAMILIA
E P.A..B.A A RAÇA

do jejum de protesto a que se sub·
meteu, A uremia progride e seu co

ração se apresenta muito enfraque
cido.

A defesa de Malta
LONDRES, 19 (R.) - Vai

ser exibido em todo o Im
pério Britânico e em mais
28 países um grande filme
documental da . defesa da
ilha de Malta.\

•

*

A ESPOSA DO GENERALíSSIMO CHIANG-KAI - CHEK
NO SENADO AMERICANO

Washington, 19 (R,) - A esposa do generalíssimo chinês
Chiang-Kai-Chek pronunciou, ontem, vibrante discurso pe
rante o Senado norte-americano, referindo no decorrer do
mesmo que as "quatro liberdades proclamadas pelo presidente
Roosevelt constituem o híno de libertação das Nações Unidas".

*

BRASIL·BQLiVIA
, ,La Paz, 18 (R.) - Deverão Ecos e Notícias;,:em-

barcar, proximamente, para o Bra

sil, via Buenos Aires, 6 oficiais bo-Para a defesa do Canal livianos, que, a.i, chefiados peloNOVA IORQVE, 19 - En- gral. Roberto Ramajü fárão obser
tre os elementos adotados vações militares, a convite do go
para a defesa do Canal do verno brasileiro.
Panamá figuram: uma for- .-

mação de aparelhos de "ca- A ALEMANHA INFORMA!
ça"; uma vasta rêde de ba- \ Londres, 18 (R.) _ Transmissão
Iões; e nuvens de fumo que feita através do rádio de BrenH'Jl
encobrirão totalmente o anuncia que os últimos ataques aUa. �;;;;;;;;;;;:;;:;;;:;;;;;;;;=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;==;;;;;;;:;;;;traçado do Cana!.' dos sobre a, base-de-submarinos de Clínica médico-cirnrgica dO I'Lorient, na França, ocasionaram a DR. SAULO RAMOS

.

ChurchiU resfriado morte de 1.500 pessoas e destruiram Especialista em moléstias de
senhoras - Partos.LONDRES. 19 (R,) O 1.250 casas, ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: --

rsr. Wl'nston Churchl'l'l acha- tômago, vesícula, útero, oTárffi8,
apêndice, tumores, etc. - CffiURGIA

se resfriado, porém, sem OS NAZISTAS ESTÃO·SE PREPA- PLASTICA DO PERtNEO - Hérnias,
hldrocele, varicocele, Tratamento sem

gravidade. RANDO dor e operaçã<l lia Hemorroides e varl-

I
zes -- Fracturas: aparelhos de gêsso.

r
Londres, 18 (R.) - Informações Opêra uo!! Hspitais dl,l Florian6pou..

chegadas de fonte neutra revelam Praça Perell'a e OlIveira, 10 -

I
_

t- d Fone, 1009que os a emaes es ao erguen o po- H '<-1' D 14 às 16 horas dJarill-
d d' t

' or<l.L o, as ,derosas defesas na, costa o 1S.1'ltO mente.
norueguês de Stavanger, I '

�>

Conforme vimos publican
do, será realizada. hojep ,às>
17 horas. na séde do Banco
de Crédito Popular e Agrí
cbla de S. C.. reunião de: .

assembléia extraordinária_
i sra. Chiaug-Iai Chek não concorda

Washnigton, 19 (R.) - No discurso ontem pronunciado
nesta capital, a sra. Chiang-Kai-Chek discordou da opinião de
que a Alemanha deve ser subjugada antes do Japão. Disse ela
que o Japão tem agora sob seu domínio regiões mais ricas de
matérias prim8s de guerra, que a Alemanha; e, quanto mais
tempo se deixar que êle mobilize êsses recursos, tanto mais
difícil será vencê.lo.

LOÇÃO MARA.VI.Caspa'
LHOSÂ'!�

Número que sempre cresce
Washnigton, 19 (R,) - Já se eleva a 303 ° número de

navios japoneses afundados. depois do ataque a Pearl-Harbour,
Deles, 118 eram de guerra, e 185 auxiliares,

�,
O ESTADO DE GHANDI

GOEBBELS JA ESTÁ FALANDO VERDADE
Londres, 19 (R.) - Em discurso pronunciado ontem,

Nova Delhi, 19 (R,) - Continua

I sendo muito delicado o estado do
pe- ,Mahat111a, Ghandi, em consequência

�
I
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