
FORAM LANCADOS AO MAR, NOS ESTALEIROS DOS ESTADOS
. MERCANTES E UM DE GUERRA.

UNIDOS, QUATRO NAVIOS

$
,

[ 0$'
1\iOSCOU, 12 (N.) mum OS PRISIONEIROS RUSSOS ATACADOS DE FEBRE TIFóIDE FORAM: CREMADOS VIVOS PELOS MÉ ..

UICOS ALEMAES NOS CAMPOS DE CONCENTRAÇÃO --- SEGUNDO REVELAÇAO FEITA PEtO DR. NICOLAS KUZNEJISOV,
QUE ACABA DE .RETORNAR A ESTA CAPITAL, DEPOIS DE SERVIR COMO CIRURGIÃO JUNTO A UM GRUPO DE GUER.
RILHEIROS. DISS� ÊLE QUE, @UANDO OS MÉDICOS ALEMÃES SABIAM DE CASOS DE FEBRE TIFÓIDE� DAVAM OR ..

DEM IMEDIATA rÃRA INCENDIAR AS BARRACAS ONDE ESTAVAM OS PRISiONEIROS DOENTES. OS QUE ESCAPAVAM
DAS CHAMAS ERAM METRALHADOS PELOS GUARDAS .
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Morto no tl)ombar.. .
I foi pre$tiiJf eontas no

deio' de Berlim 'outro MiJindo ...

Londres, 12 (U. P.) - A Rádio Istambul, 12 (R.) - O líder
.Moscou informa que, segundo nazista sr. Fridolin Glass que
um despacho de Estocolmo, en- ordenou o assassinato do Chan-
tre as vítimas da última incur- celer da Austria Anton Dolfuss
são aérea britânica contra Ber
lim figura o chefe da Liga dos
alemães no estrangeiro, sr.

Hí lldebrant. o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Direlor-gerente - ALTINO FLORES
-----------------------

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

o derrotismo e o pessímlsmo ]
são armas da "quinta-coluna". I
(L. D. N.). I XXVIII I Florianópclis-�exta·felra, 12 de Março de 1943 N. 87t9

foi morto na frente russa, ao

I que anunciou o "Neus Tagbla
dett" .

1------Os órgãos da Estatística Militar
têm apôio legal, quando intimam
o produtor e o vendedor a mostras
o que possuem em seus estabeleci
mentos. (D.· E. M.).

Laneado�
�OVA IORQUE, 12 (R.)

ao 5
•

naVIOS

õõêiieíi1õS�q��âm;�:::�;I����_��;ã;� atol' John Garfield está conva- Londres, 12 (U. P.) - Um funcionárío do governo da
Londres, 12 (U. P.) - Informações de Estocolmo revelam '

d
.

f
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dlescendo de um golpe que lhe

I
França Combatente anunciou que, .atraves. e ln ormaçoes a

1.l.ue os correspondentes neutros, em Berlim receberam autori- �

G d t f
.zação para observar uma coleção de documentos, que, segundo aplicou John Banner durante Fra�ça, sabe-se que a .-estapo enviou rapi amen e re _or�os. a.

tuna cena na qual este último I Paris, Brest e ou.tras �ldades .f.rancesas, onde a resl_stencla,.um porta-voz nazista, "provam" que a Inglaterra iniciou e é I
.

d d d d I I
�

d
responsável pelos "bombardeios de terror" contra as mulheres devia golpeá-lo com a coronha oposta pelos patrtotas as m.e .1. as a ata as pe os a emaes eu

de um revólver no ombro. John em resultado uma serre de incidentes e lutas nas ruas. Nume-
e crianças e contra os edifícios culturais e hospitalares da Ale- - -

d P
.

t
manha. Banner agiu, porém, com tanta rosas �'tanks" e�tao preparados na �e.giao e arrs ��ra en rar

Esquecendo-se completamente de que foi o "Reich" nazis- infeliciàade que o atingiu vío- em açao, caso seja necessano. As atividades dos patriótas pare-
lentamente na cabeça, quasi cem ser mais intensas na zona da Bretanha, segundo aquelasta que introduziu o método de bombardear as cidades abertas, >

notícias .

.conforme se recorda dos desapiedados ataques contra Roterdã fraturando-a.
Varsóvia. Amsterdã e as cidades inglesas, o porta-voz nazist� --, _

.

I eeeae�••••Ge oo ....

.acrescentou: "A Alemanha, na próxima primavera, utilizando- I PRI'IF. B.!lRD, rl'ROS fl.lHO I A arrancada para o Bálticose de novas armas, se vingará cruelmente da Inglaterra. Os in- U . iH. -

gleses serão obrigados a pedir misericordia". (Consu 1 tos de portu.

I
Moscou, 12 (R.) - Na frente norte, os russos estão atacan-

guês, aulas de Hngua. elo violentamente a base alemã de Staraya Russa. Uma ponta de
.................................................... J

'

e etra.s ver n cicu lo s , co r- seta avança de Demyansk, ao passo que outra vem do norte,
NO INVERNO próximo reção de trabalhos es- • onde as tropas russas atravessaram a superfície gelada do La-

/I MODEL IR critos) I go Ilmen. Outras tropas moscovitas estão ultrapassando essa
II 11 apresentará cidade, e várias aldeias já foram recapturadas a oéste do Lago

--
_._-- _.��.���-

nas últimas 24 horas. Aí, um batalhão alemão foi completamen-
� MOVIMENTO DE TE�AZES te destroçado pelos russos.

Q. G. Aliado no Norte da O Marechal Timoshenko, em nova arrancada para o Bál-
África, 12 (U. ·P.) - Informa- tico, está separando os alemães, no setor de Leningrado, do
se que, com as últimas opera- exército nazista da frente central. As fôrças germânicas na

ções realizadas, as forças alia- frente central e norte-ocidental não avançam um passo sem so

das, na Tunísia, estão agora frerem perdas enormes.
..................................................... em condições de ameaçar as

tropas italo-germânicas de Von
..

A imprensa russa e a 2a. frente ���::�to�:d�����e��c��Pl� Mortos, feridos eu. evaporados
Moscou, 12 (De Harold King, correspondente especial da domín lo que já .têm na zona do Nova Iorque, 12 (U. P.) -- A rádio de Berlim, talvez inadverti-

Reuters) - No momento em que a ofensiva, na frente central, Passo Faid, as tropas aliadas damente, deu a entender que mais ou menos dois de cada três solda
.atinge seu ponto crítico, e quando a contra-ofensiva nazista no nas frentes central e norte, po- dos italianos são considerados desaparecidos nas campanhas da Rússia
Donetz foi detida, a imprensa russa se volta agora para a ques- derão desferir um golpe esma-

e África do Norte, apenas no curso do mês passado. Segundo a emis
tão da segunda frente. Um jornal, por exemplo, escreveu: - gador ao "Afrika Korps" •

sora alemã, as perdas registadas nas tropas peninsulares no mês de
"Durante mais de vinte meses, o exército russo tem suportado Morreu a bordotodo o peso da luta contra as hordas de Hitler, em virtude da fevereiro foram de 4.392 mortos e 14.464 feridos, sendo desconhe-
ausência da segunda frente na Europa. Os hitleristas estão fa- Bilbao, 12 (D. P.) - O frade cido o paradeiro de 40.994 homens.
zendo reservas da França, da Holanda e dos outros países capuchinho Bienvenido AlcaIde,

bí tít 1 d C torí
., ..

ocupados, O inimigo está organizando novos exércitos afim de ispo 1 U ar e as orra, vrga-
tirar uma vingança pelas suas últimas derrotas". rio Apostólico das Missões de Infiltração alemã na Itália

NiâlqãrTõãqü·e�fÕtÕxiêã .����U��[��:i:���;:��If.fJ: ;u���iE:d�ft;�::���:i�������fEE:t��l�Z:��y:���r�Moscou, 12 (R.) - A emissora desta capital informou que
co demandava �s�e porto de

tos extra-territoriais em muitos distritos da Sicília, em Ca-
os renanos estão recebendo nova margarina feita de carvão,

I
regresso da Amenca.

gliaria, na Sardenha e entre Spezia e Livorno, no noroéste da
.como ração mensal de gordura, segundo informações procedeu- Itália.
tes de Berna. Esta margarina não tem nenhum valor alimentí-. Em virtude desse acordo, as áreas referidas ficaram isentas
cio e possue gosto detestável. Como a sua fabricação custa pou- � da lei italiana, passando a vigorar nas mesmas as leis germâ•

co dinheiro, as autoridades alemães decidiram aumentar a sua nicas impostas pelo comandante nazista local.
produção. Os protestos partidos de médicos de Dortmund, ale- O acordo em questão foi assinado pelo governo italiano em

gando que muitas pessoas ficaram intoxicadas por terem usado � troca de toda a ajuda alemã que for possível, em qualquer si-
essa manteiga; resultaram apenas na prisão dêsses facultativos I tuação que possa surgir no Mediterrâneo ou em outro teatro da
jior elementos da Gestapo. Um cinema para você

_ _ guerra, devendo vigorar �elo espaço de 5 anos.

as últimas criações da Moda para

Senhoras, Cavalheiros e Crianças
e por preços

SENSA(IOHALMENTE BA'XOS!

G olina extraida da semente de algodãoS4A:O FRA.NCISCO, 12 ru P.) .. � A RÁDIO DE TÓQUIO NOTICIOU QUE o INVENTOR TOS ..

,

.. 510 HISI CO�JSEGUIU PRODUZIR .GASOLINA DE SEMENTE DE ALGODÃO�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'Ü CRISE DO PAPEL NOS ESTADOS UNIDOS Ao ��S��N"OS:���()nA ta ma e o dinheiro não
mudam o homem: desmascaram
no". - Riccobini.

•

-0-

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

T€l. 1022-Cx. postal 139

de papelNova reducão nos fornecimentos,
.

destinado à imprensa A ANEDOTA DO DIA
O diretor do . Hospício, en

trando na célula de um louco.
que se achava em grande agi
tação, pergunta-lhe:

Que tem, meu amigo?
- Quero casar!ll
O dr . , sorr-indo:
- Muito bem. Quantos anos

têm você?
- Cincoenta e sete!

N esse caso, agrada-lhe
urna mulher de cincoenta?
pergunta o médico para vêr se:

o dissuadia da idéia.
- Se o doutor não se zanga .. �

eu preferia duas de vinte e cin-

cano, que considerava os operá
rios ela indúslria: de papel como

"não essenciais", uma vez que es

sa indústria, empregando grande
número ele homens, prejudica os

estaLeiros e fábricas empenhadas
mais dirétamente na produção de
guerra.

Washí ngton, março - (Serviço
Especial da Inter-Americana para
O ESTADO) - Os diretores de jor
nais americanos foram informados,
recentemente, de que a redução de I100/0 nos fornecimentos de papel -

de imprensa será aumentada, a

partir de 10. de abril próximo, pa
ra 20 %. A restr-ição de 10 0/0, que
entrou em vigor no inicio do cor
rente ano, foi considerada C01110
uma antecipação de novas redu
ções, que provavelmente deverão

I atingir até 40%, em fins de 1943.
As restricões nos fornecimentos

de papel de jor-nal, que afétam to
dos os tipos ele publicações, for arn
ditadas pelas necessidades de
guerra e pelo problema de poten
cial humano nos centros produto
res, ele acordo com o sr. W. G.
Ch.and ler, chefe da Divisão de Im
prensa, do Departamento da Pro
dução de Guerra. O sr. Chandler.
antes de ser designado para o car

go que ocupa atualmente, exercia
as funcões de membro elo conse
lho dIretor da importante organi
zação jornalistica de Scr ípps-Ho
ward, que é a maior de seu gênero,
nos Estados Unidos.

ASSINATURAS

co ...

DON'T BUY
ANEWS

BORROW ONE
Save Psperl

Na Capital:
Ano c-s
Semestre Cr$
Trimestre c-s
Mês Cr$
Número avulso Cr$

No Interior:
Cr$
Cr$
Cr$

70,00
40,00
20,00

7,80
0,30

TAMBI�M ESCASSÊS DE Zl�CO
À escassês de zinco também tem

contribuído para a redução do
serviço de "clicherie" <los jornais
americanos. As histórias côruicas,
que constituem uma das mais po
pulares publicações da imprensa
estaduniclense, estão sendo redu
zidas de 5 para 4 colunas. Além
d isso, os suplementos dominicais
estão suspendendo suas edições a

páginas o segui nte conselho: "Não côres.
compre o Daily News, tome-o em- As entregas de jornais co ns ti-
prestado"! tuem outro augustioso problema

Além disso, as restr-ições nos para a imprensa americana. A es
fornecimentos de papel foram apli- cassês de gazolina e de bor-racha
cadas sobre a base da círculacão está obrigando os jornais am er icn
de 1941, o que atinge mais seria- nos a se servirem de veiculos a tra
mente os jornais e revistas que au- cão animal, afim de real izurer» a
mentaram de maneira extraordi- llistribllição de pelo menos 50%
n ár ia sua circulação durante o ano de suas edicões diárias.
passado. E, tornando ainda maiores as

Os jor-nalistas americanos, no dificuldades, os jornais também
entanto, receberam as novas res- tem o seu problema .de potencial

RESTRLNGINDO AS ASSINA- I tr içô es impostas ao fornecimento humano. Milhares de jornalistas,A contra-ofensiva russa do inver- TURAS

I
de papel C'DIn a máxima bôa venta- tipógrafos, linotipistas e outros

no, a�e. a�ora, tem �or�ado 102 das Tão sérias têm sido essas redu- de, pois acreditam que é mais irn- servidores da imprensa já f'oram240 divísões dos exér-citos do Eixo, ções no fornecimento de papel, portante que o potencial humano convocados para as forças arma
a entr�rem em co�?a.te em. ,u!lla que os jornais de maior circula- necessário à fabricação de papel das. Mas, a despeito de todos osvasta area de terntono

sovlehco1 ção empreenderam uma campanha seja destinado a tarefas mais es- obstáculos, a imprensa de Tiocompletamente coberto �� �lta ca- para reduzir o número de seus as- senciais ao esforço de guerra, es- Sam continúa trazendo seus mi-

III T ês ca B88 àl,.ma�a de neve. p�s 26 dn'ls,oe� mo-. sinantes.. Assim é que. o ''''New pecialmente à construção de na- lhões de leitores ao par de todos 11 uoam-se r�a Ca m bo-tonzadas germamcas na .RuSSIa, 14' York Daily News", o Jornal de VlOS. os acontecimentos importantesach31m-se comb�te. A mal�r perda maior circulação dos Estados Uni- A Comissão de Potencial Huma- desta guerra pela liberdade da hu- riú s/n; contando cada uma
registada. nas forças nazistas foi dos, insére diariamente nas suas no informou ao Congresso Amerí- manidade. dois pavimentos, tendo oada,em Estahngrado. Aí, os russos con- 1 d

.

seguiram cercar 20 divisões ale- ••••••••••••••_ casa 5 quartos, 88 11 e J8n-
mães e duas divisões rumenas _

.. ......, "IIIII'W tar , sala de visita, garage •., .

. quasi 10 por cento do total das for- •

S E � AS"
quintal, galinheiro, 3 insta-

cas do Eixo no éste. Essas divisões .. • facões sanitárias, tanque de'das quais três eram completament� .. lavar roupa, íns talaçõe s demecanizadas, foram aniquiladas du-::' !unte dois meses de tremenda luta. • w
radio e telefone em buttdas ,

Essa foi a maior perda na história & •
etc. Tratar com o pro prí e-

das armas germânicas. ... d
-

'Ih f·
, .

b t d Ih tárío, Dr. Agrlpa de Castro,Os alemães haviam deixado tro-" pa roes maraVI OSOS, InlSSlmO aca omen O
.

as me ores .. L' R
.

M' If b d' d - Faria. à na VItor. erre es.pas rumenas e húngaras garantin-l-- á ricas o pois, são encontra as nos balcões da """" édíd? os seus flancos. Em quatrol.

O SANIA BOS&
fi n- 24, Consultório mICO,

dias apenas, dois exércitos russos! $ asa _

.

.

A Telefone n- - 1405.
cortaram a linha de batalha do ini- - W 52 v-4�
�il!0 e se u.niram por trás das po- • • ..

siçoes mantidas pelos alemães no.. .... As anedotas e piadas aparen-sítio de Estalingrado. Sómente em
. Diariamente recebemos novidades v temente ingênuas são grandes-um encontro com a cavalaria rume- • RUA FELIPE SCHM'DT 54 FONE 1514 • armas de desagrega ...ão mane ..

na, os cossacos inflingiram-Ihe. 'l, -

tO
:s

grandes perdas de homens e captu- jadas pela "quinta-coluna"",
rara mA 11.000.cavalos_ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• (L. D. N.).O cerco fOI completado em 23 de
Novembro, mas foram precisos

mais'l
1IIClOODODO

, """""""'I"Q"""CI,,.,,,a"''''''''''--IIQual dos filmes abai-de "dois meses para fazer com qUE' � F' E D' R' d Bd' d t'?os alemães saissem de suas tr-inchei. I raDClsco. Ias almun o ri on xo se_:a o e es rela .

raso Eles se recusavam a render 'I e !"""""""'- e

I
IRMAOS CORSOS - O

mesmo depois que a sua resistênci� A
.

d' B
-

h J'I' (i d GRANDE DITADORse tornou inútil. Depois de dirigirem CID ,na rasm a

IFRANCISCO
u Ia evaer,

-

um ultimatum final aos nazistas os

I
O' B ld LIDIA - COMANDO

, Ias e I
ri on

I NEGRO - NAUF'RA-russos atacaram furiosamente e ma-
taram 40.000 homens em dezeseis t'

. IVONE cornuníccm aos
GOS - MISTER "V"

di f d
.

par icrporn aos po-

i
pa-las, azen o ao mesmo tempo t

. nOI'vos I
- SER ou NÃO SER28.000 prisioneiros. ren es e amlgos o rentes e pessoas _ MISS ANNIE ROO-A tremenda carnificina deve ter contrato de ca- Fp::lis., de suas relações NEY _ MENINO LOBO _ CAMAS SEPARADAS - QUAN-causado uma profunda impressão

I
menta de seu filho I 6/3/43 I que sua filha IVO ..

no marechal von Bock, o estrategis- FRANCISCO com a NE contratou ca-
DO MORRE O DIA - O LEÃ,O TEM ASAS TENSÃO-

ta alemã.o que planeJ'ou a campanha EM SCHANGAIsrta. IVONE GE-

,--,
sarnento com o sr.de Estahngrado e dirigiu a marcha _

de 600 quilômetros através das ár. VAERD BRIDON FRANCISCO DIASduas planícies da zona do Rio Don " 0•••••••••••••••••••••••,
até aquela cidade industrial à mar- N0

--,----""

gem do Volga. Quando Estalingra 146 3 v ... 2
do se mostrou capaz de resistir a todos os ataques, von Bock compreendeu que as fôrças alemãs se expunham de mais e recomendou uma
ime�iata retirada em ordem. Hitler,porem, contrariando 'a sugestão de
von Bock, não sómente o afastou do
comando, como ordenou a tomadade �talingrado ll: todo o custo.Quan. L. ALMEIDA - Rua Artista Bittencourt,I8do ISSO se tornou de fato impossivel _o F_uehrer nada mais podia fazer
senao mandar que seus aviões lan O d ')-'" R

.I' -

çassem folhetos para as suas tropas, gran e auxl 10 a ussla·contendo esta mensagem: "O Fueh- Washington, 11 (R.) _ As

imen-I
e latão e materiais industriais comorer não vos esqueceu; sereis sal.

vos". Um exército alemão foi envia- sas quantidades de matérias primas níquel e molibidênio para as fábri·
do para êsse fim, da região do Cáu embarcadas para a Rússia pelos Es- cas construtoras de aviões, "tanks"
caso, mas a sua marcha foi delon- tados Unidos, foram enumeradas e outros eq.ipamentos de guerra.gada pela neve e pela lama e essa Além dêsses artigos foram tamtropa f?i facilmente rechaça'da. E a pelo sr. Edward R. Stettinus, cujo
prometida salvação nunca se verifi- relatório diz que "além de milhares bém enviadas 75.000 toneladas de
COU.

de aeroplanos, "tanks" e canhões, trilhos e 16.000 toneladas de outros .
Os russos, �ntão, partindo do Cáu equipamentos ferroviários, 140.000caso e atraves do vale do Rio Don até o dia 1° de Fevereiro foram re-

. , telefones de campanha, 268.000 to·convergiram então de três direções metidos à Russia mais de 580.000
e avançaram sobre Rostov, a impor- toneladas de aço, 40.000 de alumí- nelaelas ele produtos de petróleo
tante cidade, cujo porto faz a Iiga- nio e duralumínio, 21.500 toneladas 99.000 veículos militares, não in
ção vital para o Mar Negro. Captu- cluindo "tanks", 72.500 caminhões,raram Voronezh, Q ponto principal de zinco, 94.000 toneladas de cobre
ao norte das linhas germânicas na

17.500 "jeeps" e carros blindados e

área do Rio Don e, ainda mais ao •••O••••••••••••••••••••� três milhões de pares de calçados
norte, na estreita faixa de terra en- para o exército.
(,re o Lago Ladoga e o Mar Báltico, lômetros de arame farpado e pequeknl:n suspender o sitio que, duran-' nas defesas de cimento, os russoste (lc:;;essete meses, havia sido uma conseguiram também capturar Sch
llr.E::C� contra Leningrado. Lutando luesselburg e desimpedir a viaférrea.encQrmçadamente através de 14 qui· para a cidade sitiada.

Ano 80,00
45,00
25,00

Semestre LEGENDA: - Este é'O aoiso que
publica diariamente o "Neui York
Daily News": "Não compre jor
nais - Tome-o emprestados
Economise papel!"

Trimestre

Anúncios mediante contráto

Os originais, mesmo não pu-

I blicados, não serão devolvi
dos.

I
O PRATO DO DIA

CFNOURAS COM CREMEA direção não se responsa
biliza pelos conceitos emiti

dos nos artigos assinados
- Descasque as cenouras, cor

te-as em tiras muito finas e=

cozinhe-as em água e sal.
Escorra a água, misture man

teiga derretrda, arrume no pra
to e cubra com um môlho
branco já preparado com queijo
parmezon ralado. Polvilhe com

gema cozida e esfarelada e sirva_

TÓPICOS & COMENTÁRIOS
A derrocada nazista

Caspa 1
LHOSA. Z

LOÇÃO MABA.VI..

U,r.{ CINEMA PARA VOCÊ

Essências finíssimas para perfumes.--

LONDON ASSURANCETHE
(franceses, originais)

Alcool de cereais, legítimo
Fixadores escolhidos

BITTANCOURT

e

CIA. SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"
(Represen tante)

PERFUMISTA ESPECIALIZADO
Atende das 2 às 6 da tarde na

Relojoaria Royalã Rua Trajano, 3. Florianópolis

Camisas. Gravatas, Pijamel

I
Quem sonegar informações à Es·

Meias das melhores, pelos menores tatísti�a }\'1!li t.ar, trabalha em pró"
de pais InimIgo. E, nesse caso�preços aó n� _?ASA MISCELANEA, será julgado, militarmente, com@

- Rua TrllJano, .12. "

inimigo do Brasil (D. E. M.).
-----------------�._-_._-_._- --------

Farmacia ,EsperançaA SUA FARMACIA
Rua Conso Moira 4 e 5 - FONE 1.6ft2

Entrega €i domicilio
o derrotismo e o pessimismo

são armas da "quinta-coluna".
(L. D. N.).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



" ESTADO-Sexta feira, 12 de Marco de 1943 3

.":.--:!1!"��,/'�;;_������.t"7"Y'SYWJ"''''',*"",''''''',"""''2'''MlL'tiItiE&i>J.iii'''''''''''''''I!IIEII_'''__''''''''' ,,, ........-••

I � • O POVO RUSSO
ção causada nos circulas diplomá- Rússia não sómente durante mas
ticos desta capital pelas declara-' também após a guerra. É conside
Ç"õ�s do almirante Stan dley dimi-I rado especialmente lastimável o Ia
nuiu, em consequência das afirma- to ele que o incidente, susceptível
ções feitas pelos sr. Surnner Wel- de avi var a desconfianca russo

ies, segundo as quais o ernbaixa- norte-americana, tenha' ocorrido
dor norte-americano em Moscou na véspera das conversações sobre
falou sem ter consultado ou avisa- a colaboração de após guerra entre
do seu governo. a Grã-Bretanha, os Estados Unidos

A declaraçãn do sr. Sumuer Wel- e a Rússia.
les é considerada equivalente ao Os círculos russos desta capital
repúdio da atitude de Staridley. salientaram que, embora ignoran
Entretanto, o sub-secretário de Es- do o auxílio hritânico e norte-ame
tado não quis acrescentar nada e-ícano prestado à Rússia, o povo
antes ele ter recebido a resnosta russo foi perfeitamente informado
ao cabograma pelo qual pedit� que desse auxílio pelos ar-tigos e pelas
lhe fosse enviado o texto integral fotografias dos tanques, aviões e

elas declarações do embaixador outro material aliado, publicados
dos Estados Unídos na Rússia. periódicamente pelos jornais da

Os círculos diplomáticos desta Rússia. A maioria das crianças
cap ilal opinam que os rápidos es- russas - dizem os referidos cir
clarec imentos prestados pelo sr. culcs _ conhece perfeitamente ti
Sumner Welles, a respeito ela p osi- pos de aviões como os "Spitfires",
ção do governo norte-americano, os "Hur rí caues "e os "Boston".
assim como suas palavras no to- Afirmam, além disso, que a divul
cante á necessidade de maior con- gação de algarismos precisos a res

fiança c compreensão entre as na- peito do auxilio anglo-norle-ameri
ções unidas, demonstram o desejo cano pod eria ser aprovc itarla pelo
dos Estarias Unidos, expresso no inimigo.
discurso do vice-presidente Walla-

OLEO DE PEIXE
COMPRA-SE QUALQUER QUANTIDADE A

o. s 50,00 a laia

c!�:.�:y�y:��o.r I Devolve-se a lata. Tratar sómente na

tõ;;;a�o,c:�!��:�,�!Pe���N!;�rl:: ' TAMANCARIA BARREIROS
apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA
PLASTICA DO PERtNEO - Hérnias,
hldrocele, varicocele. Tratamento sem
dor e operação de Hemorroides e vari
zes - Fracturas: aparelhos de gêsso,
Opera no. Hspitals de Florianópolis.

Praça Pereira e Ollvelra, 10 -

I��l� EHorãrlo: Das '!e!�e:6 boras. dIarla· C O R TUM Ecos

i
I

.4

o passe de Telesca peão- de pugilismo, de peso leve.: parada, que se inicia, amanhã Do-
Rio, 12 (E.) O Canto do Beau Jack, con� 61. quilos, venceu

I
nnld McNeill ex-campeão da Améri-

R. por pontos Fritzkie CIVIC com 661 J'10 oficiou à F.M F., comuni quilos, num encontro de 12 assao!tos I ca elo Norte, e outra grande raqueta
cando que concedeu a trs nsfe realizado em "Madisori Square Gar: "yankee", James N. Takara, radica

.rência do seu centro médio Ber den", perante vinte mil espectado- do em nosso país e atualmente co n

nardo Te!esca Filho, em favor
res. Foi .a. segunda v)tória de Jack siderado ° tenista n. 1 do Rio de
contra CIVIC, num mes,

do Bonsucesso. *

•

:S�'!;'S H .... -CNICOS"Voltará ii Belo Horizonte RiO�'l�r:, (E) l:_ Os últin;o's' cam-
Belo Horizonte, 12 (E.) -

1 peonatos de atletismo da cidade fo
Anuncia-se para o corrente mês ram assinalados por uma série de Don )l1cNeill, o grande tenista
a provável vinda do S- C 1

casos que provocaram sensação nos norte-americano, incontestavelmente
, _ -. ao r s nossos meios esportivos. A maioria,tovao a eata capital, onde en- entretasito, or iglnava-se de uma fa

frentará o Atlético Mineiro e o lha dos estatutos que não esclare
América respectivamente n03 ciarn bem o processo a ser obserea-

dias 14 'e '7 do na lei de tran,sferência de ama-
1.

* dores. Agora, porem, a nova direto-
ria da Federação Metropolitana de O programa dos jogos de amanhã

Zizlnho ! . Atletismo acaba de' regulamentar o e sábado, nesta capital, e domingo,
S. Paulo, 12 (R) _ Atingiu assunto de uma ;'cz por todas. em Santos, nas depcridencias espor-

O seu ponto culminante o pro. O ARQU� T!!
Uvas do Tenis Clube de Santos, é o

cesso criminial a que responde . � ,.tiRO f�ENi\ seguinte:
o "p�ayer" Zizinho acus d d R�()., L:! (E.) - Comenta-se nesta Amanhã às 20 e 15: - Jogo de
h ,_ '. a o e I capta, que o arqueu:o Nena do Pe-

aver I r a tu (ado proposital men tropolitauo Futebol Clube, da cida- simples, melhor de 5 séries: Don
te � perna de Agostinho. za.1 d� de Pr-tr ópolis foi convidado, pelo McNeill contra Alcides Procópio.
gueiro da « scra tch 8 pau lista i São Paulo e pelo Santos, para tomar Às 22 e 15: - Jogo de duplas em

por ocasião da primeira parti� I parle no call1peo�ato ele 1943. melhor de 3 séries - Don McNeill
da "finalíssima" efetuada o O?T� TAL? contra Manoel Fernandes.
ano passado no Pacaembú I, �

,"�J1:. .' . Sábado - Às 16 horas - Jogos
O ' ,.

'

. � RIO, 13 (E,) - Cu'cu la. com ins is- I
.

promotor PUbllCO pediu a' tência nos círculos esportivos desta (e SImples em melhor de 5 séries _ ..

condenação do atacante do F'Ia- capital, que o Clube de Regatas Vaso Dcnald McNeill contra, Manoel Fer

mengo, baseado nos termos do co da Gall.la teria feito um breve !nandes.artigo 129 do códizo penal que mads va�:rt.aJ.osoFco:1trato com? trei-I Domingo - Jogo em Santos - Às
b , na 01' lnano <ortunato an l.igo té- . .

prescreve a pena de 1 a 5 anos cnico do Boca Júnior, 'do Hacinz e
16 horas: - Doriald lVlcNelIl e Sa-

-de reclusão celular. do F. C. Oéste, de Buenos Ai�es. lomão contra Alcides Procópio e

* Aliás, uma conhecida emissora por- 'Manuel Fernandes.

P V tenha, numa irradiação noturna dei-ara o asco xou transparecer que Fortunato ha- .......................w.-.............. ............-w

Rio, 12 (E.) - Foi concedi- "ia recebido ordem de ernba-qne
do o passe do jogador João para o Rio de Janeiro o que fará 10-

"Batista de Freire, da Federa _ g? que possa entregar os seus ga
biuetes de massagem a um profissio

. ção Paranàense, para o Vasco. nal digno de confiança.
•

MARCADO PARA DOMINGO O
TORNEIO INíCIO

S. Paulo, 12 - Seguindo a velha
tradição, a Federação Paulista de
Futeból realizará domingo à tarde,
no Estadia Municipal, o Torneio Iní
cio elo campeonato paulista de fu
tehól profissional.

Desta feila. o Torneio Inicio não
irá despertar grande curiosidade,
pois todos os

..quadros da divisão
profissional já se exibiram nesta

,capital e cm Santos.

Jnneiro, além elos campeões nacio
nais Alcides Procópio, Manuel Fer
nandes, Silvio C. Boock e Jorge Sa
lomão.

a atração máxima dessa temporada,
já se encontra no Rio de Janeiro,
devendo chegar a esta capital hoje
ou amanhã.

•

Pintado
Rio; 12 CE.) - O Madureira

concedeu o passe do jogador
.Pintado para o Bonsucesso.

Hio, 1 ("Estado")'- No escrí
tórí o que mantinha em uma casa

de habitação coletiva, á rua Mar
eilio Dias, apareceu assassinado o

capitalista João Jacínto Vieira, co

nhecido por "Pão Duro". A víti
ma apresentava profunda brecha
na cabeça, ferimento, ao que tudo
indica, produzidos por barra de
ferro. Nos bolsos de João Jacinto
Vieira foi enoontrada a quantia de
7 mil cruzeiros. Verificou ainda a

policia que o cofre ali existente
estava aberto, encontra'ndo-se nele
avulotada importancia. Foi encon

trada também no esc'ritório gran
de quantidade de apólices. Segun
do se notícia, a fortuna da vítima
é c,alculada em alguns milhões de
cruzeiros.

Apesar dos esforços empregaelos
pela policia, não foi apurada até
agora a identidade elo criminoso.

:I:

AFASTADO O JUIZ PAUSANIAS
. Hio, 13 (E.) - A Federação Pau

lista de Futebol, apoiando a decisão
9-a C. B. D., que impugnou para os
.jogos elo campeonato brasileiro de
Iutcbol o juiz Pausanias Pinto da
Rocha, resolveu afastar o referido
árbitro do seu quadro oficial. Foi
a seguinte a proposta do Departa
mento de Juizes da F. P. F. sôbre a

questão: "Propor o afastamento do
-quadro de juizes desta Federação
até ulterior deliberação do juiz sr,
J>ausanias Pinto da Bocha" visto que
a; relações entre esta Federação e
fi Confederação Brasileira de Des
p�·tos são as mais cordiais possiveis
e lOmo prova de consideração, fa
zenio·se em consequência a compe
tenn comunicação áquela entidll.
de".

«PãoMorto o

TBNIS
S. Paulo, 12 _ Serão realizados

hoje e amanhã, no estádio "Ane
sio Lara Campos" da Sociedade
Harmonia, de Tênis, os jogos da tem

porada internacional de tenis que
essa Sociedade promove.

A êsse torneio, de iniciativa do
tenista Alcides Procópio, não fal
tou a colaboração indispensavel do
Conselho Nocional de Esportes do
Estado de São Paulo, e da Federa
ção Paulista de Tenis, atendendo a

sua finalidade esportiva e henemé
rita, pois a renda líquida dos jogos
reve1"terú totalmente em benefício
da Cruz Vermelha Brasileira de São

VEJAM SÓ: "ASPIRANTES" .••

Rio,13 (E.) _ O Vasco ela Gama
cedeu por um ano ao Gremio de
Porto \'legre, os jogadores Ma{lro e
Mário, que formam a ala esquerda
do "lean" de aspirantes. Ambos en
contran-se em Belo Horizonte e
dentro .i\) poucos dias seguirão para
o sul, p)r via aérea.

Paulo e "Comité" norte-americano
N�S ESTADOS UNIDOS de Socorro às vitimas da Guerra.

Nova arque, 13 (U. P.) - O cam.1 Tomarão pnrte nos jogos da tem-

Rua Conselheiro Mafra, 41. Florianópolis
-

-

e Notícias

a·corôa de D. Pedro II
Rio, 12 (ESP.) - o minis

tro da Fazenda autorizou a en

trega ao diretor do Museu Im
perial de Petrópolis da corôa
e do cetro de d. Pedro lI, que
se encontram na tesouraria ge
ral do Tesouro Nacional.

Precisa-se de um oficial ou

meio-oficial que tenha prática
em descarnar couros. Paga-se
bom ordenado. Tratar à rua

Conselheiro Mafra, 41.
150 10 v - t

Método cirúrgico aperfeiçoado
por médico russo

Moscou, 12 (R.) - A aplica
ção do método de intervenção
cirúrgica, estabelecido por um

médico francês durante a guer
ra de 1914-1918 e aperfeiçoada
pelo cirurgião russo Bacaulov,
permitiu .reduzir de 18 por cen

to a mortalidade resultante de
abcesso no cérebro.

Êsse professor russo afirma
que agora se tornou possível
efetuar a cura completa dessa
molestia com a restauração das

funções e eliminação do fenô
meno da paralisia num período
de tempo seis vezes menor do

que antigamente.

Em resposta a uma con

sulta do Banco do Brasil,
comunicou o ministro da
Fazenda que os recebimenc
tos e lançamentos relativos
à arrecadação do imposto
sindicai estão ísen tos do
imposto do sêlo.

•

Terá lugar hoje. às 10
horas, a transladação do
corpo do cônsul argentino.
sr. Estevan Ricci, falecido no

Rio, para o navio argentino
"Aquilo", que o conduzirá
dalí para Buenos Aires.

Lavando-se com o sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
Cf A. 'V}JTZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE (Marca regist.)

t.em,po � dinheiro. .

econ.omlza-se
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PELO ENSINOI O .Ambiente de pânico
__-....------......--..... .....__..-___ Estocolmo,l1 (R.) - Um ambiente que se qualifica de

•

" ,. ,

d O reg!SíO de professeres no

UTO O LHO� OUVIDOÇ. P�l�lCO pr0_ximo" omina Varsóvia, segundo informação re-

J. ....
., ""'I .

,.

� cebida pelo Jornal" Allehands". Foi dobrada a guarda dos edi- D. N. Y .

.. .:.... N ..'\R!Z, G.4RGAN TA I fícios militares e administrativos alemães, na cidade, desde o Rio, 11 (v Est ado ») - No
c

.

último atentado à bomba. processo em q ue Milton da
II;;' specialísta, assistente do Protesscr Sanson.... A polícia alemã, inclusive uma unidade especial de moto- Costa Pinto requereu registo de

do Rio de Janeiro. cicletas, patrulha constantemente as ruas. As casas e restau- professor, foi dado o seguinte
( . *' elo Pela manhã, das 10 às 12 rante alemães se acham quase vazios. Estão sendo efetuadas despacho, nos termos do p are-

"",Oni.1lUh6S: A' tarde, das 3 ti r,.! fI I constantes prisões. Grande número de jovens presos pela polí- cer do Departamento Nacional

O�--MAD A I' cia; são enviados para a Alemnha, afim de trabalharem nesse do Trabalho: '«0 prazo est abe-
r. EIR NE\'ES-médko especialiste em. pais. lecido no artigo 16 do decreto

I A mesma informação acrescenta que as execuções e prisões lei n . 2.028, de 1940, rn a is tar-

DOENÇl�S Du"""� r)' l 1()(;, I de reféns atingiram novo "climax". de prorrogado pelo decreto le i
_ "'_ Lrl\.,,,,,,,,,,,,, 1--- n. 4.077, de 1942, até 31 de

Curso de APerrelç(jam�?t,o e Longa �rá:lc3 no mo de .lsuetro

I O exército contra � Â julho de 1942, só at iug e os pro-

Consultas Pela mdnh.a· as terçes .. quintes e sebndos, das 10 ás 12 _ IV ou ;.U' .ll.aU .." a ({UeStavo» Iessor es aue se achavam em ::.er-
horas: a tarde. díarlamenta, das 15 as 18 horas '" .' . -

Consultório: Rua João .PlOto n. 7, suurudo __ Fo no: 14671 Londres, 12, (U. P.) -_ Acentua-se cada vez mais a rlvali.-. ViÇO na epoca da pub icaça-. da

Residéucia: Rus Prel<1iflpnte Coutinho. 2:{
- dade-entre o exercito alemao e a Gestapo. Consta nos círculos lei que inst ituiu o registo. Os
bem informados de Londres, que Himmler, o chefe das fôrcas pr cf'essor es que pre teu dern 8g0-

Dr. MARiO WENDHAUSEN __ ��g;����o �eli'l da Gestapo, está descontente com o elevado número de chefes r a iniciar-se ;10 c xe r cicro do

de Medicina da Universidade do Brasll)
ac, ele suas tropas de assalto que pereceram inexplicavelmente na magisterio. não estão sujeitos

iilx-fnlerno do Serviço. de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira zona de batalha da Rússia. Ao que parece, Himmler exigiu que àquele prazo. t\ estes o r egvs to é
medico do Departamento de Saúda í'ôsse feito rigoroso inquérito a respeito, mas o alto comando lacultado em qualquer tempo.

cu .... urA· �. ÁE- r,..,,-

I
alemão recusou-se a cumprir suas ordens. Em vista disso, o desde que o r eq ue ir arn na (or -

���\..., ,-Vi L4�{_P" chefe da Gestapo resolveu conferenciar com Hitler, afim de es- ma da lei, CUfDPfi!'iCO t o o a s as

Moléstias internas de adu ltns Ç> niHrl\�f!t'.
. cl.arecer o assunto e descobrir a causa dessas mortes. e xi g en ci as lt-gálS Eriq u adran-

Consultório: Rua Fellpe Scbruldt !!. 38 _ Tel ; 4::íi A indignação de Himmler foi provocada pela notícia da do-se o caso destes 8\.!c0S nes-

Residencla: Rua Visconde de Ouro Preto ii, 70 ·TI-�. 1.523 morte do general Theodor Eísk, alta patente da Gestapo e ins- ta úl tirna hiporese , def .r o o pe-

Horario - Das 15 às 18 horas _ FLOI<iANnl>OLT�. petor geral dos campos de concentração, o qual morreu em dido s .

ação na Rússia, na zona ele Carcóve, embóra nunca tivesse S8

aproximado das linhas de combate. Destaca-se que Eisk era
muito odiado e que várias vezes tentaram matá-lo.

INDI
r»,

*

ReprOVã;iio em massa
Salvador, 11 (A.N.) - Em

vista do resultado dos exames

vestibulares r e ahza dos na Esco
la Politecnica local, divulga-se
que as reprovações, és te ano,
subiram na razão de setenta
por cento. A materia que mais
eliminou candidatos ao curso

de engenharia foi "Desenho".
seguid> . de perto, pela «Mate
mática".

I Dr. Antônio tv10niz Ide Aragão
MÉDICO

Cirurgia e Ortopedia.
Clínica e Cirurgia do

terax, Parlas e doenças
de senhoras.

CONSULTORIÔ:
Rua Trajano. 33.

Diariamente das 1 S.
1'1 horas.

HESID�NCIA:
Almirante Alvim.

Telefone n. 751.I
I

mingos.

Dr" Re�igio Beatriz Costa e o excentrico 05-
carito voltarão hoje ao Casino An
tártica, de São Paulo, com a primei
ra representação da, revista "Batida.
Paulista". Beatriz Costa animará pa
péis de várias expressões, desde a

portuguezinha da aldeia a.o peque
no jornaleiro da paulicéia, que fala.
I!Irrevezado. Oscarito, entre seus pa-

i mm =

I péis de êxito, fará a, imitação de
Carmen Miranda. Dos quadros de
critica se destacam os intitulados.
"Rei do boato", "Aproveite agora".
"O vegetariano", "Legionár ia'";
"Familia beligerante" e "Futchol;
Black-out e Divórcio".

CLINICA -MEDICA
Mo!estias Internas, de

Senhoras e Crianças em
Geral

ICONSULTORJO :

Rua Felipe Schmldt=-Edltl
cio Amélia Neto-vf'one 1'592
9 ás 12 e 14 ás 17 horas.

RESIDENCIA'
A. v. Hercilio Luz, 186

- Phone: 1392 -

FI! n P T A N n p O '. I Q

Cabelo!! braneos 1.
MA.RAVILHOSA. �

nazistas.

D:�a Av��P�eirRe� ����A I
Telefone n' llfOS ICLINICA MEDICA

Homens e Senhoras - 1\110-
léstias Nervosas - Moléstias'

I
Mentais IConsultas diárias das 5

-_..1.4____________ horas em diante i

«Relojoaria Royal»
Rua Troicmo n' 3

Anexa - Oficina mecânica
a direção de

_ Regressou ao Rio, vindo de sua;

excursão pelo Estado de Minas Ge
rais, a Companhia de Comédias Pal
merim Silva.

sob

TREMEL --

Aparelhada para concertar Registradoras, Numera·
deras, vitrolas, máquinas da escrever, calcular, coser,

enarelhas fotográficos, telefones, etc.

SERViÇO PERFEITO E CiARANTIDO I
____��----------m.--------��---,--...------------,i

758 vs66

f. Eugênio Müller Filho e Oscar José
ADVOGADOS

É MA.IS QUE UM.
NüM.�, É UM
SIMBOLOf

As autoridades responsâveís pela
fiel execução das Estatísticas Mili·
tares podem exigir, sempre que hon
ver dúvida quanto Is veracidade d.
qualquer informação, que cada In
formante prove o que declarou. A
má-fé constitue crime contra a se-
(urança naeíonal, (D. E. M.),

A Estatística Mm�ar, destinada a
facilitar a preparação rápida, e tão
das da Nação, exige que todos os

perfeita quanto possível, do apare
lhamento material das fôrças arma
brasileiros lhe prestem cooperação.
Subtrair-lhe UI1Ôio é trabalhar cnn
tra o Brasil em guerra. (D. E. M.).

RUA DO R\lSARiO. lia. - RiO DE JANEiRO.
em geral. Processos em todos os Mínísterlos.

Ilzacão de jazidas,
-

aguas minerais e quédas
dágua, Natqraliuç:õ_es.

Lega ..Fôro
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o terror nazi na Polônia O «Tanque», por
.

Estocolmo 11 (R.) - Aumenta o terror alemão por toda l\lfode tíno CantoLondres - Por Francis Kníght, do British News Service.
a Polônia. SeÚ aldeias se tornaram "lidices" polonesCfs: H1!- J.'1 S .

Todos nós sabemos já o que seria a "nova ordem" de Hi-
cisko, Krolewiec, Leli!kow, Skoby, G_alk�, Szaiast; � Wz��own�,tler se êle conseguisse v�ncer a resistência .das Nações Uni.d�s. todas situadas nas vzzinhanças de Lubirin de onae o qaulei- Londres, 11 (R) - Um busto

H�ve�Ia uma �oya ,epoca de .obsc�rantIsmo, de escravId�o ter" Globotnik dirigiu pessoalmente as expedições conira as de bronze, representando o pri«l de miserias morais e fISIC?,S: �en� o fim de tudo o que de mais
I localidades. Foi morta uma grande parte da populaçao mas- meiro ministro Churchill e íntitu-belo e h.umano nos deu a cívílízação.

O" • culina das referidas aldeias; as casas foram arrazadas por lado "O tanque", de autoria do es-
. FelIzme�lte par� o mundo, o III Reích tera de baquear projéteis e por bombas explosivas. Os sobreviventes.J_ foram. e:z-- cultor brasileiro Modestino Canto,diante das forças aliadas. uuuios para o mais próximo campo de internamento de czzxs. será, provavelmente, apresentadoDia a dia se vai fortalecendo essa crença, ou antes essa .

_ ao sr. Winston Church ill após seu
certeza. Hitler esqueceu-se de que a fôrça moral, quando acom- completo restabelecimento.
panhada da fôrça material, se torna invencível, na maioria elos Nem o sr. Churchill nem sua es-
casos. Assim sucedeu em 1914-1918, e assim sucederá agora. A
Alemanha empreendeu a guerra para subjugar, primeiramente,
.a Europa, e, depois, o mundo inteiro.

Essa tentativa não podia vencer. Desde logo ficou conde
nada ao fracasso, fossem quais fossem os rumos da guerra. Os
fatos estão co .nprovando, de maneira exuberante, que os povos
só acidentalmente podem ser governados pela violência, quer
interna, quer externa. A reação é fatal. E acaba sempre por
vencer.

Gustavo Le Bon disse, em um dos seus primorosos traba
lhos: "As instituições são filhas das idéias, dos sentimentos e

dos costumes, e não se refazem idéias, sentimentos e costumes
refazendo códigos. Um povo não escolhe à sua vontade as suas

instituições, como não escolhe a côr dos seus olhos ou dos seus

cabelos. As intituições e os governos são o produto da raça. Não
criam uma época; são criações da época. Os povos não são go
vernados pelos seus caprichos de momento, mas como o exige o

seu caráter. São precisos séculos para formar um regime poli
tico, e são precisos séculos para mudá-lo".

Póde dizer-se que o regime parlamentar-democrático é de
ontem. As aspirações democráticas e sociais, essas vêm já de
longe, desde a mais remota antiguidade. Há quatro mil anos,
por exemplo, que no Egito se travaram renhidas lutas entre os
nobres e os plebeus, cujos resultados aparecem no decurso da
história da Grécia e de Roma. O episódio dos Gracos ficou sem

pre vivo no espírito dos partidários das reivindicações

sOCiaís'lMas o regime parlamentar-democrático, com o sufrágio
universal, é relativamente novo. E, como disse Le Bon, são pre-

1,
. - . ,

I Os elementos colhidos pela Esta-cisas séculos para formar um regime po ItICO, e sao preCISOS se-
",..,,.,... ...._:: tística Militar são absolutameur'culos para mudá-lo". �ó os homens do IIIo Reich ignoram isso. 32 vs -13 secretos, E' servem só mente a fill!A sua mentalidade não dá para mais. São pesadões ele físico e militares. Negar-se a fornecê-los ou

de idéias. D Edga d PI-nto de S uza mentir no ministrá-los constitue
No seu "Comentário das Sentenças de Pedro Lombarda", r" r o crime rigorosamente punido pela.
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F leis do País. (D. E. M.).S. Tomás declarou que "o modo e o uso do poder veem os 0- Médico - cirurgiao il asa e sauna ao e astíãc, ermanc na
mens" e que "a origem humana do poder é o povo, a multi- Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. onde foi assistente

efetivo da Cadeira de Tecaica Cirúrgica regida pelo Prof. EdmundO Vas-dão" .

concelos. Ex - assistente do Prol. Benedito Montenegro. Com prática deMais ainda: "Pertence à multidão inteira, ou a quem a re- mais de 'I anos na Clínica Cirúrgica do Prof. Alípio Correia Neto. Com
presenta, ordenar o bem comum, que pertence à multidão, ou estágio de especialização no Hospital Charité de Berlim (Serviço do Prof.
a uma pessoa pública, que por ela responda, dar leis; porque Sauerbruchl e nas clínicas dos Profs. Konietzny. de Hamhuruc, e Schmieden.

. de Frankfort. Cirurgia da Tiróide. estômago. intestino delgado G grosso.aquí, como em todas as outras cousas, pertence ordenar em VIS-
figado e vias biliares. seios. útero. ovérios. rins. nrostata e bexiga.ta de um certo fim aquele ao qual êsse fim é próprio" . hérnias. hídrccele. varicocele e varizes. Cirurgia dos fiSSOS e articulações.Aquí temos o pensamento de S. Tomás, que se póde tradu- É encontrado diariamente das 9 hs, da manhã ao meio dia. na Casa de

zir, assim: o poder de fato, com as suas fórmas contingentes, Sayde São Sebastião. tel, U53 Das 15 às 18 da tarde. ii Rua Fernand o

é de direito humano e deriva do povo. Machado. 9 te11. 195. Residencia: Rua Duarte Schutel n° 2. Te!. 1259
A brutalidade germânica não compreende essas cousas. Só Sociedade Cooperativa de Responsabilidadesela poderia dar-se à estupida fantasia ele querer transformar, Limitadade um só golpe, o que levou séculos a construir.

A IA nova ordem" de invenção hitleriana propunha -recon- Banco .de Crédito Ponular e gríco aduzir o mundo à Idade Média, como se isso fôsse possível na fiI'
época atual. E ainda há quem considere inteligentes os homens de Santa (.-tarlanado lHO Reich. Êles são, ao contrário, duma inferioridade mental U Iil.i U
que apavora. E ridiculos, além de tudo.

Inferioridade menlal

·1 Companhia,

Fundàda em 1870,. Side: BAIA·
INCENDIOS E TRANSPORTES

Dados relativos ao ano de 1 gH
Capital Realizado Cr $ 9.000.000,00 .
Reservas, mais de c $ 59.000.000,00
Responsabilidades assumidas; c $ 4.748.338.249,78
Receita c $ 34.198.834,90
Ativo em 31 de dezembro .--$ - 91.862.598,3-7
Sinistros pagos • $ 7.426.313,52
Senil dI' raiz, (orédlos .e terrenos) c $ 23.742.657,44
DIRETORES: Dr. Parnfilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr.

Francisco 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.
Aqente em Florianópolis

CAMPOS LOBO & CIA. - Rua Felipe Scbmidt, n: 39
Caixa Posta) n. 19 - Telefone 1.083

End. Telegr. cALIANÇA:.
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO:' ITAJAÍ,BLUMENAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

-

c Aliança da Baia»

posa viram ainda essa obra de ar

te, que se encontra em local des
tacado no gabinete do embaixador
do Brasil, onde tem sido grande
mente admirada por todos os di
plomatas que aIÍ vão em visita.

O primeiro ministro britânico
teve ciência de que o busto chega
ra a Londres pouco anles de sua

partida para Casablanca e demons
trou grande interesse em vê-lo. De
correu, entretanto, certo lapso de
tempo antes que a escultura fosse
trazida do porto, e desde então
não se apresentou nenhuma opor
tunidade para que lhe fosse mos
trada.

O busto ch-egou à embaixada
brasi leir a juntamente com grande
partida de livros brasileiros, des
tiriados ao sr. Alfredo Pessoa, que
chefiou a embaixada de jornalistas
brasileiros que visitaram a Ingla
terra no último outono. O busto
foi apresentado simbolicamente ao

sr. Winston Churchill, durante a
visita dos jornalistas brasileiros.

L E I A ISTO

I

Opára nos seguintes rísccs.

o ltIAR VERltIELHO
A região norte do Mar Ver

melho abrange, aproximada
mente, uma terça parte dessa
histórica massa de agua. O la
do ocidental dessa area cobre
quase toda a costa oriental do
Egito e banha pelo sul a penín
sula do Sinai, formando os gol
fos de Suez e da Akaba. Este
último banha também uma pe
quena parte da Palestina e do
protetorado inglês na Trans
jordania. São apenas cinco os
portos de alguma importância
existentes no Mar Vermelho:
Jemsa eKuseír, no Egito; Aka
ba, na Transjordania; AI Mu
uaili e Yembo, na Arabia Sau
di. Nestes últimos anos, têm-se
extraido petróleo na costa oci
dental da península do Sinai e
nos desertos orientais do Egito,
entre o Nilo e o Mar Vermelho.
Em 1939 extraíram-se cerca de
quatro milhões e meio de bar
rís, o que representa um au
mento de cerca de 300 por cen
to, relativo ao ano anterior.

'"

o CORAÇÃO DOS GORDOS
O dr. Lyman Fisk, especia

lista norte-americano em ques
tões de nutrição, escreveu há
pouco o seguinte numa revista:
- "Os gordos, os obesos, não
devem caminhar muito, por
que seu coração se fatiga. O
que devem fazer é comer pou
co. Depois dos 40 anos, princi
palmente, quanto menos co-

I
mam, melhor. Tal é a regra
para combater a obesidade. An
dar muito é um mal. Deve-se
andar, mas moderadamente,
seln cansar-se".

.

Visite, sem compromisso, as novas instalações da RELOJOARIA ROYAL,
à rua Trajano 3, no edifício onde Iuncíeneu o Banco do Brasil,

NovidadesaaJóias-Vidros-Cristais-Porcelanas e artigos diversos para presentes

INCÊNDIO - ACIDENTES DO TRABALHO - ACI'
DENTES PESSOAIS -- TRANSPORTES: MARÍTIMO,
FERROVIA RIO, RODOVIARIO, POSTAL - ACI·

DENTES DE AUTO MOVEIS RES-
PONSABILIDADE CIVIL

(APITAl IIHEúRAlMEHTE REALIZADO:

Cr. S 2.000.000,00Séde: RIO DE JANEIRO, Rua do Ouvidor, 102 (2' e 3')
Sucursal em S. Paulo, rua Bs i âo Paranapiacaba 24-6° andar

N. LOPES VIANNA
Agente-Geral em Santa Catarina

Rua Felipe Schmidt. 2 - Caixa Postal. 1 '12
Telegramas - «Vi snna s

- FOlle., 1),')2
- FLORBANOPOLlS -

Sub-agentes nos principais municípios do Estado

--�.------------------------------------�---------------------

Rua Trajano n. o 16 - Sêde própria
Registrado DO Ministério da Agricultura pelo Certítteado

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

Códipos usados: MASCOTTE ta. a 2a. adiçio
FLORIANOPOLIS

EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestitnos - Descontos - Cobranças

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

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

Paga todos os coupons das apÓlices Federais e dos Estados
de Sio Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.

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

melhores taxas:
c/c à dísposíção (retirada livre) 2%
C/C Limitada 5%
C/C AYiso Prévio 6%
C/C Prazo Fixo 7%

Aceita procuração para receber vencimentos em
1a8 as Bepartlcões Federais, Estaduais e Municipais. -01

COMPANHIA DE SECiUROS «SACiRES»
Sub Agente

L. ALMEIDA - Rua Art. Bitencourt 18

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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As esqu dra t
-

LONDRES, 12 ru Ps) �aa OS OBSER.VADOI�ES DE ASSUN�ros l�i\liAiS [)ECLtlR.A.RAJW QUE
AS ESQUADRAS ITALIANA E ALEftlIÃ ES�r}lO SENDO CONCElirrfipJiDAS E QUE SE DEVE
ESPIrRAR, A QUALQUER MOMENTO, O REIt�ICIO DAS BATALHAS NAVAIS NO ATLÂN·
TiCO E MEDITERRÂNEO. A ESQUADRA ALEMÃ FOI CONCENTRADA EM Á.G.U.A.S DA

NORUEGA8

-8

�ida Soci;J
&Las _

Fazem anos hoje:
Sras. Carolina Cabral Ferei

ra Lima, viuva do saudoso dr.
Joaquim Daví Ferreira Lima;
Clotilde Moreira. esposa do sr.

Enéas Moreira; Vicência Silva;
Julieta M. Gonçalves, esposa
do sr. Lauro Gonçalves:

sritas. Maria Carolina Gallct
ti Koerig, filha da exrna, sra.

viuva Olindina G. Koerig; Ma
ria de Lurdes Machado;

srs. João do Sacramento AI·
ves, negociante no Estreito; An
tônio do Largo Alves; João dos
Passos;

Faleceu, na Capital da Repu
blica, o dr. Antônio de Valadão
Cata-Preta, diretor aposentado
do Banco do Brasil.

"Carnaval da Vitoria" do ano de 1943

Brasil, foram afixados por
toda a cidade, reelizen do-ee ,

terça-feira, à noite, na Ave
nida Rio Branco, em subs
tituição aos tradicionais prés
titos das grandes e peque
nas sociedades, �m �mpo
nen te desfile cívico, cbnsti
tuido de carros alegóricos de
caráter absolutamente patri·
ótico e destinado à preparação
psicológica do povo para a

guerra- contra os inimigos da
Civilização.

São dêsse desfile os fIagran
tes fotográficos acima, que
fixam, respectivamente, as ho
menagens prestadas às Na
ções Unidas e ao General
Justo.

Todos os carros foram ca

lor,osamen te apla udidos pelo
povo, merecendo atenções es·

peciais as homenagens tam
bém prestadas aos líderes do
momento internacional, co

mo Roosevelt, Churchill, Ge
túlio, etc.

jovens João Meira Filho; An
tônio Solon; Afonso, filho do
dr. Afonso Wanderley Junior;

meninas Rose- Marie, filha do
sr. Osvaldo Machado, sub-ríire
tor da Fazenda da Prefeitura; I
�eresinha de ,�esús Carvalho, I Rio, (Do Correspondente
filha do sr. Décio Couto. Especial Amorim Parg«, por

Falecimenios: via-aérea) - Alcançou pleno
êxito a realização, aqui, do
('Carnaval da Vitória", or

ganizado pela União Nacio
nal dos Estudantes, sob o

patrocínio da Liga de Defesa
Nacional. Durante os três
dias consagrados a Momo,

O «poeta da guerra- milhares de cartazes de pro-
Londres, 12 (R.) -

Faleceulpaganda
dos "Bônus de

no dia 10 nesta capital o poeta Guerra", de "charges" a Hi
da guerra Laurence Binyon. tler e de homenagem ao

CURSO DE
HUMANIDADES

Curso ginasial, completo, em um ano, de acôrdo com o

decreto-lei federal na 4.244, de 9 de Abril de 1942.

Matrícula aberta de 1" a 15 de Março de 1943. Os in

teressados deverão comparecer à Secretaria do Curso, à

rua Trajano, 36, das 18 às 20 horas. A ceitam- se alunos

de ambos os sexos, maiores de 18 anos.

1----------_-----------------

Um cinema para você

Nova Iorque, 12 (U. P.) - O suplemento semanal "This
Week", do jornal "Herald Tribune", publica um artigo de Hen
ry Albert Phillips, que responde à pergunta: - "Que pôde o

Brasil oferecer aos aliados? Instl·tnto B.·storri·"O 0<
"O Brasil, diz o articulista - não pedia estar melhor pre-· U ri'

parado para servir como nosso aliado. É um país maravilho�a- 6eográll·comente dotado pela natureza. Dele 3 aspectos merecem especial
consideração, porque contribuem para cobrir as necessidades

I
•

dos Estados Unidos: 1.) - borracha. 2.) - O Brasil não so- O Instituto Histórico e Geo�
mente se abastece de aço, como também têm enorme quantída- gráfico realizará hoje, às 20 ho
de de manganês, Calcula-se que em 1943 produzirá 400 mil to- ras, em sua séde, à rua Felipe
neladas de manganês, cuja maior parte se destina aos aliados". Schmidt, n

'

17, sessão em ho
Em seguida o articulista se refere ao 3. aspecto e diz: "outro menagem ao sr. prof. Roger Bas
aspecto que deve merecer especial menção, é o rápido cresci- t ide, da Universidade de São
menta industrial brasileiro". Paulo.

Refere-se também, nesse mesmo artigo, ao Presidente Var- Não toram distritruidos can-

gas, que considera "um homem prático que despertou no povo 1 vites especiais, sendo franca ei<,

brasileiro, o sentido ele sua potencialidade". I entrada.

'/
O prefeilo La Guardia vai

para a Africa
Nova Iorque, 12 �R.) - Anuncia-se que o prefeito de

Nova Iorque, sr. Fiorello La Guardia, esta-se interessando numa

I viajem à África, onde, possivelmente, servirá como administr-a-

I
dor das colônias italianas sob contrôle dos aliados. Sabe-se,
mesmo, que o sr. La Guardia já organizou uma lista com os

nomes de 5 ou 6 pessoas, que deverão acompanhá-lo

A aflição do «fübrer» nazista
Londres, 12 (R.) - O sr, Adolto Hitler enviou diver

sas notas aos governos dos países satêtites, expondo, Miuciosa·
mente, o novo esfôrço nazista para "a guerra total". O Iider
nazista exigiu da Hungria, Croácia, Bulgá ria e Rumânia auxi
liassem êsse esfôrço de acôrdo com as suas possibilidades.

o que O Brasil poderá fornecer aos aliados

ÚLTIMA HORA
100.000 italianos

LONDRES, 12 (R) - Con
ceituado porta-voz das ro

das do govêrno fascista.
destacou, em editorial, que,
a Itá'ia perdeu, na Rússia.
nos últimos 3 meses, 100.00U
homens.

*

lia Tunísia
WASHINGTON, 12 (R.)

O Secretário da Guerra, Sl'"••

Stimson, divulgou aos jor
nalistas que os aliados le-
varam a melhor na zona.

de guerra da Tunísia, du
rante os últimos seaserrtcs.

dias, apesar de ho.ver ern.

sido elevadas as perdas de-
o m hos os lados. Acrescentou_
o sr. Stimson; que, o lí, na
quele período, foram des
truidos pelos aliado!! mah. -de..
100 tanques e capturados'
1.000 prisioneiros, aproxima- '"

damente.
..

Ontem, há dois anos
WASHINGTON, 12 (R.)

O vice-preso dos E. E. U. U ......

sr. Henry vVallClce, falando,.
ontem, sobre o 2Q aniversá
rio da promulgação da Lei_
EmpréMimos e Arrendamen
tos, acentuou que, não obs
tante tivessem os nazistaS'
considerado tardio êsse be
nefício concedido aos .lia
dos pelos E E. U.U., as Na- .:

ções Unidas agora se achaIn
em plena ofensiva .

.

Berlim informa ...

Londres, 12 (R) URUGENTE:
-A Rádio de Berlim informou:
que as tropas alemães inicia
ram, já, a evacuação de Vias
ma. Não há, entretanto. nenhu
ma confirmação a êsse respeito.

Educação Física�
Para assistirmos, amanhã, no

Instituto de Educação, à entre
ga de diplomas às professoras
de educação física, que ultima
mente terminaram o curso, vie-
ram convidar-nos, mui gentil
mente, as sritas. Anair de Al
meida, Marinha Schuttel e E
dith Goettmann. O ato se rea

lizará às 19 horas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


