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500 mil i raelitas morto los nazistas
BALTIMORE, 31 (U. P.) ... O HA}!I MAURICE PERLZWEIG, PRESIDENTE DA DIVISÃO BRITÂNICA DA CONGRESSÃO JU
DAICA INTERNACIONAL AFIR�iot QUE TODOS OS JUDEUS DE VARSÓVIA, EM NúMERO DE QUINHENTOS MIL, FO
RAM MORTOS. PEI.OS NAZISTAS. FALANDO NUM COMíCIO PROMOVIDO PELA CONGREGAÇÃO. JUDAICA AMERICANA,
DE BAtTIMORE3 O RABI PERLZWEIG DECLAROU QUE O ASSASSINATO EM MASSA DE TODA A POPULAÇÃO JUDIA DE
VARSóVIA E DE MILHõES DE JUDEUS DE OUTRAS ÁREAS, PELOS NAZISTAS, FOI CONFIRMADO PELO DEPARTAME

NTO DE ESTADO ASSIM COMO PELOMINISTÉRIO DO EXTERIOR DA GRÃ· BRETANHA.
'
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Dr. Saulo Ramr s reabriu
sua clínica. dando consultas

Mais aviadores para o Pacífico! �:i:;:.:�:::�::�� I:u::ir:Washington, 31 (H.) - O "Washington Post" escreve n' 10.
que se devia destinar um número crescente de combatentes, es- L-O-C-a-.-i-d-adespecialmente aviadores, para o teatro de guerra do Pacífico.
"Embora os japoneses não pareçam estar sentindo escassês de reconquistadas
aviões, a qualidade de seus pilotos é hoje evidentemente infe- Moscou, 31 (U. P.) - Os
ríor. É tempo de fazermos valer as vantagens com que conta .. russ�s reconquistaram mais 4
mos. Não procedendo dessa fórma, será dar tempo ao inimigo localídades no setor de Iertse
para explorar suas consideráveis conquistas e reforcar suas voo Outros despachos acrescen

defesas" .

�

tam que ao nordeste de Car
cave os russos aniquilaram, no
decorrer das últimas horas,
uma nova cunha introduzida
nas linhas soviéticas pelos ale
mães.

Quatro destróieres
Nova Iorque, 31 (R.) - Qua

tro destroieres, entre os quais
..................................................... dois de escolta, foram lança

dos ao mar em Nova Jersey.
Os dois destroieres de escolta

foram especialmente construi
dos para o combate aos subma-

México, 31 (R.) -- Um novo vulcão entrou em atividade, na rinos.

h P
.,

d 180 ilh doé d
.

I São mais pesados e menos

mont.an a ancutm, a cerca _e _

nu .as a su oeste est� capital. compridos que os pequenos ides-As cmzas lançadas pelo vulcao estao caindo nas ruas da CIdade. O troíeres. Além disso, possuem
céu está enegrecido há vários dias. O distrito de Urapuã, nas proxi- número suficiente de canhões
midades do vulcão, está coberto de pesadas camadas de cinzas. pesados.

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

Comprai na C� SA MISCE
LÂNEA é saber economizar'

Reergan i%a�ão de
exérd�o$ �5craV05

Moscou, 31 (R.) - Notícia
de Estocolmo para a agência
Tass informa que o "alto co
mando alemão acaba de orga
nizar uma secção especial sob
o comando do coronel-general
Fromm, destinada a reorgani
zar os exércitos italiano, hún
garo e rúmeno nos moldes do
exército alemão".

o
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Que teria havido Colômbia 1 A EMBAIXADA MEXICANA NO PALACiO RIO NEGRO
na

Bogotá, 31 (U.P.)-O jornal,oposicionista conservador "EI
'Siglo" publicou, em destaque, com grandes títulos e caracteres
garrafais, informação de ter o Govêrno prendido vários oficiais
de altas patentes do exército, em consequência da descoberta de
uma suposta conspiração. Entre os presos, segundo o mesmo

jornal, figuram o general Eduardo Honitto, secretário do Mi
nistério da Guerra, e o general Delfin Torres Duran, cornan

dante da Brigada de Calí.
A família do general Bonitto informou que seu chefe se

acha incomunicável num quartel de cavalaria. Segundo uma

nota do mesmo Ministério que "EI Siglo" divulga, não seria
verdade que a polícia e o exército tivessem recebido ordens de
se recolherem a quartéis. Também não teria havido prisões.
E acrescenta que o Govêrno conta com a irrestrita lealdade das
fôrças armadas e que o general Bonitto será submetido a pro
cesso militar, de caráter reservado. Nesta capital, a tranquili
-dade é absoluta.
....................................................

A gente de Rommel em pânicoArgel, 31 (H.) - Nu área de EI Hamma, que era defendida
por algumas das melhores tropas alemãs, fizeram os britânicos
grande captura de ma:terial de guerra, especialmente de ca

nhões, encontrados sem a menor avaria, e veículos blindados,
nas mesmas condições, deixados pelo inimigo. As fôrças aliadas
de terra entraram em ação nessa área, após terrível ataque aé
'reo, ataque êsse que teve tal vigor que espalhou a confusão e

o pânico no seio das tropas de élite de que dispunha Rommel.

Novo vulcão em atividade

RIO, (Do Correspondente Especial Amorim Parga, por
via aérea) - O Presidente da República recebeu no Pn .
lácio Rio Negro a embaixada mexicana de ·'boa-vizi.
nhança", chefiada pelo deputado Leobardo Raynoso,
que está visitando o nosso país. A fóto acima fixa um

aspecto da recepção, venda-Se os ilustres vísí tan tes
em palestra com o Chefe d'a Nação

Abjuraram o credo «verdI»
Salvador, 31 (A. N.) -- Informam de Maragogipe que no co

mício realizado sábado último em uma das praças públicas da loca
lidade, despertou viva emoção na massa popular a abjuração' do cre

no verde, por 26 integralistas militantes, que pronunciaram o jura ..

mento de fidelidade à causa das Nações Unidas e denunciaram o che
fe integralista da zona por suas atividades anti-brasileiras. Durante o

comício foram queimados retratos de Plinio Salgado e Adolfo Hitler.

fofrêOlíSêõrSõTSr�1faôa-cê

....................................................
NO INVERNO próximo

4 MODELAR apresentará
as últimas criações da Moda para

Senhoras, Cavalheiros e Crianças
e por preços

SENSACIONALMENTE BAIXOS!

Buenos Aires, 31 (H.) - Comentando o discurso pronun
cíado pelo sr. Wallace, vice-presidente dos EE. UU., ante o

Congresso chileno, "La Nacion" diz que o pensamento do vi
-ce-preaídente Wallace sôbre a união dos povos e a dignidade
do espírito humano significa um caminho completo para o

triunfo da democracia, e, consequentemente, a vtória dos pon
tos anunciados pelo presidente Roosevelt: "A liberdade de
pensamento, a liberdade de religião, a libertação do temor e a

libertação da fome" .

Londres, 31 (u. P.) -- A Agência Telegráfica Polonesa informa
que as autoridades alemãs de ocupação na Polônia proibiram que os

homens de menos de 25 anos e as mulheres de menos de 22 anos se

casem. Licenças especiais de casamento serão expedidas pelos ale
mães para homens e mulheres acima dessas idades.

Cruz e seuse, vitima
indefesa •••

S. Paulo, 31 - Realizou-se,
ontem, às 20 horas e meia, na
Associação Paulista de Medici
na, uma palestra do professor
dr. Fernando O. Bastos, livre
docente de Clínica Psiquiátri
ca da Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo,
patrocinada pelo Departamen
to de Cultura Geral daquela
entidade de médicos.

S. s. discorreu sobre o tema:
I "Aspectos psicológicos de Cruz
e Sousa; seu temperamento e
sua arte poética".
Intensificam-se os

ataques russos
Moscou, 31 (U. P.) - A prin

cipal característica da luta na
frente oriental se traduz pela
intensificação dos ataques rus
sos no anel de defesas inimigas
que protege a grande base de
Esmolensco.
Está sendo batida a príncí

paI linha de defesa com que
os alemães protegem a grande
praça forte. Num determinado
setor chegaram mesmo a pene
trar nas linhas inimigas.

General Italiano
morto

Zurique, 31 (R.) - A "Rá
dio Roma" anunciou que o ge
neral Pizzolato pereceu em

acão na frente da Tunísia.
� ,
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Schenectady (SIPA. Via aérea. 1 Produziu fendas hor-izontais até de há conhecimento ocorreram na

Para "O Estado" Segundo o 'mente, observaram-se fendas que ; 2 metros e 43 centimetros, que se perficiais que tem havido no mun- zona equatorial, no mar de Java"
cálculo ele probabilidades, é de su- iam através da ilha, desde o mar extenderam terra adentro numa do, desde há 40 anos em que se co- a uma p rofund idadc de 7.240 me

por que o Japão sofra êste ano um do Japão até o oceano Pacífico. extensão de até 80 G:!uilômetros. rnecou a fazer um registo científi- tros. Não são numerosos e só temos
novo e Iorrnídável terremoto. Tal é Esse terremoto, o de Mino Owarí, Nessa ocasião houve apenas 3.000 co "dos fenômenos sismicos, até a a certeza de terem ocorr-ido três
a opinião que o Revdo. P. Jesuíta levou a vida de mais de 8.000 pes- mortos, visto se tratar de uma r e- data, ci nco tiver-am lugar no Japão deles nos cincoenta anos, aproxi
J. S. Lynch, lente da Universidade soas. gião em que a população é relativa- com Ulll cada oito anos, cin média. madamente, em que se vêem fa
de Forclham, manifestou numa "Tóquio foi o teatro do seguinte mente escassa. Os japoneses no seu regis l o oficial zendo ohservacões metódicas cios;
conferência que acaba de fazer terremoto de gr-ande intensidade, "Todos esses ter-remotos foram relativo ao período compreendido fenômenos sísmicos.
nesta cida:de no "Science Forum" o de 1923, que custou a vida a superficiais, embora a maior zona entre os anos ele 1905 e 1935 fazem "Á medida que o foco se vai
da General Electric Company. Men- umas 100.000 pessoas. O foco veri- de focos se enconire no oceano Pa- menção de dezanove ele lais lerre- aproximando da superfície, vai au

cionou o fato ele que o último dos ficou-se a vários quilômetros à cifico , a certa distância da ilha motosd e grande intensielade, o que mentando '0 número dos ter-remo
gr-andes terremotos que têm tido frente ela costa; mas a intensidade princ ipal. Um <los efeitos mais de- vem a dar o' termo médio de um tos e vão files ocorrendo cada vez:

lugar naquele império asiático e foi tal que produziu na costa um sastrosos que 'os fenômenos s ismi- em cada ano e meio. mais longe do equador. Tem havi
que causou a morte de 3.000 pes- desprendirriento de até cêrca ele 2 cos dessa zona produzem é a como- "O último dos terremotos de do cerca ele vinte ou mais à pro
soas, foi o ele 1933, e disse que metros, em alguns pontos. Não po- ção marítima, como o revela o fato maior intensidade que tiveram lu- fundidade de 6.430 metros. Três
dada li circunstância de que em demos referir-nos ao terremoto ele de que na pequena ilha de Sanr iku gar no Japão foi 'o' de 1933, o qual deles ocorreram em águas terr íto-
1923 ocorreu um de efeitos desas- Tóquio sem render justa lromena- pereceram 30.000 em 1896 e 3.000 privou de vida a 3.000 pessoas .. De riais do Japão, mas nenhum no Ja
trosos, não seria estranho que hou- gern ao arquiteto americano Lloyd em 1933, por motivo ela onda que efeitos ainda mais desastrosos foi pão p ropr-iamente dito.
vesse outro no ano de 1943. Wríght, que traçou o plano para a a invadiu. o que se ver-ificou em Formosa em "No Japão verificaram-se duas

Os três terremotos de maior in- construção, à prova de terremotos, "Formosa - o depósito de lllU- 1935, pois custou a vida a 4.000 espécies de terremotos, os superf i-
tens id ad e que têm sofrido em tem-, do Hotel Imperial, o qual saiu nições do Japão -- lem uma zona pessoas, apesar de não figural' en- ciais e os que ocorreram a profun
pos recentes as ilhas principais elo ileso. s isrno gê n i ca que atravessa a ilha tre os ele maior intensidade. O cál- d idad es de 800 a 4.000 metr-os.,
Japão, - acrescentou êle, - foram! "O terceiro dos grandes terremo- pelo meio. No terremoto de 1935 culo de probabilidade leva-nos a Cerca de cinquenta têm tido lugar
os de 1891, 1923 e 1927.

1
tos - chamaelo o terremoto do

I
pcrecer.un ali urnas 4.000 pessoas,

I
supor que não está longe o dia em à profundidade maior, e entre se-

"�.o terrem.oto de 1.89� - pros- Tango:- foi .0 -d.e 1927, e vei'ifico�l- e cm 1920 e 1922 hOl!Ve ta�1�bém que se dê outro grande terremoto I tenta e oitenta a prof'udidades até
seguiu - a Ilha princípal ficou se na li ha pr i nchpal a cerca de 160 terremotos de extremall1tel1slGade.l1.oJapão..de 800 metros. Dos superficiais tens
quase partiela em duas. Efeotiva- quilômetros para o sul do ele 1891. "DO" 'iI, ''l,;i'il'PS telTPlllotos Sl1- "OS de maior intensidade ele que' havido uma verdadeira legião".

época, no entanto, os alemães só
podiam construir seus submarinos
em portos alemães, e dispunham
de poucas bases para os seus ata
ques contra a navegação aliada. A
tremenda ameaça dos submarinos
alemães, na guerra atual, porém, é
muito maior, porque, agora, os na

zistas podem construir submarinos
em portos situados desde o norte Ida Noruega até os Pirineus e dis
põem de bases de submarinos ao rlongo desses milhares de milhas
de

•

costa, bem como no Mediterrâ
neo. Além disso, os aviões de mer

gulho inimigos agem em estreita
cooperação com os seus submari
nos.

Se, diga-se apenas como argu
mento, Hitler realizasse sua amea

ça de ocupar o Brasil, os nazistas
poderiam construtr subrnarínos e

dispor de bases ao longo de toda a

I costa brasileira, além de impedir

I'
que as matérias primas desse país
fossem colocadas a serviço da cau-
sa aliada. Isso teria sido uma gran
de contrariedade para as nações
amantes da paz.

O Govêrno Brasileiro, porém,
não estava satisfeito com êsse pa
pel um tanto passivo. Aumentou
continuamente sua fôrça aérea, e
seus intrépidos aviadores manda
ram alguns submarinos nazistas
para o fundo do mar. Além disso, a
aviação brasileira está

patrulhan_,
do incessantemente a costa atlân
tica. Mas o Brasil faz mais do que
isso. Na sua entrevista concedida,
nesta capital, após regressar de Ca
sablanca, via Natal, o presidente
Roosevelt declarou que o Brasil es- �������������==��=��==========:'"

�:��>e���s���n�� d���:�-:��s �:�: Apesar· das defesas de Estalingradosados com o presidente Vargas foi
a concessão de prioridades, pelos Moscou, 30 (U. P.) - O "avanço dos russos na direção de

ES-IEstados Unidos, para o material molensco está-se processando sem cessar, apesar da existência, nessadestinado à construção dessas trtí-
lissimas unidades navais. Dessa região, dos melhores sistemas de defesa do mundo. A baixas colinas
forma, o Brasil velará pela .segu- que há nesta zona estão semeadas de morteiros de trincheira e tan-
rança do Atlântico Sul, enquanto .
que as unidades navais americanas ques imobilizados.
serão destinadas para outras mís
sões igualmente importantes.
Há, ainda, porém, o efeito moral.

Não há no mundo povo que, por
temperamento, seja mais verdadeí
ramente democrático do que o bra
sileiro. Daí a opinião pública do
Brasil, que não se achava plena
mente satisfeita com papel limi
tado que vinha desempenhando
até aqui, embora fosse também im
portante, ter exultado com a opor
tunidade que lhe foi dada de coope
rar ativamente cõm os aliados na
luta pela liberdade do mundo e
para o esmagamento da tirania na.
zista.

De ordem do sr. Presiden
te, notifico a todos os só
cios da U. B. C. S. C. que-

. EM FLORIANÓPOLIS não veste com gosto e arte quem deverão, de 5 a lo de Abril
não quer, pois, para tanto, é bastante fazer uma visítinha à próximo vindouro, compa
ALFAIATARIA BRITO que fica alí na Rua Tiradentes n' 17 recer à Agência Municipal
N° 186 v _ 2 de Estatística, no edifício

da Prefeitura Municipal.
para o preenchimento de
ficha que lhes será distri
bu ído '

Florianópolis, 18/3/943.
JOAQUIM R. BORGES

lo Secretário
5 vs alt.4

De acôrdo com a alínea" a "do Artigo 11 dos Esta·
tutos, convoco os srs. associados para a Assembléia Geral Oro N0 170din ária, quese realizará no dia 4 de abril próximo, às nove

horas, na séde social, à rua Trajano 13 (sobrado), para se pro·
ceder à eleição dá nova Diretoria.

Florianópolis, 20 de março de 1943.
Adauto Freitas, Secretário.

o ESTADO
Diário Vespertino

R'edação e Oficinas à
rua João Pinto n,v 13

T�l. l022-Cx. postal 139

ASSINA. TURAS
Na Capital:

A.no Cr$
Semestre Cr$
Trimestre Cr$
Mês Cr$
Número avulso Cr$

No Interior:
Cr$
o-s
Cr$

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

Ano 80,00
45,00
25,00

Semestre
Trimestre

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não pu-

I
blicados, não serão devolvi

dos.
-

A direção não se responsa
biliza' pelos- conceitos emiti

I
dos nos artigos assinados

TÓPICOS & COMENTARIOS
Aumenta a importancia da

participa�ão do Brasil
na guerra

'Vashington, (Comentário espe
cial da INTER-AMERICANA) _

Entre as confiantes asserções fei
tas por Hitler, há alguns anos, en
contra-se aquela referente ao Bra
sil, quando o ditador nazista, alu
dindo aQ grande país sul-america
no, disse, com ar de desprezo: "Ah,
O' Brasil! Podemos tomar o Brasil
pelo telefone"! E, em razão da fe
rocidade com que as hordas ger
mânicas se estendiam pela Europa,
essa bravata do sanguinário dita
dQl' não deixou de causar certa in
quietação, especialmente quando
se considera que Dacar dista ape
nas algumas horas da costa brasí-
1eira. E daí O alivio com que os
aliados receberam a notícia de que

. 0 .�rasil tinha declarado guerra ao
EIXO.
Os nazistas, que afundaram muitos
navios brasileiros e assassinaram
miseravelmente homens, mulheres
-e críanças brasileiras, unicamente
pelo prazer' de causar mal, tenta
ram- aparentar indiferença pela
ati�ude adotada pelo Brasil. "O
Brasil não poderá fazer cousa al
g,!-m�" - disseram com imperti
nencia. e orgulho desmedidos. O
pre�i�énte, Roosevelt, porém, foi
mais sagaz. Embora sobrecarregados de responsabilidades e de tra
balho,

.
encontrou tempo para con

ferencíar em Natal com o presiden
te Vargas, ao regressar de sua con
ferência em Casablanca. Não foi
essa simplesmente uma "visita
formal", nem uma simples demons
tração de cordialidade e amizade

de:tre o Brasil e os Estados Uni· Os elementos colhidos pela Esta
s. Foi uma visita prática, tendo tística Militar são absolutamen(um olljetivo também muito prá- secretos, f' servem sómente a finstico. As terriveis destruições cano militares. Negar-se a fornecê-los ou

Bada,. pelos submarinos inimigos mentir no ministrá-los constitue
;na Primei�a Grande Guerra são. crime rigorosamente punidl:" pela.�o conheclluento de todos. Nessa I leis do País. (D. E. M.).

Clínica médico-c1r6.rgica do
DR. SAULO RAMOS
IilspeclaUsta em moléstlaa de

senheras - Partos.
ALTA CmURGIA ABDOMINAL:

elo'
tõmago, v"i!Sfcnla, útero, ovários,apêndice, tumores, etc. - CmURGIA
PLASTICA DO PERtNEO - Hérnias,bldrocele, varlcocele. Tratamento sem
dor e operaçãc de Hemorroldes e vari
zes - Fracturas: aparelho. de gêsso,
Opéra no. Hspltals de Florianópol1ll.Praça Pereira e Oliveira, 10 _

,Fone, 1009
Horérlo: Daa 14 àa 16 horaa, dlarla.

mente.

Os gregos
•

«eixo» NOSSA
O PENSAMENTO DO DIA
"OS piores escravos são aque

les que servem constantemente-
às suas paixões".

•

- Diógenes;

desafiam

Apesar das medidas brutais postas em prática pelos
soldados alemães e italianos em Atenas, os estudantes
gr,egos realizaram grandes manifestações patrióticas pe
las ruas de Atenas, depositando oferendas florais aos

pés do monumento ao patriota heleno Xantos. (Fóto
da Inter Americana, para O ESTADO)

A ANEDOTA DO DIA
Dois senhores estão sós numa"

cabine de vagão de estrada de
ferro. Um deles pergunta ao

vizinho, o qual havia puxado o

relógio:
- Queira ter a bondade de'

me dizer que horas são?
- Não sei.
- Mas o senhor acaba de'

puxar o relógio! •..
- Foi para vêr se êle ainda,

me estava no bôlso ...

O PRATO DO DIA

éROQUETES DE PÃO
Ponha de môlho em meio Iitro
de leite um pão de quarenta.
centavos e passe-o pela 'peneira.,
Junte à massa uma colher

de manteiga, sal a gôsto, pi
menta do reino e duas gemas ..

Leve ao fogo mexendo sem

pre até cozinhar o pão.
Junte à massa queijo ralado;presunto bem picado e' saIs):!'

moída.
Misture bem, faça os �r_oque

tes e frite-os.

COMPANHIA DE SEGUROS «SAGRES»
Sub Agente

L. ALMEIDA - Rua Vidal Ramos, 19

c�m::i�:"��:�:�l:::. ,tes e amigos que trans·
feriu seu consultório
para a rua João Pinto,
7 (sobrado, em cima
da Farmácia "Santo

1 Antônio"), onde conti:

I nuarÓ" a dar consultas;

.,'
das 15 'às 17 horas,

diàriamente

Um cinema Dara você

154

D. B. 8. S. 'V•
,AVISO

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

jadas pela "quinta-coluna".
(L. D. N.). ·!�_,6:.l.�::bt�

ALERTA

Associação Comercial de Floriaqópolis
Assembléia Gerãl Ordinária

169 12vs·8
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o Vasco se interessa pelo concur-

Blumenau, 29 -- Perante I1lUllC- so do zagueiro paulista de Beglio
.rosa e entusiástica assistência rea- mene, que segundo afirmam os [or
lizou-se ontem, o Torneio Inicio da riais da Paulicéa, já firmou compro
benemérita Liga Blumenaucnse de I misso com o Corinthians.
Futeból, superiormente dirigida pe-
lo conhecido e dedicado esportista INDICE DO PROGRESSO DO FU-
Alfredo Campos. TEBóL PAULISTA
Atuando com apreciável técnica,

o valoroso conjunto do Blumenauen
se sagrou-se vencedor do torneio,
,.classi,ficando-se em 20 lugar a re

;llresentação do Timboense.
Os jogos disputados apresentaram

-os seguintes resultados:
Indaial 2 goals, América 1 goal.
Blumenauense 1 goal e 4 corners,

-Concórdía O.
Tupi 1 goal e 1 corner, Bandeiran-

.te 1 goal,
Brasil 1 corner, Amazonas O.
Timboense 1 goal, Indaial O.
B1umenauense 1 córner, Tupi O.
Timboense 2 goals, Brasil, 1 goal

e 1 corner.

Blumenauense 4 goals, Timboense
o.

RIO, 31 -- A Confederação
Sul-Americana de Atletismo ofi
cina à C. B. D., que, de acôr
do com o pedido da Argentina

•
e Uruguai, transferiu o mrcto

f.. Será no sábado do Campeonato Sul-Americano

EM PORTO ALEGRE S. PAULO, 31 (E.) -- Foi de Atletismo, de 17 para 25 de

O Cruzeiro abateu o Gremio pela. antecipado para a tarde de abril, no Chile.

:P:'�'�;n::�l:;.em de 1 a O. Renda:
.CÃRfÃzi'SDo-OiA«<

EM PELOTAS

o TORNEIO·INICIO DO CAMPEO·
NATO BLUMENAUENSE

Renda: Cr$ 2.479,00.
•

EM JOINVILLE
V Brasil, de Curitiba, venceu o

/ Glória, campeão da 2a Divisão da
Liga Joinvillense de Desportos t),el�
-contagem de 4 a 2.

•

""

EM CURITIBA
Com a realização de mais duas

-partidas prosseguiu ante-ontem, o

Torneio Extra.
O Atlético venceu o Comercial por

'2 a 1 e o Curitiba derrotou o Ferro
viário por 4 a 1.

O Brasil, de Pelotas, derrotou o

Rio Grande, da cidade de igual no

me, por 2 a 1.
*

EM FLORIANO
O Floriano, da cidade do mesmo

nome, empatou com o São José, de
Porto Alegre, por 3 a 3.

•

EM PETROPOLIS
O quadro de amadores de São

Paulo empatou com o Serrano, de
Petrópolis, pela contagem de 2 a 2.

EM TRIBUGO
O quadro de amadores do Flamen

-abateu o Fluminense, de Triburgo,
pela dilatada contagem de 8 a 1.

•

EM FORTALEZA
O Ferroviário derrotou o Magna·

ri por 2 a 1.

EM VITóRIA
O Salda.nha da Gama venceu

Alvares Cabral por 2 a 1.

EM SÃO LUIZ
abateu o moto-clubeO Sampaio

por 2 a 1.

PARDAL CONTiNUARÁ NO SÃO
PAULO

O excelente ponteiro gaucho Par
dal reformou compromisso com o

São Paulo, recebendo 90 mil cru
zeiros, por um contráto que terá a

.duração de três anos.

Vende-se ou alugã-se'
confortável e bem construido

I
bungalow, que se está concluin
do, à rua Nerêu Ramos, tendo
salas de visita e de iantar, 4

dormitórios, copa. cozinha,
quarto de banho, agua quente

f

\
e regular quintal. Póde ser. vis·
to das 7 às 16 horas. Tratar

______________ à rua Marechal Guilherme, 15,
3vs-2 184 3 vs, 3 191 5 v.l

A SERVIÇO DA
ALEMANHA

t � cartór ío da D. E. S. P. S., sr. Zildo José

I I .Io rg'e, acaba de fazer entrega do relató

I

��
.'

'.1 ,I I
rio referente ao inquérito que presidiu

� e no qual reuniu as provas especiais ele
,culpabilidade em crime contra a segu
rança da Pátria, por parte de maus bra

� sileiros esupendrados pela Alemanha na-

� zísta, chefiados por Túlio Reg is Nasci
.....-_..-----------....- '; hento e coordenados pelo embaixador

germân ico Ku rt Prueffer.
"Durante a ínatacavet neutralidade

brasileira - diz o delegado - o embai
xador alemão, cumprindo ordens do es
tado ma íor elo "Re ich", e em perfeita
l iga ção C0111 o aventureiro Nie ls Christen
seno organizou a máquina de espionagem

O nazi, vizando por todos os meios enfra
quecer os nossos al íados e tornar vulne
ráveis as defesas do BrasiL
Rompidas as relações diplomáticas

com o "eixo", em janeiro de 1942 o si
nlsti-o embaixador Prueffer, pres�entin.
elo e mesmo tornando contacto com a re

pressão policial à reele quinta-colunfsta
articulada por Christensen e manejada
por alemães, c.ompreendeu que deveria

O lançar 111ão, a partir desse momento, de
elementos naturais do país. Infelizmen
te não lhe foi impossivel conseguir a

colaboração direta ele alguns elos índi
ciados neste processo. Desse moelo f'ícou
organizaela uma turma ele elementos a

serviço ela Alemanha e inteiramente
composta de brasilieros.
Reconhecenelo o estaelo de. bel lgerâu

cia com a Alemanha em agosto ele 1942,
o citado diplomata confiou a elireção do
serv íço secreto alemão no país a Túlio
Regis Nasclmen to, que de há 111uitO já
se elistinguia na obcessão pelo nazismo.
Qual não foi a surpresa do diplomata
quando, poucos dias antes de embarcar
não mais conseguiu articular-se C0111 Tú�
l lo, É que a polícia carioca, nesse mo
mento elirigida pelo coronel Alcides Et
chegoyen e com a supervisão do movi
men to político a cargo do major Olinda
Denis, estava vigilante e a trama fõra
descoberta.
Como marcante coincidência, quase

todos os acusados neste inquérito per
tenceram à antiga Ação Integralista Bra
sileira. Nestes autos as provas são mais
expressivas que qualquer comentários".

O delegado trata, a seguir, ela atua
ção de caela um dos Indiciados, segundo
suas próprias declarações, a começar por
Tú lio Regis Nascimento ou "Capitão
Garcia", seguindo-se Kurt Pruefrer, Val
ter Becker, cujo nome aperece no pro
cesso como o or ien tador dos grupos de
espionagem e sabotagem; Hermann Boh
ny, capitão da armada alemã e adido na

val à representação diplomática no Rio,
controlador e um dos responsáveis pela
orientação elo serviço secreto alemã que
agia em nosso país; Gerardo Margela
Mourão, emissário enviado a Buenos Ai
res corno portaelor ele uma mensagem
criptografaela, tendo confessado em seu

depoimento a participação nas at.ivida
eles ele espionagem como auxiliar elireto
e de imediata confiança de 'I'úlío, Apar-e
cem ainela: Alexandre Konder, que em

suas declarações confirma haver apre
sentado Geraldo Melo Mourão a seu pr í

mo Túlio Regis Nascimento e a quem
for-neceu endereço para recebimento de

Ultima exibição: O arrebatador e inesque civel cartas procedentes de Buenos Aires; os-

O rei" da alegrl-a .
drama: valdo Rifei França, tambem enviado a

O t d
Buenos Aires com uma mensagem codi-

Com Mickey Rocney e Judy OIS COO ra· O mun O ficada, destinada a agentes da espiona
gem alemã sediados naquela capítal: AI·

Com John Shelton e Lana varo da Costa e Sousa, arregimentado

Bras'll etuelldedes 2x2
Turner por Melo Mourão para observador d íá-

I
l r ío do movimento do porto desta capi-

Complemento Nacional (D.F.B.) 7a Exposição de peCUária na Baía tal e incumbido de obter pormenores

Olhos da armada. (Policial) referentes à carga, tonelagem procedên-

I
cia e destinos de navíos americanos e in-

Preços Cr. $3,00 -2,fO- 1,00 Preços: Cr. $2,20 e 1,50 gleses, tendo começado a trabalhar sob

Livre de Censura Livre de Censura a promessa do pagamento de 2.200 cru-

zeiros mensais; Heinz Otto Hermann
Lor-enz, tripulante da marinha mercan

te alemã, que, por sua colaboração ao

serviço secreto nazi, já foi denunciado
ao Tribunal de Segurança; Valêncio
V"tU'ch Duarte, tambem arregimentado
para .o serviço secreto alemão p.or Mel.o
Mourão, e que era destinatário de cartas

procedentes da Argentina que diziam
respeito ao referido s�rviço secret.o.

O inquérito foi encaminhado ao presi
dente do Tribunal de Segurança Nacio·

VIDA SOCIAL
AnIversários I
Passa hoje o aniversário na

talício da exma. sra , d. Dulce
Livramento Moritz, esposa do
sr. Henrique Mori tz ,

•

Faz anos hoje o sr. João
Mendonça, construtor licencia
do e pessoa geralmente estima
da por suas qualidades morais.
Florianópolis deve lhe já nume

rosas construções, elegantes e

sólidas, reveladoras, portanto.
não só do seu bom gôsto co

mo tambem da honestidade com

que cumpre os seus contratos.

Fazem anos hoje:
sras, Gisela Mendes Porto e

Maria da Anunciação Pachéco;
sritas. Maria do Carmo Du

tra e Luzia Correia Porte'a;
srs. Jonas Carvalho, Nelson

Pereira Diogo e Celso de Sousa
Pinto.

*
GenWezas:

Do sr. prof. João Roberto
Moreira, digno diretor do I.E.F.,
recebemos amável cartão de a

gradecimentos pela notícia à
cêrca do seu aniversário.

*

O sr. Tenente Eusébio Men
des, em carta, agradeceu-nos
as reterências feitas ao faleci
mento de seu sogro sr, Olím
pio Mota, falecido no Rio.

).

BEGLIOMENE NO VASCO sábado, no Pacoembú. o jo
go Juventus versus Corin
thians.

Iheiro da ilustraQãO a-eima, oferecer·
lhe. em amável gesto. um cálice do
excelente aperitivo KNOT, lembre
se v. Sia. de acrescentar, ao agrade
cer a gentileza:ESTEE 1.41'1-
BEi'1lJ I1EU APERITIVO

I'RED/!.ET(J!

«<

Promessa gorda
S. PAULO. 31 (E.)

"Santos" prometeu a seu s

jogadores, se sai rern ven

cedores no próximo domin
quantia de 500 cr-u

a cada um.

Os prélios da segunda rodada do
campeonato paulista, disputados an-j go, a

te-ou.tem apresentaram a excelentel:?:eiros
renda de CrS 171.986,00. I

I

*

U/1 PIlO/)UTO /)A KlrOTSA./If/), COI1. E SEGUROS
'-- ITI...... í .....

CLUBt RECRIATlVO L1MOEHSE
(Fundado em 6-11-1931)

Assembléia geral
Estão convidados os senhores

sócios dêste clube para, em As
sembléia Geral, dia 1° de abril,
às 19 horas, aprovarem os Es
tatutos do Clube.

Florianópolis, 30/3/1943.

JESSÉ FIALHO,
190

I' Secr.
3vs-2

Chico Trindade
S. PAULO, 31 (E.)

árbitro que, no Torneio Re
lâmpago, mais ganhou. foi
Chico Trindade: 2· 910 cru-

ALCEBIADES NO PALMEIRA

Os primeiros jogos
Rio, 31 -- Domingo pró

ximo será iniciado o cam

peonato do cidade, mar

cando a tabela a realiza
ção dos seguintes jogos: Bo
tafogo x Canto do Rio, na
Gávea; São Cristóvão x Bon
sucesso em Campos Salles;
Flamengo x Madurelra, nas

Larangeiras; Fluminense x

Vasco, em General Severia
no; e Bangú x Américo, em
Bonsucesso.

O médio Alcebiades, que vinha
atuando no Canto do Rio, assinou
contráto com o Palmeiras, de São
Paulo, recebendo 30 mil cruzeiros
luvas. O passe do referido jogador
custou ao Palmeiras a quantia de

zeiros.

20 mil Cruzeiros.

Passe de Zabotti
RIO, 31 (E.) -- Chegou de

Santa Catarina para a C.
B. D. o passe de Zabotti,

I
que se destina ao Flumi
nense.

,e

o Sul-Americano
Atletismo

de

Clubes multados
S. PAULO, 31 (E.) -- Poram
os seguintes os clubes que,
jogando no último domingo,
foram multados: o Santos
em 110 cruzeiros, o Corin
thians e o São Paulo em

100 cruzeiros, o Juven tus e

a Portuguesa em 10 cruzei
ros.

:IOOOCICIOD�ODOar.'Cl!:XJnatlOOatllGDIXO:JOQQacoouaoa QCQOQDIXlCCXXXlClODOfXDXJDOt"ICXlOOCIXIOCOOCXXJO�

-o-- ......-

CINE ODEON IMPERIA.L
- FONE 1602 - -- FONE 1587 -

A's 7 1/2 horas A's 7.1/2 horas

Garland

....................................................

o

DESPEDIDAS
DIAMANTINO JORGE

CHRISTOFI e sua irmã IZA·
BEL NICOLAU ANASTACIO,
por falta de tempo, têm a hon
ra de se despedirem por inter·
médio dêste jornal, dos seus

conterrâneos, parentes e amt··
gos, com grande saudade,

agra_!,.decendo, outrossim, as atenções
que lhes foram carinhosamente
dispensadas durante a sua curta
estada nesta Capital. 1

Florianó�olis, 30-3-1943 1
Diamantino Jorge Christofi

187

na].

EDUARDO LUZ e SENHORA.
participam aos parentes
e pessoas amigas o nas

cimento de sua filhinha
ANA-MARIA

Fpólis., 26 de março de 1943

Rua Vitor Meireles, 28
Florianópolis

Camisas. Gravatas, Pijamell,
Meias das melhores, pelos menores

preços só na CASA MISCELANEA.
- Rua Trajano, 1:1.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Os �alcânicos ocultam suas �eroas C�urc�iII e o açou�ueiroLondres, via aérea (P�r Wa- suavizar seu sofrimento, ocu.l- as multidões e não. represeI;' S. Paulo, via aérea (Do C. E. c., para "O Estado"). - Há .

ou-

verly Root, de Press Informa- tando-lhes o que lhes poderia tarn as crencas reais dos pro t f" I' -l
'.

i� "r'l
/ /Y

tion) - Os governos húnga- causar tristezas". príos lideres 'nazistas. Se êstes C? ?,mpo _OI pu� lCauo. no grande jornal mg:es Manchester .suar-

1'0 e rumeno não ousaram di- I As pessoas acostumadas a fossem sinceros, apoariam o dian um notável e muito expressivo acontecimento. O encontro de
zer a seus povos a extensão de ler uma imprensa severamente nazista húngaro Imredy e seu um açougueiro com o primeiro ministro Churchill. Encontro cordial,
suas perdas, mas o fat_o de que �ensurad: nã�..t�r�o d�ficulda-I�artido Nacional de �eco�nh:- a�ável, signific,a�ivo tanto socialmente como p�hticam�nte. A simpli
elas fora� pesadas nao pode aes �m tr�du",lI este trecho da cimento como o pode; gover- cidade e o espmto expontaneamente democrático de Churchill é uma
ser escondido dos olhos daque- seguinte forma: "0 governo namental naquele pais, ou po- J ,.

- rÓ» d
.

d G
_

B h I
-

h'
les cujos pais, filhos e irmãos está lhes ocultando a serieda- riam a Guarda de Ferro como a��on=lraçao categ?flCa, o regime a ra-i retanl a, .fi? CJl:a na� a

não regressaram das frentes de de nossas perdas". governo da Rumânia. Mas eles distinções entre os inchvíduos segundo as classes SOCIaiS, financeiras
de batalha. Em uma reunião Da mesma forma, a Rumâ- apenas usam êsses partidos co- e políticas. Predomina na Inglaterra a perfeita e mais completa igual
do partido governamental, em nia está segurando as notícias mo ameaça contra os que se dade e a mais rigorosa liberdade. E é a fôrca dessa realidade e o vi-
22 de janeiro, o primeiro mi- dos desastres verificados na encontram no poder. Kallay E gor dessa fraternidade que engrandecem o"heroismo do povo. Povo
nistro Kallay, da Hungria fez frente de leste, onde suas per- Antonescu são constantemen- '. 1 ideai h d d

. -

b d d
a confusa declaração de que das são avaliadas em cerca de te lembrados de que se não con�leflLe cos seus I reais, con ece or e suas a�plfaçoes, sa � or o

as perdas húngaras se torna- 300 mil homens, noticiando-se obedecerem docilmente serão motivo da luta em que se empenha contra os regimes da opressao e da
ram maiores, mas não podiam ainda que dois generais rume- substituídos pelos nazistas tirania. Povo feliz que sabe lutar pela sua felicidade porque póde
ser "precisadas com exatidão". nos suicidaram. Mas, o grande confessos, da mesma forma pessoalmente avaliá-ia e interpretá-la em sua própria vida no seu

O "Pester Lloyd" usou, no número de desertores que fugiu que na França Doriot é agita- próprio país!
dia seguinte, quase a mesma para a Bulgária, afim de evitar do como um espantalho deíron-
frase, em um artigo que, apa- de ir para a frente russa, de-l te a Laval. Os nazistas balcâ-

O
.

b
'"

rentemente, apoiava o primei- monstra que as notícias

circu-,
nicos são muito mais uteis a oiro Sll mariDO

ro ministro. laram amplamente. Ao mesmo seus mestres alemães fóra do
"Estamos agradecidos tempo, as atividades subterrá- poder do que no governo. E =C:-C"':'7"··:�"·:7""='.-'--··_'····_··_·--·_--�·".·__

·

dizia o artigo - ao primeiro neas tornaram-se extremamen- em consequência não são cú"

ministro por ter prometido to- te intensas e foram distribui- locados no governo.
mar providências contra aque- dos centenas de milhares de Como declarou o próprio mi
les que desnecessariamente panfletos pedindo a .Antonescul nístro alemão em Bucarest,
aumentam a ansiedade alheia para recuar até a linha do i Kilingcr: "Os camponeses ru

sobre seus entes queridos e Dnieper. : menos não contam, e das elas

que criam uma atmosfera ina- O método gcrmamco de: ses altas, sessenta por cento

dequada aos tempos atuais". manter o contrôle sobre os go- i são analófílos, trinta por cen

Mas, em seguida, vem o ve- vernos rumeno e húngaro é í to indiferentes e os restantes
neno: "Nós podemos, em pri- mais uma evidência às nume-j dcz por cento são uma laia
meiro lugar, auxiliar aqueles rosas provas de que os trom-' que -se denominam nacionais
flue foram diretamente atingi- beteados dogmas do naZiS1110 sccíatistas com a intenção de
dos pelos acontecimentos e servem apenas para enganar fazerem negócio conosco".
�-------------------------------------------------------------------------.-----_.

-

Sociedad.e Cooperat�v� de Responsabilidades I iJm �ef!�dan8ti!l aLímítcdc I
Ia ti dU ..."QJiiãlUiU

Banco de Crédito Popular e Agrícol·a LO�!l�e��!�.)anon���
de Sant.:a Catar"lna mandante da base aérea ame-

U U 'I ricana na China e organizador
Rua Trelano n.O 16 - Séde própria da esquadrilha dos "Tigres

Registrado no Ministério da Agricultura pelo Oertíflcado Voadores", general C 1 a i r e

n. 1 em 20 de Setembro de 1938. Chennault, em entrevista à

Endereço telegráfico: BANCREPOLA imprensa, declarou que a avia-

CódiJlos usados: MASCOTTE la. 8 2a. edição ção japonesa já havia atingi-
FLORlANOPOLIS do seu apogeu e está agora em

EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES d��adência. Acre�c�nt?u que as

Emprestimos - Descontos _ Cobranças d�flculdades d? ImmIg<2 p,;o-I
vem, segundo informações díg-

e ordens de pagamen.to nas de crédito, da deficiên- _._�_ ___

Tem correspondente em todos os Municípios do Estado cia da produção aeronáutica e IRepresentante da Caixa Economica Federal para a venda escassez de aviadores com o

C h' A�'
·

B'das Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio : treinamento necessário. Suas' omn�n 18 • !Isnça ria 8.18 ..semestral, em Mll�� e Novembro. 'reservas de aparelhos estão se tU ��ifJUH�fl 'Ia:. U .
íiII1

Paga todos O! coupons d!ls apohc�s FederaiS 8 dos Estados I esgotando e, ao mesmo tempo, . 1de Sa� Paulo. �IDas Gerüls e. �ernamhuco. o Japão está lançando .mão de Fundadíl em 1870 - Side: BA AMantem carteira e�pecl�l para admID�8t:a.Cão de prédios. pessoal com pouco tremamen·, _

Recebe dinheiro em depósito pelas to, em consequência das seve- II\CENDIOS E TRANSPOR I E5
melhores taxas: ras perdas sofridas.

.

Uados relativos ao ano de 1941

C/C à dlsposlção Irettrada livre) 2%
--------------------- Capital Re'{ltz!idu c- $ g.OOO.úuO,O?

C/C Limitada 5% rl\Sp1l T J,(lCM} MA H.\ VI Reservas, mais de $ 59 000.000,00
C/C AYiso Prévio 6%

T..umU! Responsabilidades assumidas, • IS 4.748.338.249,78

C/C Prazo Fixo 7% ! Receita c $ 34.l98.�34,9U
Aceita proouracão para receber vencimentos em to- ADVOG 4005 Ativo em Bl de dezembro c $ 91.862.;)98,37

«tas 88 Repsrtlcões Federaís, Estaduais e Munícíoats Drs. Sinistros pagos c $ 7.426.313,52

Aldo Ávila da Luz
Bens (lI? ·�iz. (préc1ios e terrenos) • $ 23.742.657,44

proc'esso de tratamento da e
DIRETORES: Dr. Parnfilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr.

Francisco deSá e Anísio Massorra
Leoberto leal

Paralisia infantil I
Escr. Edifício Amélia

Neto, sola 2.
Rio, 29 (A. N.) - O coronel dr. do, a parali.sia infantil se caracte-

Jesuino de Albuquerque realizou riza por três sintomas principais: -���������..........__
sua segunda conferência, com o ob- eSpaS1110 muscular, incoordenação

--

jetivo de informar o corpo técnico de movimentas e alienação mental LEONOR DEUCHERacerca dos resultados da sua recen- do músclüo, expres'sõ'cs estranhas
te viagem aos Estados Unidos. criada,s por Miss Kenny, mas que

Decla,rtou o coronel Je�uino de foram adotadas nas clinicas ameri
Albuquerque que, nas observa.�ões canas. O mesmo acentuou com re

(rue fizera nos Es,tados Unidos, fi· lação a'o tratamento que, ao invés
xára al,gU!ns aspectos da puerieul- de aparelhos de imobilização, pul
tura norte"americana, muitos dos mão de aço, etc., se 'resume· boje
quais podem ser ap,ro,veHa(!os em na aplicacão de comp,ressas quen
nossa organização cOlngên (' ['c. De- tes sobre> oS músculos em contra
pois de outras oonsiderações, o �o· tura, na mobilização Il,recoce e

ronel Jesuino de Albuquerque )laS- reeducação de movimentos. Con
sou a examinar o problema da pa- clu1ndo sua conferência, o secretá
do de Kenny, já oficialmente ado· rio de Saúde acrescentou que dada
tado nos EE. UU. e a necessidade a importância do assunto, o pre
de sua divulgaçã,o entre nós. Acen- feito Henr1que Do-dsworth designá
tuol�·O fato cle ter a irunã Kenny in- ra dois médieos da Prefeitu.ra para
verhdo completamente as fórmu· se aperfeiçoarem nos EE. UU. no

las.orto.do;xas em que se apoiava diagnóstico precoce da paraj,isia
o dIagnostIco e ,o tratamento dessa infanti,l, bem como das enfermei
enfen:ni.dade, provando que, ao ras para se aprimorarcm na aplica
contrano do que ·estava es,tabeleci� ção, do método Kenny.

Enfel'meira obstétrica (par
teira diplomada) Atende na
Casa de Saúde S. S6bastião, IIdas 10 às l2 e das 15 às 17 i
horas I

.������������-���������==============���--'
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i SE�AS i: padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores :.
i fábricas do país, são encontradas DOS balcães da ;;
: Casa S N ROSA:

Séde: LONDRES - Fundo de reserVa: superior. Diariamente recebemos novidaaes •
a CR. $ 1.200.000.000.00. Sub-Agente' •• RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514 -.L, ALMEIDA R. Vidal Ramos, 19

-------------� •••••••••••=••••_••••••••••••••••••••••

Novo

IHSURAHeE (o. LTD.lHE LOHDOH & LAHCASHIRE

germalnico afundado

Embora não se forneçam listas regulctres da des
truição de submarinos do Eixo, sobe-se q u

é
o número

tem aumentado firmemente. A fotografia mostra os

sobreviventes de um submarino sermânico· a caminho
dos campos de' concentração. deixando o contra to rpe
deiro britânico que afundou o sua em barcação e reGo
iheu 36 sob raviven taa. (Fóto do Britsh News Service, para.

"0 Estado")

/

U
.'

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

cipais cidades da América, Europa e Àfrica.
J1..qente em Florianópolis

CAMPOS LOBO & CIA. - Rua Felipe Scbmidt, n: 39
Caixa POl'hd n. 19 - Telefone 1.083

End. Telegr. «ALIANÇA»
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO. ITA.J1\Í,
BLUMENAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL
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Wash iugton - Março - (Por Em resultado dos movimentos em

Via Aérea)
.

(Por WALTEH grande parte das populações das, nha dias seguidos e noites seguidas, lista das grandes cidades industriais larga escala das populações, espe
THCRL'PP IK. - Copyright da ln- cidades destruidas, especialmente j devem-se esperar ataques de efeito da Alemanha, cujos nomes aparece- cialmente desde 1939, deve ter havi
ter-Americana, especial para êste na, Baviéra, Austria e Boémia, o

quel incalculável e contra os quais Ri- rão sem dúvida, em breve, nos co- do grandes mudanças em muitas re

jornal) - Em 1934 a Alemanha ti- causa grandes transtornos nas re- Uer não tem meio de defesa. O bom- munícsdos oficiais. À testa da lista giões industriais, mas não há esta
nha 56 cidades com uma população giões referidas, em virtude da falta, bardeamento das dez cidades refe- acha-se Berlim, com uma população tísticas de confiança disponíveis a

de mais de 100.000 habitantes. de mantimentos e habitações que lá, ridas afetou uma. população de cêr- de 4.300.000 habitantes. Depois se- respeito. Alguns dos pontos mais
Mais de dez destas cidades - por se sente. Se os ataques aéreos fo- ca de 3 milhões de pessôas. Se, di- guem-se Viena (1.800.000) e Harn- vulneráveis da organização de guer
consequência uma quinta parte - rem sistemáticamente continuados gamos, mais vinte cidades que são burgo (1.130.000). ra alemã neste momento são ao falta
foram já bastante danifica.das em e em larga escala, as autoridades centros industriais importantes fo- Depois destas seguem-se por 01'- de braços e a insuficiência dos
resultado dos ataques aéreos. São alemãs lerão de enfrentar proble- rem atacadas e destruidas, muitos dem do seu tamanho: Colônia transportes. O bombardeamento vio-
estas cidades. Colônia (com cêrca mas cujas dificuldades mal se pó- milhões ele pessôas ficarão sem tra- (760.000 habitantes). Munich I lento e sistemático de muitas cida-
ele 760.000 habitantes), Hamburgo dern imaginar. balho durante muito tempo e os I (ROO.OOO), Leipzig (720.000), Essen des seguidas colocará a Alemanha
(1.130.000), Bremen (330.000), Duis- Até agora o bombardeamento das seus esforços são perdidos pelas (660.000), Franctort-sôbr'e-c-Meno numa situação muito perigosa, sem

burg (juntamente com Hamborn cidades alemãs tem sido distribuído industriais ele guerra, sem contar (560.000), Dortmund (540.000, S,tut-,'
talar do efeito psicológico.

450.000), Duesseldorf (500.000), Es- por um período prolongado - qua- com as dificuldades de alojamento tgart (415.000), Nnernberg Não obstante todas as vitórias ale-
. sen (660.000), Mannheirn (280.000), se 3 anos. Ataques em larra escala, destas massas de gente e o efeito (410.000), Wuppertal (410.000), mãs no oriente, há coisas guardadas
Kiel (220.000), Luebeck (130.000), com mais de 1.000 aviões, de cada psicológico que acontecimentos des- Chemitz (350.000), Gelsenkirchen I para a Alemanha que Hitler não es

Ludwigshafen (110.000), Saarbrue- vez, carregados de bombas o maior ta natureza têm por força de exer- 340.000), Koenigsberg (320.000), ! perava. Muitos dos acontecimentos
cken (130.000), Muenster (125.000), tamanho, começaram há pOI co tem- cer a população. que foi recentemente atacada por I desta guerr-a excederam os limites
Stettin (280.000), havendo também po apenas. Não obstante, qu se um Como é natural, têm de se Iszer aviões russos, Bochum (320.000), I a que podiam chegar as imagina
outras cidades mais pequenas que quinto das grandes cidades lemãs segredo sôbre os nomes das cidades Magdeburg (310.000), Mannheim .. ções mais- férteis. O que vai acorite
têm sofrido grandes estragos; como foi já atingido. Os mais caut losos alemãs escolhidas para alvo dos (280.000), Stetin (280.000), Aldona ceI' à Alemanha quando se desenvol
por exemplo póde-se mencionar dos peritos aéreos ingleses inter- próximos ataques.- Há muitos pro- 2-15.000), Kiel (220.000), Halle-só- ver realmente toda a ofensiva aérea
Restock. pretaram o bem conhecido aviso à blemas a resolver para traçar um bre-o-Saale 210.000), Augsburg .... elos Ali MOS deixará na sombra tudo

Os ataques da Real Fôrça Aérea população alemã, feito pelo Mare- tal plano, C0l110 seja, o número dis- (180.000), Cassel (180.000), Bruns quanto o mundo têm visto até agora
da Grã-Bretanha são principa,lmell.l chal do Ar Sir Arthur Harris, C01110 ponível em cada ocasião ele aviões wick (170.000), Crefeld (170,000), de desbruição, Não há ninguém no

te dirigidos contra os alvos indus- representando um máximo que te- de bombardeio de grande' raio de Aix-Ia-Chapelle (165.000), Wiesba- mundo que queira toda essa destrui-
triais e' os importantes entronca- ria de ser modificado ele conformi- ação capazes de voar através da baden (100.000), Karlsrube ção, toda essa confusão, que póde
mentos de estradas de ferro. Porém, dade com 88 circunstâncias elo mo- Alemanha, e outr-as considerações (160.000), Graz (155.000), Hagen .. ser impossível de reparar. Mas, in
a destruição das industrias de guer- mento - especialmente ele nature- de natureza técnica, militar e poli- (150.000), Erfurt (150.000), Mainz .. felizmente, é talvez a única maneira
ra essenciais e a paralização dos za meteorológica. Mas mesmo su- tica terão influência elecisiva sÔbrel (145.000), Saarbrucken (135.000), de libertar o mundo do Hitlerismo.
transpor-tes não são as únicas

con-I
pondo que se possa apenas levar a fi escolha dos alvos. Luebeck 130.000), Muenster O sonho do "Reich que dura Mil

sequências. O que não tem muito cabo metade, elo que disse Sir Har- Em virtuele dos acontecimentos (125.000), Plauen (115.000), Linz Anos" desaparecerá em chamas e

menos importância é a necessidade ris, e que não seja _possivel fazer i prestes a se desenrolarem será in-j (110.000), Remsheid (110.000), Beu-] fl.l.l1lO _antes d� ser arrancado à ima-
de achar alojamentos para uma chover bombas em erma da Alema-: teressante paSS2,1' os olhos por uma fhen (100.000). '

gmaçao alema.

ASSURANCE

/
),/"

M�d�' �d.�adrdc PdinS�dO •.des �?UF_�a I L�!���T�"'��?��II Reg�l?r�!.�d?e!Se�iPl�ma����'a��;�!!!ê��a deterrni-
e !CO - cirursrae a asa e au e OJao lbaslHI.(l, ormaao na I t d d 119 d 1 d to-lei 4178 d 13!�/94""'Faculdade rI9 Medicina da Universidade de São Paulo. onda foi assistente p e a, enca erna a, em. na a pe o ecre Q. ti , ,e J, c ,

_

I"

,efetivo da Cadeira de Tecnica Cirúrgica relli!ÍiI pelo PI'Of. EdmundG Vas- vo I umas com os respectlvos Procu rem ou escrevam a ORGANIZAÇAO COMER",IAL
-eenceles, Ex - esstsiente di) Prof. BJl1edilo ManlenegrJ. Com prática de Jn dícea, tombem encader- CATARINENSE, que lhes prestará tod as as informações.
mais .de 'l anos

. n� Cllnica Cirú�!Jlcil do .Prof. Alíp�() C'Jrrai� Neto. Com nados. Rua J oão PlDto n? 18.
,está!Jlo da eS!ll!!:lala�açilo na Hesnítal C�arllé de B:lrhaJ (ServIC() do. Prof. i "UODIGO CIVIL" corrieri- 57 FlorianópolisSauerbruch) 9 nas chOlcas dos Profs. KOnJatzny. de Hamburgo. e Schmleden, , .,

.

:tIe Fran'k!orl. Cirurgia da Tiróid". estêmase. íntestína delgado e grosso" tado por Ferreiro Coelho, __ .....---...w--............----.-.....""""-...........-

ligado e vias biliares. seios. úlero. ovários. rins. nrestata e bexiga, ; em 26 volumes encaderna· THE LONDONhérnias. htdrncele. varicocele e varizes. Cirurgia dos ossos e articulações, i dos
JA enconlrado diariamente das 9 hs, da manhã ao meio dia. Da Casa de "J

.

.

d
.

d S-Saúde São Sebastião. tel, 1.153 Das IS às 18 da tarde. à Rua Pernandn . �.lrlSprU encro �, upremo
máchado. un 195. Residencia: Rua Duarte Schutel n° 2. Tei, 1159 ! 'I'r-iburio l Federal em 231i vo 1umes encadernados com

I'Qual dos filmes obcd- lo lndice até 10 volumes. L. ALMEIDA - Ru a Vidal Ramos, 19
'xo será o de estreia? I "Legislação Fed(ral" de

���������������::::":"':::::::��:::'::':.���������
IRMÃOS CORSOS _ O I] j Janeiro de 1937 até o

�rn��D� D���;:DO pr;,�:;t�'EI TUDO" revista A vitória está na forca
NEGRO _ NAUFRA! completa em 94 volumes en- ..

GOS - MISTER "V" cadernados, tendo cada voo moral dos povoslume tres fasciculos.
- SER Ou NÃO SER UM CINEMA PARA VOCÊ "I II

-

B '1'
- MISS ANNIE ROO- ustraçao raSI el Paulo de Campos Moura, presidente do (. E. (., para O ESTADOra", obra completa em 33
NEY - MENINO LOBO - CAMAS SEPARADAS QUAN Apreciando-se o panorama des- p,l'ivilégios em muitos setores da
DO MORRE O DlA - O LEÃO TEM ASAS

- -, volumee encadernados. sa hedionda conflagração que vem guerra e tais privilégios requeremTENSAO' "Direito Constitucional" proporcionando os maiores tor- rigorosas preparações para suem
:EM SCHANGAI . contendo a Constituição do mentos e as maiores desgmças á deslnzidos. As alividades pl'esen-

Império e os comentarias humanidade, é hoje com impus- tes da Inglalerra em referência aos

de Barbalho, Carlos Maxi- sionante e comovente alegria que prepal'ativos para o aniquilamento
observamos a potencialidade das das fOl'talezas totalitárias, tem si

miliano, Araujo Castro, Au. Nações Unidas, contra a qual já do extmordinários e, quando a vi·
relino Leal, A. de Roure e não lw elementos que possam im- tória sobreviér a êsse _ tempo tu·

outros às diversas Consti pedir sell triunfo. À consequência multlloso, sem dúvida, será moU-

d ' bl dessa situação insllbsUtll'ivel é que vada pelas sabias providênciastuições a Repu ica. a derrota totalitária é uma reali- técnicas tomadas pelo comando
Ver e tratar à rua "Deo dade patente, mercê apenas do inglês, naturalmente em conjuga-

dóro" n° 23. dia e da hora de sua efetuação. ção com as forças aliadas. Nesse
Portanto, a verdade é que a periodo de espectaUva, isto é, de

suprenwcía dos nazistas sucjlmbill conquista da 1,Jitória, é necessário
em caracler definitivo. Os aliados que todos delJ1IJnstl'em o seu má
conqllistaram não sómente a igual- ximo de capacidade de saCJ'ifícios,
d.ade de forças, mas, tambem, aque- de abnegação e mesmo de sofri·
la superiol'idade antes em mãos men�os, afim de que seja o mais
do inimigo. A posição militar das possivel abreviada a dUl'ação da
democracias é a melhor possivel. lllta. A vitória está na força moral
Contudo, é mistér salientar que a dos povos. Todos os esfôrços estão
posição geográfica do adversário sendo objeto de apelo d,os dirigen
exige cuidado e call'telas excepcio- tes atuais da humanidade demo
nais. E, não é porque os nazistas crática, afim de que concorram

fá não possnem a supremacia so- eficientemente para a derrota do
bre os aliados, signifique que não gl'Unde monstro totalitário, a ca·

estão fortes. Eles desfrutam de tastrofe do mUJl{lo!

14vs 1.1

e

CIA. SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

(Representante)

DE
ALVARO RAMOS

(jABINETE DEHTARIO
.Cirurgião Dentista pela Faculdade de Medicina de

Porto Alegre
Clínica Dentária de Crianças e Adultos

Horário: Das 8 às II e das l� as 18 horas

Rua Vitor Meirel.es, 18
(Em frente ao Grupo Escolar «Dias Velho») Caspa 1

LHOSA!
LOÇÃO HARAVI·

O derrotismo e o pessimismo
são armas da "quinta-coluna".
(L. D. N.).

AI�uem ima�ina OS ,apuros �e Hitler 1
poude mostrar durante muito

Nova Iorque, via-aérea. (De que já lhe paira sobre o seu tempo as suas qualidades divi- "Ompanbl·aRobert Norton - Exclusiva-I povo. Ao mesmo tempo que pa- nas.. \J
mente do C. E. C. para "O ES- i rou a serie interminável de Os fracassos do nazismo na Acham-se à disposição dos Srs. Acionistas desta
TADO") - Adolfo Hitler está I suas vitórias, começou a so- região oriental, na África, e no Companhia", em sua séde à Praça 15 de Novembro, n.

conhecendo o reverso da moe-I frer os revezes e as derrotas seu próprio território, visto que 8, os documentos de que trata o Art, 99 do Decreto,
da que ele projetou no destino I daqueles que heróica e glorio- os ataques aéreos dos ingleses lei n, 2.627 de 26 de setembro .ie 1940.
do mundo. Iniciando-se como samente reagiram contra seus não encontram defesas sufici- Florianópolis, 29 de Março de 1943
general comandante de agres- desvairos e suas inconciências entes para serem anulados, es- A DIRETORIA
sões, com notável sucesso, pen- injustificáveis. Essa transfor- tão colocando o "fuehrer" em N° 188 5 v .que.
sou ele que até o último quilô- mação rapida e imprevista um apuro moral, político, eco- i ��������������������������

193
metro de terra do mundo, ca- ocasionou um sentimento de nômico, social que dificilmente :: nil Cl

minharia triunfalmente. Es- pavor na Alemanha e em todos poderá ser remediado em seu

queceu-se que a lei da nature- os países do "eixo". A infabili- favor.
za e implacável e a histéria é dade nazista falhou. E de for- Alguem páde imaginar essa
inexorável para com todos que ma inexplicável a indesculpá- situação angustiosa na qual
tentaram interromper a mar- velo Ninguem tolera que seu se acha Hitler? Não possue vo
cha civilisadora e pacífica dos idolo seja vencido. Quando is- cábulas para se dirigir ao po
"7'egi"}'Les livre� e justos. so sucéde, o ídolo é atirado fá- vo, não encontra argumentos
Hztler esta travando duro ra. Hitler era um deus para para defender-se, não tem ele

conhecimento com os ensina- os alemães que nele deposita- mentos para justificar suas
mentos do tempo, o pai dos vam o mais exagerado de to- derrotas após tantas promes
prodig?s. Está êle atr!!vessan- dos os pensamentos de gran- sas e tantas certezas que em
do dlas de .apreensao, sem deza e de esperança. Êsse deus penhou ao povo ale.mão, Coita
meios de evztar a catastrofe encontrou obstáculos e não do de Hitler ...

Telefônica Catarinense

Farmacia EsperançaA SUA FARMACIA
Rua Cons. Mofra 4 e 5 - FONE 1.6�2

Entrega 8 domicilio
Os órgãos da Estatística MilitaI

têm apôio legal, quando intimam
o produtor e o vendedor a mostraI
o que pO!'l!'lllem pm seus estabeleci·
mentos. (D. E. M.). ,._c_ _ .�eil�i

Quem sonegar informações à E�
tatística Militar, trabalha em prol
de país inimigo. E, nesse caso,
será julJ1;ado, militarmente, comQ
inimigo do Brasil (D. E. M.). _ J
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ICO O Vencedor do vencedor
Dr-'-A-R-A-U-J-O--O-lH-O-S,-O-UV-IDõS da Europa
___

•
��_ NARIZ, GARGANTAs, Paulo, Via aérea (Por Márto Pinto Serva, Exclusividade

do C, E, C, para "O Estado"), - Todo o mundo conhece a car

reira meteórica de Napoleão, o famoso Imperador Francês, Há
centenas de biografias do célebre Bonaparte, Raro quem não
conheça pormenorisadamente a vida do grande corso que nas Icampanhas da Itálta,e da Alemanha, com as batalhas de Maren-' Por SU�ai'o Moreira
go, Austerlitz, lena, Auerstadt, adquiriu a fama de personagem, ,_

.

lendário, assombrando todos os espíritos e conquistando o nome RlO, por. amuo. (COPY,;·lght.�, da
Dr. MADEIRA NEVES-médico especialista em de ente quase sobra-humar

Lnter-Amcricanu, para O E;:,TA-
,

' ' 1?, , _,
DO") � No começo da guel'r([.

No entanto, muito maior que Napoleão fOI o Duque de I Puul Reunaud quis revelar HIll ia
Wall íngton que, derrotando Bonaparte foi, portsso, o vencedor Ito que muito honrtiuu (f ccoaômia
do vencedor da Europa, As campanhas de \Vellington na Penín_l/r�Il,�esa: Gm quatro dw� a subs

sula Ibérica n Í di . f') E' C trt I 1 t 11' C/'lçao para o ortnumeruo tinha

'r ,� n la e por
,

11.1 n� ,UI opa en I a , na Da a _ld. dado um excedente de 1.(jOO mi-
de Waterloo, sao talvez mais notáveis do que as de Napoleão. lliões de {macas, Paul Reiiuuud
Êste, tinha como instrumento o melhor exército da Europa do via ui unui promessa de uitoria,

seu tempo, ao passo que \Vellington sempre comandou tropas Promessa que mais se /�rlJwv(l j'01'
mi tas v ri d

,-

di 1 ..... t d f'. que a Alenuuihu ta combaier e,l'UllS
•

T
S , a a as, na.s �UalS nao po la neposrtar o Ia �on lança, ia pelo esfôrço giganlesco de pre-

Uma das lendas mais Infundadas que correm mundo e a de que parar (I gue.rm: sem ouro, «eu: pelo.
Napoleão em \Vaterloo só foi derrotado por um acaso, pelo Como desmoronara, a Alemanha

inesperado aparecimento de Bluclier. Ora Wel linaton se acha- em lM8? _ Os esunnoqo» esta-

,
,_,

'
, b, vum va:::IOS, esiaoam esijouulas to-

va <la ocasiao em VIena, no Congresso que alí se reuniu, para das (IS reservas não havia «iuiiei-
deliberar sôbre a sorte da Europa depois da renúncia de Na- ro, O exél'cilo' alemão ocuqiaua.

poleão ao trono da França, Sabendo então que Napoleão tinha cinco depurtatnerüos lia F/,{/lI�'U, e

escapado da Ilha de Elba e assumira novamente o govêrno da II jllem�tnJw ,�al?it.llloll. MeJ�o:� a

Í<' ' TN r' .t
'

di t t ti d V' ocu.puçao, a hisloria se repetiria ..•

L I.ança, ,

' e ung .on I11':.e la amen e par iu � lena e com os Mas a quinta-coluna velava...

aliados ingleses de então, que eram os prussianos comandados Sem pão, sem ouro, com lodos os

por Blucher, veiu com êste para os campos da Bélgica e da Ho- cansacos, a Alemanha ainda OCUP[l

landa. a-fim-de invadir a Franca, Eis a sítuacão: Napoleão (l França inteira, e só será expul-
,�o teci . W II'

,

>

Bl h d '.,

>

d
A sa pelos [ranceses que a quinta-co-

quis �v '1� eCI�al � e íngtcn e uc �r, err otan o � este 11l1W exigia que tossem [uzitados
para depois cair sobre aquele, Mas, havia um entendimento como inimigos da Pátria... A quin
completo entre ambos, isto é, entre Blucher e Well íngton. Êste ta-coluna concieute e a outra, er

já havia derrotado completamente a Napoleão em Waterloo, glli,i/a .pela propaganda, na qual o

, " ,'L proprt o Paul Reijtuiud se pendura-
a!ltes q�e SUl grssem no hor-izonte as tropas de Blu�her, E �lu- !J((, Em plena contusão, ele criou.
cner ate demorou algumas horas antes do que havia combina- 11m ministério imitado do minis

do e assim, retardou também por horas a vitória que foi es- léria do doutor Goebb els, para es

magadora e completa a mais completa da história, E as tropas palhal' ,�mlÍllcios di'.! França. ,A
d \7íl Ili t

"

f
. ,

Iid d
'

1
Franca linha necessidade de tal

e . e mg on eram ln errores em numero e qua 1 a e as (e ministério, A. Fratu.a não era o

Napoleão, cujo exército era homogêneo e veterano de muitas país mais conhecido do mundo?

batalhas. Não há personalidade maior que a de Wallirigton, .4. verdade saia de lá, naturolmen

soldado ao serviço da lei, das instituições do seu país, ao passo le, em jorna/s, rev,is�as, Iiuros,
N 1

-

f d ' " d tíàr " quadros, estátuas, mUSIcas, come-

q�e apo eao no un o er a �p�nas um .cc:n? leI � "

um cau- dias, tragédias ... Paris se chamava:
dIlho que tudo fez para serVIr a sua amblçao Illsaclavel. a cie/ade-Iuz, fí lu::. vinha de Pa

No dia da grande vitória, o célebre Duque de Ferro, chora- ris, flndl'é Cide rixol! o sentimen

va pelas vítimas sacrificadas, em lugar de envaidecer-se pelo lo li!Iànillle: "V� cidades e ci1ades
tA d t' f E' tA t' '·'t' IA, f t d e Cidades; cl'ewm nlZm vw/ante:

es upen o nun o, ' o au en ICO espuI O Ing es, 01' e para e- Paris é uma maravilha. Se ell Pll-
fender a cvilização e fraco para assistir as mortes que essa desse desejar s,er estrangeiro, se

luta exige! ria para descobrir Paris". Que con-
seglliria o novo Ministério, de mo

delo nazi�,t{1? Apenas escangalhaI"
(l antiga, a propaganda exata, a da
inleiigência,

Um dia, Pa.l'is amanhecell in
!'ec{ada pelas tropas de Hitler. a
general Weigand, com uma menti
ru, ajlldado pelo general Michelin
e os colegas mobilizados pela trai
çdo, conseguiu a parada da lllta,
recomeçada agora. A França de
Paris passou para a França dt:
Vichi. Vicilí, ólima antes para o

{ioado, e/epois nem o figado de
Prometell, apesar da prática, lhe )
resistiria. Que tl'ans{ormação na· 1
lJllelas ágllas! O delegado delas, j-:J'''::'
na cidade-luz tornada cidade-som-

'

bra, Fernand de Brinon, conde, foi
visitar, a convite dos caros amigos,

R ed"· Aluga-se ou vende se confortável resi a frente oriental, quando o tempo

eSl anel g 1 parecia de vitórias, trocou idéias
,

U .. liti dência, com inda vista para o m8r. Tratar com o insulto de Falstaf{, _ Her-
com o sr. Eduardo dos Santos, à praça 15 de novembro, 27. maÍ1n Coel'ing, _ e, ao regressar.

lov. aIt ,la feslivo, disse: "Os lÍnicos objeti-
_'" v.os de Hitler são: destrlL,ir o bol-

As mul� I res na aV-laç'a-o ���;��:����S�:�;i�!:�BHla�1�:2=bro também da quadrilha, clama-
va: "Se p,roclll'aI'I1WS distinguir as

bases essenciais da transfol'macão
qlle se prepara na França, vel'e-

'Washington, março '_ (Serviço com a perícia proveniente de cente� mos que se tmta, sobretudo, de re-

montaI' às (antes da comlznhão na-

Especial da Inter-Americana) - Ca- nas de horas de vôo. Essas mulheres cional, de pôr de novo em CÍl'CII-
da sábado de manhã, na Base Aérea são a elite dos serviços- auxiliares lação as palavms vigorosas de 01'

do Exército de New CastIe, em V,'il- norte-americanos. dem e os toques de ,rellnir qlle

mington, DelRwa,re, um grupo de Os Estados Unidos custaram a ajll-daram os franceses a arregi-
mentar-se, no decurso dos SéCll-

mulheres pilotos se alinlla p�ra a aCI'editar que mulheres pudessem los". fi linguagem de Berlim, qll'e
inspeção. Seu posto é o menor, seus dar bons pilotos. Mas tal como as soara em Roma ... O povo é que

rostos são os mais novOS, sua fe de médicas, elas foram crescendo em vai dar o toque de reunil' e enxo

olÍeio é a mais recente de todas as número e registando impressionan- tal', com toqlle mais eficiente, os.

contaminados da estllpidificação
esquadrilhas de "ôo. Há cinco me- tes "records" de realizações, gra- da Pátria para liSO de alguns... A:
ses atrás elas eram apenas cinco, ças à sua obstinação legitimamente Pátria... Você a sl!ntill bem, Mau-

Hoje são vinte e cinco. No próximo feminina. rire Donnay, quando o mllndo·

mês, dentro de um ano, ela� serão ainda era feliz:
"

.. , vitórias glol'io-

centenas. Hoje em dia a opinião geral na sas, derrotas, h_el:óicas, bel�s exem-

•
" J "

�

,. pios de sacrzfrclOs e de Vll'llldes .. �

Quando os pilotos masculinos Amellca do Norte e dlferente, fres

I (;atedrais, palácios, tlÍmlllos ... Pai-

partem para o cumprimento de suas grandes aviadoras ocupam posições snyens vistas .em crianya... pais(!
missões no ultra-mar, essas jóvens, de relevo: Phoebe OmUe, que diri-, g�IIs que, maz.s tarde, for((l,n cena-

que fazem parte da. Women's Auxi, gia a instrução de vôo na escola de l'l():� de, a�egI'las e de tl'lstezas.:_
, , COIsas /lztunas, lemúJ'ancas, 11'ad1-

liary Ferrying Squadron, tomam os NashVIlle; laquehne Cocharane, cões, cosillmes .. , Um m'Odo de fa-
seus lugares, entregando aviões de chefe da pl'epara.ção de pilotos de iar qlle parece o mais doce .. , wna

caça e de ligação das fábricas para entrega em Houston; e Nancy Hark- C(lllcão remota,.. llm provérbio
cheio de bom senso ... A Pátria..• é

os campos de treinamento e bases ness Love, que comanda a esquadri, llma rosa que se chama França...
de emba.rC[ues através de todos os lha feminina de New CastIe. Assim é Ilma porcelana pintada, .. Sim, (r:

Estados Unidos. Vivem em barra" se vai mobilizando um vasto exér- Pátria é tudo isso, tlldo isso, e IHlli

cões de madeira, dormem em camas cito aéreo feminino dos Estados to mais ainda" , ..

de vento, voam de dia e de noite, Unidos. E assim um prazer dos tem- CASA MISCELANEA. distribui·
às vezes com a nacelle aberta, a pos de paz se transforma numa pre- Iora dos Rádios R. C. A. Victor.
uma temperatura glacial, desempe-I ciosa contribuição ao esforço de V'ávulas e Discol. - Rua Trai....
nha.m as suas arriscadas tarefas guerra. no, 12, ",L , . .,_t...<-,Jg"

-_ ...�u;et
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INDICADOR ME

E'specialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

Consults$: Pel�. fa����ld��8 31%sàS6 12

AUSENTE----------------------�--� -----------------------------

DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prátíce no RIo de Janeiro

Consultes Pela manhã: às terç,!ls •. quintas e salmdos. das 10 ás 12
horas: à tarde. diariamente. das 15 às 18 horas

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

Dr. MARIO �ENDHAUSEN - ��g���aa:,° �:�
de MediCina da Universidade do Brasil)

Bx-intllrDo do Servico de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira
médico do Departamento da Saúde

CLINICA MÉDICf\
Moléstias internas de adultos ..,.

.

'" f',fl80Ç'18.
Consultório: Rua Felipe Scbmidt n. 38 - Te! ! 426

Besídeucte: Rua Visconde de Ouro Prelo n. 70 ·T(·)i. 1523
HoraI'io - Das 15 às 18 horas -- FLORIANOPOLIS.

Dr AU·
-

r.USTO DE PAULA Diretor doo Hosmtal
• \I de Cal'ldade de

R
.

dêncí C l' órí R
f'lcriai!Opolis

esr encia e onsu tono: .l ua Visconde de Ouro Prew 51
(próximo ao Teatro).

Cirurgia geral e Doenças de Senhnras.
Fisioterapia: Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Violeta
CONSULTAS: Dlarlamentes às 11.30 e das 15 às 18 bor�8

Fone 1.644

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

Dr. SAVAS LACERDA
b-lI!lemo do Serviç� do Professor Leõnidas Ferreira e ex-estagiário doa
Servlços do dr. Gabriel. de AlJ.drade (Rio) e. dr. Pereira Games '(5. Paulo)

Chefe do SerVIço de Oftalmologia do Departamento
de Sa.ude e Hospital de Caridade

Coos. RUtl f?elipe Scbmidt, 8, Poue 1259
Consultas: das 15.30 às 18 horas

Residencia: Conselheiro' MafrA. 77-!-' LORfANÚPOLlS.

I'
1�8TiTU1'U DR OlA6NUSl'iCO

ULINUJO
Dr. Dj�lma M ::ellmllnn

l
F'ormado pela Culvol't'ldade de

Genebra I I'lulca)
C?m prát!(lll. nos hospitais europeu.
C,foles mMlca em geral, pecilnti'lll,
doeuQ8i1 do sistema nelvo�o apllr e-

lho genltr-lrlnario 00 bo'meIL
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso da R!tdlo}iJgla Clínica com c
dr. Mllno�1 de A orel! Cam pailarlo

I I
Silo Pau:o): Especmllzildn em m·

,

I
í(;ene c SaUd,': PÚbUCR, pela Unlver·

36 Ildade do RIO de Janeiro.
Gabinete ele Haio X

Electrocardiografia clínica
;--------------... Metabolismo basal

I � ondagem Duodenal

Dr. Remigio ('i; binete de físloteraola
Laboratório de microscopia e

análise cllníca
Rua Fer.nando Machado •

Teielone 1.195
I

I Dr. Antônio Moniz
de Aragão

MÉDICO
Cirurgia e Ortopedia.
Clínica e Cirurgia do
torax. Partos e doenças

de senhoras.
CONSULTORIO:

RUll João pinto 7 sobrado
DiarIamente das 15 às

17 horas.'
HESID�NCIA:

Almirante Alvim.
Telefone n, 751.

CLlNICA -MEDICA
Molestias Internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral,
CONSULTORIO : IRua Felipe Schmidt-Edlfi

cio Amélia Neto--Pone 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 horas.

RESIDENCIA'
Av. Herclllo Luz, 186
- Phone: 139:1 -

FlORTANOPOLIS

ACACIO MOREIRA
ADVOGADO

ESCOITORIO: rua Deodoro. n' 23
Atende das 9 às 12 e das 2 às 5
RESIDENCIA: La Porta Hotel.

apartamento 112
c. Postal 110 Fone. 127 7'-_

n ..

.
As autoridades responsáveis pela

fieI execução das Estatísticas Mili.
tares podem exigir, sempre que hop.
ver dúvida quanto à veracidade d.
qualquer informação, que cada in.
fo�m�nte prove o que declarou. A
ma-fe constitue crime contra a 1!Ie
e:urança nacional. (D. E. M.).

A Estatística Mill':ar. destinada a

facilitar a preparação rápida, e tão
das da Nação, exige que todos os

perfeita qua'nto possivel, do apare·
Ihamento material das fôrças arma
brasileiros lhe prestem cooperação.'
Subtrair-lhe apôÍo é trabalhar COD
tra o Brasil em guerra. (D. E. M.)

ia,...

r

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmaceutico NILO LAUS

Hoje e amanhã será a sua preferida
Drogas nacionais e estrang2iras.--Homeopatias.

Perfumarias.--Artigos de borrachd.
Garante-se a exata observância no receiluáric médico

PREÇOS MÓDICOS
R. Cons. MafFa 4(1) 5 {edifício de Mercador,

FONE 1.642

I'
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Uma operação de apendicite realizada no fundo do mar San U u enolA perícia de um cirurgião improvizado 'c o N TEM
Washington, (Serviço especial da da a intervenção, Rectal' abria os OITO ELEMENTOS TotUCOS:

Inter-Americana) - Na enfermaria vida, e os "muscular retractares". va uma das colheres utilizadas co- olhos em seu beliche. O seu cirur-
de um submarino americano e U d

.

1
.

t "I t t "O t
.-

f ti d 1
-

d ARSENIATO, VANADA·u m m os marm ien-es con ava as es- 1110 mascu ar re rac ores. e- grao, a 19a o pe as emoçoes aque- TO, FOSF OR OS, CALelO<operações no Pacífico, a vários me- ponjas embebidas de éter que tin- nente Norwell Ward, que atuava le dia atribulado, já estava dorrnin- Etros abaixo do nível do mar, reali- harn sido colocadas na máscara sô- como cirurgião-assistente, fez um do. O comandante do submarino 01'- TC,
zou-se recentemente uma das mais bre o rosto do paciente. rápido e delicioso exame da incisão. denou quc se prosseguissem nos TONICO DO CEREBROestranhas operações cirúrgicas de' Depois de feita a incisão o "mé- O "muscular retractor" improvisa- preparativos para continuar a luta TONICO DOS MUSCULOS
que há notícia nos anais da medi-: dico" levou mais de 20 minutos para do foi recuperado. contra os japoneses. O cozinheiro
cina. I localizar o apêndice. Finalmente, o Essa estranha operação de apên- serviu uma refeição especial como
Um jovem marinheiro teve uma apêndice foi localizado e o "cirur- dicite, que um hábil cirurgião rea- prêmio aqueles rapazes que soube

crise de apendicite aguda, e, como gião" disse gravemente: - "Ei-Io liza em 45 minutos, foi feita dessa ram conservar firme o seu barco,
os destróiers, cruzadores e outras aqui. Agora, o resto é fácil". vez em 2 horas e meia. Durante fo- num oceano sempre agitado. Dean
unidades navais inimigas estavam Depois de algum tempo, o "dou- do êsse tempo o submarino teve de Rector está hoje completamente.
em atividade naquelas proximida- tor" pediu a agulha e a linha para ser conservado numa posição irnó- restabelecido e não 'esconde sua ad
des, nãrr havia possibilidade de se costurar a incisão. O apêndice tinha vel. Qualquer mudança de posição miração pelo improvisado cirurgião
chamar um cirurgião especializado sido extraído! -teria provocado um desastre. que, num gesto audacioso, salvou-
para realizar aquela, delicada inter- Fez-se uma ligeira pausa. Falta- Trinta minutos depois de realiza- lhe a vida.
venção cirúrgica.
Tudo tcria que ser improvisado.

E foi o que se fez. Era necessário
(IUe se tentasse imediatamente, al
guma causa, pois uma vida estava
em perigo e não era possível perma
necer de braços cruzados.
"Eu me arriscarei" - declarou

\Vheeler B. Lipes, um jóvem marujo
de 23 anos que fôra farmaceutico c

servira na, enfermaria militar de Fi
ladelfia, onde assistira a duas

apen-Idicifomias.
Era uma questão de vida ou mor

te, o apêndice do jóvem Dean Rector
estava prestes a estourar. O cornan

dante do submarino, tenente 'vV. B.I
Ferrall, portanto, concedem a licen
ça necessária para que se realizas
se a operação. Alguns velaram para
que o barco permanecesse muna po
sição firme, sem nenhuma oscilação.
Outros trataram de preparar a sala
de operações. Os eletricistas prepa- f
r-aram os poderosos refletores. A Iguarnição do compartimento de 101'- i
pédos foi buscar o alcool necessário
corno antissético. O cozinheiro fer
veu a água necessária para desinfe
tar .os instrumentos cirúrgicos im
provisados. A máscara de éter era

UI11 pano de' coar chá especialmen
te arranjado e coberto com gaze.

Os ajudantes do cirurgião eram

dois de seus superiores hierárqui
cos.

Capturada uma bandeira de guerra japonesa

Antes de iniciar a operação, o ió
vem cirurgião, aproximando-se do
paciente, declarou: - "Devo cqn
fessar que nunca fiz nenhuma ope
ração de apêndice em minha vida.
Ma8, como não há outro recurso

para salvar a sua vida, que é que
'Você acha?"
"Que seja lá o que Deus quizcr,

doutor, "replicou o paciente", PÓ
de operar-me". Era a primeira vez

que alguém chamava Lipes de dou- Num dos mais rudes combates travados nas selvas da Nova Guiné, os ame.tor! •

ricanos destroçam uma co!una:japonesa, capturando lhes uma bandeira de guerra.Os operadores ajustaram suas

máscaras. Os maquinistas aperta
ram seus casacos brancos, que esta
vam virados pelo avêsso. Cabia-lhes
a missão de ir entregando ao "dou
tor" os instrumentos necessários.

Ó "cirurgião-chefe" pediu um es

calpelo. Deram-lhe uma faca pon
feaguda que tinha sido preparada
pelo maquinistà."

Como antissético, o cirurgião ser-

A guerra foi um desastre para a Itália
Londres, 30 (U. P.) - Os mercado negro funciona livre-

prisioneiros britânicos recente- mam que também esta cidade mente. A escassês de tecidos
mente repatriados da Itália 1'e- acabe por ser bombardeada, co- afeta até o exército. Muitos sol
velaram que muitos italianos mo outras, a quantidade de ba- dados, em meio do inverno,
desejam nitidamente a invasão nhos por pessoa foi limitada a continuam envergando unifor
dos aliados e mantêm, em rela- um por semana. As rações de mes de verão e calçando bótas
ção aos alemães, uma atitude víveres são escassas, porém o.' ?,:l.stas.
geral de ressentimento e, em
certos casos, de franco rancor.

Alguns italianos disseram
mesmo que em caso de invasão
desfraldariam bandeiras das
tropas aliadas. Um exemplo
dêsse sentimento se registou ao
deter-se um trem carregado de
prisioneiros britânicos em Bra
ciano, quando se dirigia para
o campo de concentração de
Vetale. Os italianos lhes ofere
ceram, ali, frutas e cigarros.
Segundo a mesma fonte, a

guerra significou, para os ita
lianos, um cerceamento grave
em todas as classes. A prática
de esportes cessou quase com

pletamente na Itália, inclusive
o da caça à raposa, pois êste
animal é morto para o abaste
cimento geral de carne. Em
Roma, onde muitos italianos
procuram abrigo, embora te-

viu-se de álcool e tabletes de sulfa
nilamida pulverisados. Faltava, no

entanto, alguma cousa muito impor
tante. Não havia meio de se man

ter aberta a incisão que seria feita.
O instrumento cirúrgico apropriado
a êsse fim chama-se "muscular re

tractor". Na cozinha, de bordo, po
rém, encontraram-se várias colhe
res de sôpa feitas de metal "monel".
Essas colheres, depois de habilmen
te recurvadas, foram empregadas,
como "muscular retractores".

O paciente foi colocado sôbre uma
mesa. Os "cirurgiões" calçaram suas

luvas de borracha desinfetadas com

álcool. Tendo como subordinados
dois oficiais superiores, Lipes orde
nou que se puzesse a máscara de
éter.
Dominava o mais completo silên

cio, quando o "cirurgião-chefe" ini
ciou a operação. Os seus ajudantes
iam passando o álcool, a água fer-

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

Ao tentar esquivar-se às determí
nações dos órgãos de Estatística Mi·
Iítar, uma pessoa revela o que é:
inimigo do Brasil. E para os Inímí
gos do Brasil, a lei é inflexivel
(D. E. M.).
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OLEO DE PEIXE
QUANTIDADE

o. $ 50,00 a laia
Devolve-se a lata. Tratar sómente na
TAMANCARIA BARREIROS

COMPRA·SE QUALQUER

Rua Conselheiro Mafra, 41. Florianópolis

o. Pálido.. Depauperados,
Esgotados, Anêmicos, Mãe.
que crlem Mlgrol, Criança.
uquíticII, receberão a tenl-
ficação gerei do ofglnbmo

com o

S8 nuue n 01
ue, D.N,S.P. n' 199, da 1921

MINISTÉRIO DA GUERRA
5a• REGIÃO MILI'l'AR

16a. CIRCUNSCRIÇÃO DE RE
CRUTAMENTO
Edital 11. 1/43

Para conhecimento dos reservistas a

chefia da 16a. C. R. declara que, para
fins convocação, posteriormente, está

aceitando a apresentação de reservistas,
para serem relacionados, os quais, satis
feitas as condições abaixo enumeradas,
serão convocados, para servírem como

burocratas na C. R.

Condições exigidas:
a) ser reservista de la ou 2a categoria;
b) 'não estar chamado à incorporação

para o Serviço do Exército; .
c) ser brasileiro nato;
d) ter bôa conduta, comprovada;
e) revelar aptidão física para o ser

viço miltar, o que será constatado por
Junta Médica Militar;-
f) ser solteiro ou víuvo sem filhos, e

não ser arrimo de pessõa alguma.
Os reservistas de la. categoria devem

ser das classes de 1916 a 1923 e os de
2a. categoria das classes de 1916 a 1921,
inclusive.
Todos devem ser alfabetizados, tendo

preferência, em igualdade de condições,
os que forem dactilógrafos.

Os interessados deverão, imediatamen
te, d ir ig ir-se ao 2° Tenente Alcebíades
de Sousa Freitas, chefe da P Secção, que
a tenderá e prestará informações todos
os dias úteis das 8,30 às 11 e das 14 às
17 horas, exceto aos sábados e quarta
feiras, que só atenderá 'no expediente
ela manhã.
Florianópolis, 26 de março de 1943.

Amadeu Anastácio
Cap. Chefe da lSa. C. R.

Alugam se Três co 88 s à
-

rua Cambo
riú S/D; contando cada uma
dois pavimentos, tendo cada
casa 5 quertos, sala de [an
tar,8a1a de visita, g arage,
quintal, galínhelro, 3 insta
lações sanitárias, tanque de
lavar roupa; instalações de
radio e telefone em butídas ,

etc. Tratar com o proprie
tário, Dr. Agripa de Castro
Faría, à Rua Vitor M'eireles
n- 24, Consultório médico,
Telefone n- - 1405.
52 v-57

�EIA ISTO
NATALIDADE NA SUÉCIA
Havia sido motivo de preocu

pações o decréscimo das cifras.
da natalidade na Suécia, du-
rante os -últimos dois decênios.
Nos meses recentes, entretan
to, manifestou-se uma conside
rável melhora, a êsse respeito,
e a cifra de natalidade, e""-
1942, foi segundo se íntorm
a mais alta registada naque
país, desde 1920. Em 19(1
nasceram somente 85 mil Cl

anças, enquanto que, nos P'
meiros três trimestres de lS
se registraram mais de 86 mü
nascimentos, estimando-se pa
ra todo o ano a quantidade mí-

A ! nima de 110 mil. O aumento
.

da natalidade correspondeu,
em princípio, à estatística das
cidades, mas, nos distritos ru

rais tambem se manifestou
uma tendência de aumento. A
capital sueca tem hoje a nata
lidade mais alta, com 18 nas

cimentos por mil habitantes,
_,

_. contra 10 em 1934.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ICAPETOWN, 31 (REUTERS) ._- O GENERAL SMUTS, FALANDO AQUI, DISSE: '·ESTAMOS AINDA MUITO LONGE DO FIM
DA GUERRA. A PRIMEIRA LONGA FASE DA GUERRA DEFENSIVA FOI CONCLUIDA COM ÊXITO. A SEGUNDA FASE ESTÁ
COMEÇANDO. O GRANDE PERIGO ESTÁ EM QUE O POVO SE POSSA CANSAR DA GUERRA, DIMINUINDO O SEU ESFôR.

ÇO. ÊSTE É O GRANDE PERIGO A SER EVITADO�'.

Plantando «margaridas» no céu .....

Londres. 31 CU. P.) - Os tripulantes de alguns bombardeado,
res que participaram do ataque de Berlim informaram que as baterias
anti-aéreas alemãs fizeram uso de novo tipo de projétil a que os ale
mães chamam margarida". nunca utilizado anteriormente contra os

bombardeadores britânicos. O nome dado ao novo projétil provém
do fato de "ao explodir" desprender chamas de côr vermelha vi
va ". Os aviadores informaram que os canhões dispararam centenas
de "margaridas".
...............................e.e•••••e•••� ..

Criminoso plano nipônico!Chunquim, 31 (R.) - Informações segundo as quais os japo- I

neses estão intensificando os seus esforços. no intuito de divulgar o Juso do ópio e de outros entorpecentes entre as populações dos pai
ses ocupados. foram recebidas recentemente pelo ministro do Interior
do govêrno chinês. Considera-se que 30 mil pessôas já foram con

'laminadas na Mandchúria. Uma importante fábrica de morfina e de
heroina foi instalada em Mucden e outra em Carbim. Crianças rneno

nes de 10 anos foram encontradas em casas em que se fuma ópio.
O uso dêsses diversos entorpecentes é encorajado de todas as manei
ras possíveis pelas autoridades japonesas.

Berlim tem «uma indigestão»Londres. 31 (R.) - Um observador norte-americano, depois
dos ataques a Berlim. efetuados pela "R. A. F." declarou o seguinte:
"Toda Berlim vomita poeira. fumo e aço. Acho que a "R. A. F."
ministrou à cidade uma bôa dose de causar indigestão ...

Trata-se do major Bartlett, dos corpos aéreos dos exércitos dos
Estados Unidos. o qual realizou uma viagem em círculo sôbre Ber
'lim, a bórdo de um bombardeador durante 10 minutos, após haver
o mesmo despejado suas bombas.

Aumentado o �felivo
Porto Alegre, 31 (A. N.) -

O Govêrno do Estado acaba de
criar novas unidades na Polí
eía Militar do Rio Grande do
Sul, determinando o aumento
de 778 praças sobre o atual ere
tivo da referida milícia.

TERRENOS
Vendem se 5 lotes de ter

reno, sendo 2 à rua Nerêu
Ramos e 3 à avenida Rio
Branco. Tratar à rua Ma·
rechal Guilherme. 15.
192

.

5 v-I

Guerra aos preços allós
Numa verdadeira e esmagadora ofensiva aos preços altos

cuja resistência é assim desfeita. a

CASA NATAL
sempre triunfante, oferece à sua distinta freguesia
a oportunidade de COMPRAR BARATO todos os

artigos a preços remarcados em bases
nunca vistas! Aproveitem!

Rua Felipe Schmidt, 20
,------.....----.....------.....-----------
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HOMfNAGEM Fernando de �oro!lha ligaCiB

aOliOD
o gg"erno �a"

gabinete do mi.ilistro da guerra «nova» franca •••

- Zurique, 31 (Reuters) - A
,
Rlo, 30 (C. M.) - Por inicia- rádio de Paris declarou que foi

tlva, do c01llandant�, geJ�e�al Ange-I verificado grande escandalo.lo Mendes de Mor-ais, fOI inaugura- l' ,

do ontem, ás ü houas da tarde, o en: Versalhes. A P?,lCla desco-
serviço rediolelei'ônico entre a Ba- bríu que grande numero de al
se Armada de Fernando Noronha tas autoridades civis encarre
e o gabine,te do min_istro da Guer- gadas do plano nacional e so
I'Il , Nessa JI1auguraçao aquele co- ,.

_

mandante transmitiu ao ministro carros, havia desviado todo o
Eurico Dutra, que se achava acorn- resultado da coleta feita para
panhado do. coron�l Cand id o Cal- este inverno e se apropriado de
das, cJ;lefe do gabinete: tenentes- todo O vestuário e alimentos
cororiers PatÜO Mac Cord e Rodol- .

I fo Jourdan, oficiais de gabinete, e e:r:vIados por numerosas comu-
1°. tenente Nilton Freixinho, aju- mdades francesas. Quatorze:
dante de ordens, uma mensagem autoridades foram detidas, es--,

!'essaltando as vantagens do, se2'viço perando-se ainda maior núme-»
inaugurado. Apos a tr-ansmtssão da . -

mensagem, não só o ministr-o Eu- 1'0 de prisoes.
ri co Du tra, comos cli s aux i li a res -p;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;tiveram ocasião de palestrar com

aquela Base Armada. Os trabalhos
da transmissão foram dirigidos
pelo tenente de Morais, encarrega
do do Servico de Transmissões do
gabinete minister-ial.

Roosevelt conferen··
Um cinema para você dará com Stalin

Clínica destruida Washington, 31 (R.) - .Dr-'
gente - O presidente sr.

em Londres Franklin Roosevelt declarou.Londres, 31 (R) - Uma clini- aos jornalistas que espera,ca particular ficou parcialmente conferenciar com o "premidestruída quando quatro aviões na- ar" Joseph Stalin. muito brezistas atacaram uma cidade do li- vemente, sobre os problemas'toral do sul da Grã-Bretanha. d
.

)
Até este momento nada se sabe

e apos guer�a. j
se existem ou não algumas crian- 274.000 italianos ;:�J'___ças nessa clínica, na ocasião do Londres, 31 (R.) - Até o
ataque. As turmas de salvamento dia '29 de março, haviam caído
estão ocupados no serviço de des- prisioneiros dos ingleses. 274. O(}():>obstrução dos escombros paro a soldados e oficiais italianos inretirada do pessoal médico que se clusive vários generais.
supõe esteja ald soterrado. *

Por ocasião do mesmo ataque
ficou ainda danificada a igreja
Batista da locaiidade. Os apare
lhos atacantes - bombardeadores
de mergulho - surgiram dos la
dos do mar voando a pequena al
tura, pondo-se pouco depois a sol
tar as suas bombas e a metralhar

Rio -(Do Corresoonden
te Especial Amorim Perga
(via·aérea) O embaixador
Jefferson Caffery, dos Es
tados Unidos, foi home
nageado pelos estudantes
cariocas, que inauguraram
na séde da Federação A
tlética de Estudantes o re

trato de S. Excia. A foto
acima fixa o mornen to da
inauguração, vendo se en

tre os estudantes o ilue
tre diploma1a.

,..,............._,._-_-_._....-_,. -_._,._-_-.-.-_-_-_._,....,
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É MAIS QPE Ull
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PODEROSO AUXI-
LIAR NO TRAT.À.

:MENTO DA.

as ruas.
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ôiê-õêiüio·ê'fti;ê· ii····
SuiCiI e Gênova

Zurique, 31 (R.) - A emís
sara alemã, citando uma notí
cia procedente de Roma, infor
mou que negociações estão
sendo ralizadas entre os gover
nos italianos e suiço visando o
estabelecimento de um oleodu
to entre Gênova e a Suiça.

6andbi está mal
Londres, 31 (U. P.) - O rá

dio de Paris, transmitindo uma

notícia de Nova Delhi, informa
que o estado de saúde do "ma
hatma" Gandhi causa apreen
são novamente. Segundo a re

ferida informação, o dr. Roy
foi chamado para assisti-lo.

Prisioneiros italianos ataca�os pelos alemaesJunto às forças aliadas na Tu- soldados italianos desarmados es- dos num canto afastado do pateo, caram. Os pilotos inimigos abri
mísia, 31 - (De Haig Nichelson, da tavam reunidos no pateo de uma De repente ouvimos o roncar de ram fogo com suas metralhadoras
Reuters) - Aparelhos germânicos fazenda, à beira da estrada, quan- motores de aviões. e com os seus canhões contra os

voando à baixa a1titude, atacaram do passei dirtgindo-me para a Alguns segundos mais tarde italianos que saltaram dos cami-
deliberadamente prisioneiros ita- frente. aparelhos germânicos, cuja cruz nhões para procurar abrigo no
Jianos que estavam sendo condu- Os italianos que andavam des- negra era perfeitamente visivel, I campo. Mergulhando novamente os
zidos em caminhões para a

,reta-l calços, embora com as suas botas! sobrevoaram a casa. Os caminhões alemães conseguiram incendiar um

,guarda. Cerca, de doze desses pri- e que traziam uniformes rasgados I partiram com grande velocidade, Idos caminhões. Um dos dois ca
sioneiros foram mo:t?s ou feri- ímstalaram-se em dois caminhõ_es. I

Mas percorreram apenas algumas ças atacantes foi derrubado pelo
dos. Esse ataque verif'icou-se 011-1 Um pequeno grupo de alemaes centenas de metros quando os fogo dos canhões anti-aéreos hri
,�elll domingo. Vários grupos de mais bem vestidos estavam senta- aviões, descrevendo volta, os ata- tânícos,
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Até l' de julho
Argel, 31 (R) - O brigadei

ro-general brasileiro Eduardo:"
Gomes declarou acreditar 'lue:
a campanha da Mrica do Nor
te estará terminada a l' de Ju
lho do corrente ano. e isso.r
graças ao extraordinário êxito»
obtido pelo 8' Exército Britâ-
nico.

•

Brasileiro na RAF
Rio, 31 (R.) - A imprensas

faz referência ao aviador bra
sileiro, nascido no Rio, sr, Os-«
car O'Nell Júnior, que faz par
te da RAF, havendo- se torna
dO o terror dos alemães. Possue'
êle a mais alta condecoração
aérea britânica.

•

Desembarque em SfêiX 1
Londres. 31 (R.) - Não há,

confi rmação oricial à notícia
dada pela rádio de Marrocos>
de que forças navais britânicas:
desembarcaram em Stax- (Tuní
sia). Diz-se, todavia, que a em

presa não seria improvável, ab
solutamente.

*

Horrivel catástrofe em Nápoles
Berna, 31 (R.) - Radio Ro-

ma anunciou que na cidade de'
Nápoles explodiu um depósito
de munições, morrendo 76 pes
soas e saindo feridas 1.179.
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