
NUCIOSO EXAM1/O" lAMENTO DOS PRODUTOS FARMACÊUTICOS: DÊSSE MODO, DOS ESTUDOS':jÁ REALIZADOS E DO MI·
, "� SITUAÇÃO DO MERCADO ,DE DROGAS SURGIRÁ UMA TABELA DE PREÇOS JUSTOS DE CON·

UMO, BASEADOS NO CUSTO DE FABRICAÇÃO E NA QUALIDADE DOS PRODUTOS.
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" I 'Qs alemies batidos

pelos americanos
Argel, 1 (R.) - Os america

nos bateram os alemães em
três ataques a leste de Macnas
si e continuaram .avançando
na área de Foundouck, não
obstante os cuidados extremos
impostos pela enorme quanti
dade de minas que o inimigo
espalhára,

, x
.................,
Os alemães!
grandes bí.!NJ

sen

Moscou, I (R.) _n p.
de batalha se deuobn
Ocidental, perto d€,eav
da convertida em ;hs
dos alemães. Os aa,.
cados de flanco, ]l é I
fazenda. Depois. tlssen

sa,lojar
os

russoS:,!:.
i" �

carrdo-os apoiado pas
frescas: porém n:� aro

êxito sofrendo grl:lxas -,

··�antado�,I Argel, 1 (H.) _'.lrãOI,'�ineo dias nos [leró\tj [lV�r

ri 'unos ocupam na �n],ol
tou iormcmentc in'] pcl?
pelos ',orte-americans nc'�
rente da dos alemàe:riorS!--
vitórin esteja sorr inrão

fidas como as da ca.1l!1nísi'
pela magnífica flexili'(�e I
das Fôrças de terra, (rU(tirar um grande núi-l
pregá-los em Zl'anc!e
................�sa

Governo dIrá a

Londres, 1 (D. P.) -l
Clemcnt Attlee secretári)
mindos, falando na Cfl'lrA,_

}Comuns-disse que 'a Ingla·hr'
-

têm IPr()messa de dar à lnl
governo democráUco. 'IAcrescentou que dar litt\
de governo a uma simp '.n,)
ria n50 representa dar a tÜ,:
uma (Iemocracia. Disse tn (

'das d ificnldadelS com rt
lndia era a '�tend.ência dC'i ft;,,

.. b;,J,� - ." L,,'
.J_nl.','_'wl"'l)olíti('J:l,� /!'UT.....,."

faze� dela um pais to �IMá,ri:l.l\
Qual ifieall1(lo Gandhi de d�ô.1

de todo o Partido do Co,nl'OS
Pan.:Jndia'no, AUlee disse: '\9..

õ_�ôl�. Moscou.T (R.) -- Os rf).�
cheirados em suas pOSiçÕes,\�tPossível que o degelo de 1.\�f

. ,t
1942, porque o inverno 011, <:.,. Um dos setores afetados pe II

r

netz e daí para o norte, pois g"
tro da famosa "terra negra" (

A SIFILaS A'ACA "
O Figadc., O BaçC1, '-

Pulmões a Péle. Produl
D08 OSS08, Reumatism(l
belo, Anemia, abortos
Inofensivo 80 orgaDisrO ELIXIR 914 está
como auxiliar no tr""
matlsmo da ml>SmR orig.1ta·
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IFlorianópolis - Quinta-feira, 1 de Abril de 1943

Rio - Do Correspondente Especial Amo,rim Parga (via-aérea)
Foleceu, aqui, conforme (ai anunciado pela radio-telegrafia, aos 63
uios de idade, o professor Cardoso Fanfes, uma das grandes sumida
-les do mundo cientiiico brasileiro, cujo nome alcançoll a mais mere
"ida projeção internacional, sendo distinquido em todas associações
-ienliücas do mundo, em várias das quais OCUpOIl o extinto cátedras.
f) proiessor Cardoso Pontes descobriii a [illraqeni do uirus da iuber
'!l/ose, alcançcuulo assim IIIll arande conceito universal, como sábio
'ias mais acatados cuja perda o Brasil sentirá projimdamente como a
1(' um. brasileiro dos; que mais elevaram seu nome 110. exterior. O pro
fessor Cardoso possuiu lambem condecorações de vários governos e
=ra o unico cientista americano membro da Academia Potiiiiicia de
Ciências, tendo sido o discipulo preferido de Osvaldo Cruz: Lecionou,
'utnbem, 11(1 [amosa nniuersidade da Sorbona sendo fundador e IIIll dos
1il'elores da Facilidade de Ciências Médicas. ma reunião, a Diretoria da Federa-

No dia de seu, fCJJecimen(o, foi {ip.(d,a �lO qe•a má§cf/rf! lllOl'lpáNa do Pl'oies�ol' C<trilós(j Fontes, a quem o Gooeruo brasileiro, reco
nhecendo-lhe os méritos excepcionais de cidadão, presto li, também,
DOI' intermédio do Ministério da Edúcação, excepcionais homenagens,
{Ira vendo-lhe os [unerais, O flagrante fotográfico acima foi colhido
!)(l ocasião em que era [eita a extração da máscara mortuária.
�- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ....

As percentagens -ãós· ·ffsêãTshde
-

Só&;· iéÍ';-ivêi
-

âtiiqüê
imposto de consumo aéreo

�,io, 1'. (c. P.) - Os agentes fi�s- Argel, 1 (R.) - Os alemães
cais do imposto do Estado de Sao retirantes do sul da TunísiaPaulo p lei.tearam o pagamealto da b d d tdiferenC'1 de percentagem basea- uscam esespera amen e re-
�Ios no ·�roce-sso 4.047 de' 1942 do sistir à pressão britânica, sem
Tes?lll'o Na__ciona,l, ql�e,. al.i�s, re- pre obrigados a recuar pela
conne,ceu nao haver hnlltaçao. n�s estrada litorânea. A retiradarecebImentos dos a'gentes �ISC�IS dos nazistas em El-Hammados Estados de 1a classe e Dlstl'ltO, .

Federal. Estudando o as'sunto e esta sendo feIta sob terrivel
df1Pois de declarar que os ocupml- ataque aéreo. Prestigia o Govêrno e 88

it\ tes dos oargos do l\f,inistério da classes armadas, - ou serás
�]•••••••• Fazenda sujeitos ao regime de 01'- Comprai na Cl' SA MISCE um "quinta - colunista". (L•

• denado, não 'podial�l re.ceber l1:en- LÂNEA é saber economizar' D. N.).

I
sall!l'ente maIs de ;) 111}1 cruze,lros , 611 .

*=i • a htulo de remuneraçao, o DASP p rÓ f 30 t fi

• c,oncluiu que, no seu e�tender, so- or que o s oro a ceu avos ti
__ _ mente a p,arhr do nlenclOnado des- e

• pacho oabe O pagamento da dífe- O d FI'
-

'"
� • .

d P AI• renca das percentagens pleiteadas, pOVO e orJanopo IS nao e pIor qqe o e orlo egre
ta'nto mais quanto o pagament{) re- . . .

• lativo aos anos '3llteriores impor-' A Imprensa de Porto Alegre clamou mdlgnada, contra o fato
• taria numa des.pesa assás avu!tada. de ser aquela capital a única, no Brasil, em que se vende a 30 centa-JI 80M R E.. O chefe do governo encal11l11hou , .

h'
. . �

,

I ao Ministério da Fazenda a suges- vos a calxm a de fosforos; e pedIU que a Comlssao de Controle do
• tão apres'entada pelo DASP. Abastecimento Público forçasse os exploradores a baixar aquele pre·
• Camisas, Gravatas, Pijame� ço a 20 centavos, pois era quanto custava o artigo em dezembro de
ti ;feias das melhores, pelo!lEmLANEAc!lorea 1942.

Jreços só na CASA MISC W ' P AI
.

h f' f 30 FI
. ,

• _ Rua Trajano. 12. I aobso orto egre tm a os aros a centavos. onano�

• po is tam ém os tinha e tem ... Já são, pois, duas as capitais em que
• A siluaça� dos funcionários o povo pagava caro um artigo indispensável ...
• contemplados com bolsas de Se ISso acontece à vista das autoridades que poderiam defender
• estudo a população contra os que se estão prevalecendo da guerra para en�
a Rio, 1 (V. A.) - O presidente riquecer, imagine-se o que não acontecerá nos longínquos lugarejo$ilGANISMO .- da RepúbLica, em desp'acho profe- dr.ido numa exposicão rle motivos O sertão! ?Estômago, os

• do DASP, firmou ó critério a ser O mais grave é que, em Porto Alegre, logo que a Comissão aci.abeça, Dôre8 obsel'vado na distribuicã,o das van- I
'

lueda do ea· .' tag�.ns aos servidores públicos que rr
- ià.ludida determinou que o fósfodro não poderia ser vendido apre·

vidios idiotas. • se afastam do pais piara estudos
.

Co l erior a 20 centavos, a merca oria, que era fornecida em �bun�
como ]icôr. no estrangeiro, por obtenção de d

'...

d d 1 d• bolsas. Esses serv1do,res, de acor- âncla aos var�Jlstas, começou a esaparecer, sonega a pe os epo-') D. N. S. P.
• do 00111 o' despacho presiden,eial, sitários. É, portanto, evidente a extorsão, a exploração a que se que�Sífilis e Heu· � -

1 tI' nt
•

nao gosarao (e ou. as Wll agens rl'a sUJ'el'tar O povo porto�alegrense. E, se, 'naquela capital, o fós-allém do vencimento, uma yez que
... não se trata de viag'em por indi- foro podia ser ve'ndido a 20 centavos a caixinha (e tanto o podia,
i f:��ã,o ���d���i��i;dO ���asgOb�{s��: que a Comissão de Contr�le fixou alí aquele preço), também o poderá
f via de regra, oferecidas ' direta- ser em Florianópolis.

'

.

mente aos servi,dores e não ao go- N" d
. . ,

30.. verno não tem este in.iciativa no ao sen o, portanto, Justo que estejamos aqUi a pagar cen ..

.iliaal Bartoletil • afas·tamento dos mesmos, não lhe I tavos pela caixinha de fósforos, apelamos para a Comissão local, afimdevendo caber, consequentemente, d l'b d I
-

d d
..

•• ••••• o ônus dai decorrerite. I e que 1 erte o povo a exp oraçao e que vef.ll se!1, 5> v!hm�. __.

ideiro (d. Gomes
[rilfl ao rcgrr-ssur de uma visita (L'
1Çados, que os ingleses e norte-ame
o Brigudci ro Eduardo Gomes: "Es

\ concepção e uso tático da aviação
ste "f'ront.". Concepção muito dif'e
a ela. Não é de surpreender que a

iem equipadas e Ião bem comanda
,)" l\Ianil'esloll pnrtlcutar admiração
a aviação aliada intervém em apoio
permite em poucos momenlos re

de SUflS missões tút icas, para cm

\égicns.
t a.� .
,.'

-

p-ara a India
'l� ditadurns, tanto de um

consagrado quanto de um

lo pecador".
ntand o os pontos de vis
vemo nos debates da In·
'e e 'L. S. Amery secretá
stado da India, declara

� a porta ficarú aberta"
ap6rdo sobre o governo
ria India.
r-rescentou que "a oferta
Stanêord Cr ips mantem-
é a única nroncsta prá
sentada, por meio da
der iam juntar todos as

formando-se a própria
J".
'........·.-_-N·.-....· ...·.-.-..-·....,..,.,

I tão mãu
;e firmemente entrin
�idental do Donetz. É
ão máu quanto o de
tavendo menos neve.
, curso médio do Do
lessa região fica den-

o

us :lAS TEM

••••••••••••
•

•

•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
••
•
•
• O ELIXIR «914». dada a sU�oV(base. é ótimo auxiliar do trai o• lamento da Sffilis prlnclplllmellt• ta nos casos em que il via bOlcal é a única possivel.
• (a) D,r. Benedito Talosa� I

••••••••••• ..F'-1-

\

s
o POPU·

URATlVO

NGUE

s
apliquei muitas
R «91%» obtendo
lliore3 resultados
da Sífilis .

H. 8786 A passeata
«bichos»

dos

Parlo Alegre, 1 (C. P.) - :\10
próximo dia 17, a cidade de POI'lo
Alegre assistirá à tradicional pus
seata dos "bichos", que como tu
das as coisas C111 nosso tempo, to
mará tonalidade politica e estará
grandemente influenciaria pelo am

biente de guerra em que vivemos.
Picará tenuporariamente abolido

o "trote" e a velha Iesta estudan
til tomará o aspecto de cri I ica ao

nazi ..nípo-íascfsmo.
'

Jimtarnente com a campnnha do
ridículo contra os chefes ínscistns,
setá iniciado um movimento sé
rio e construtlvo : a campanha
pró-aquísição (10S bonus de guer
ra.

Dr. Saulo Ramos reabriu
sua clíníca, dando consultas
das 10 às 12 e das Ir. às 16
horas, diáriamente.

'

Praça Pereira e Oliveira
O' 10.
A situaçao dos que não paga

ram o imposto sindical
Rio, 31 (C. P.) - Na sua últi-

çâo �o_Comér-cio Vareiistn desta
capital nomeou uma comissão P8-
ra se entender com o dlretor ge
ral do Departamento Nacional do
Tr-abalho, no sentido de solucio
nar diversos casos que a Legisla
ção Sindical e recentes portarias
minister-iais deixaram omissos, tais
como 'a situação dos conu-iouintes
que não efetuaram o pagamento
do ImpQosto Sindical dentro do
prazQ.
Isso, porque não está esclareci

do se o mesmo poderá pagar com

multa, nem a quanto esta montará.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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As vit6rlas artificiais t�dos to talitários \ �,j
São Paulo - (Exclusividad/r--

-

do C. E. C. para O ESTADO)
Nesses últimos dias os alemães
obtiveram alguns êxitos na lu
ta contra os aliados. Na Euro
pa oriental, na Tunisia, na
guerra' submarina. Esses pe
quenos e inexpressivos suces
sos tem sido alardeados inten
samente pela propaganda na

zista, como se isso indicasse
que a guerra foi ganha pelo
"eixo" ...
Pretendem fazer crer os co- r

mentaristas germânicos que a

contra-ofensiva dos nazistas
foi iniciada e agora, os alia
ias, deoeriio recuar. Atual
mente a situação está muito
mudada. As potências demo
cráticas possúem recursos bem
diversos e, o poderio das dita
duras está, senão abalado, pe
lo menos, pessimistamente fa
lando, em igualdade de con

dições.
Atraves dos fatos quetemos

assistido, só os bombardeios da
aviação inglesa já tem prova- I
do que os aliados estão muiic
mais fortes do que os totali
tários. As destruições se sucé-
dem diariamente. Os alemães
não conseguem reprimi-las.
Naturalmente porque não pó-
âem e não porque não querem
ou porque não convem! Esses
ataques são muito mais impor
tantes do que os pequenos êxi
tos das fôrças do "Eixo" na
Rússia. Na Russia, nada ainda

W*tllillrm_rii:l�!a.'3"i5""'�_m*a!81lil*Iil"""'E*_-,jIll&cM_=4!lB1_!ilJ"_&S_e'lIU!IIiIIO IDI- foi confirmado. E na Tunísia
,� tudo questão de circunstân-

Companhia Telefônica Catarinense cia natural das lutas arma-

d S A
das.

Acham-se à disposição os rs. cionistas desta •

Companhia, em. sua séde à Praça 15 de Novembro, n. CASA MISCELANEA. distribui-
8, os documentos de que trata o Art, 99 do Decre to- dora dos Rádios R. C. A. Victor.
lei n , 2.627 de 26 de s2e9tedme'��Ioardçeo d1ge401'Q43 Vávulu e Discoa. _ Rua Trllja-

Florianópolis, LY _

A DIRETORIA no. 12.
----------------------

5 v ,3 Caspa' LOÇÃO MARAVI.
4!@iI!i_m_'!IJ.IIBIIeI�-MMI!il!!!l*,*",*_i<itM§íi1í'$_�'Ii!i'_!!§!__Ii!R'I!!!"!i!;!!§�mlEli!��!lIfi;S;d_@II!ii__I!e:!!!:I. 'Iil'!!O� LRO!U J

4 o ISYADO-Quinta-ieira, 1 de Ilbi'1I de 1943

��l::i��f!:� ��a��':rll-C-om-�a-n�-ia-·-.A-li-anç-a-�-a-B-a-i-a_-
FundiAda em 1870 - Séde:: BAIA

INCENDIOS E TRANSPORTES
Dados relativos ao ano de 1941

Capital Realizado Cr $ 9.000.{)\)O,OO
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 c $ 91.862.598,37
Sinistros pagos c $ 7.426.313.52
Bens de raiz. (nrédios e terrenos) c $ 23.742.657,44
DIRETORES: Dr, Pamfilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr.

Francisco deSá e Anísio Massorra

São Paulo - (Exclusividade do invadiu e saqueou. E o final do
C. E. C. para O ESTADO) - Cas- oovemo de Napoleão [oi que a

sio Elis de Carvalho - A vida hu- Franca acoboii ocupoda pelas iro
lIlana não pode deixar de consistir pas estranqeiras e Paris invadida

.

na ampla e tuiiural expansão de pOI' hostes alemãs, inglesas e 011-

fadas as [acnldades, Os homens, iras,
como os animais e as plantas, teu- Ora, o nazismo e o fascismo são
dem a crescer e diiuudir-se. A so- apenas e exclusioauienie isso: ab
ciedade é llma condição naturol solutismo medieval, absolutismo
para tanto, porqú nenhum indioi- que impera em todas as tribus do
i11l0 se basta a si mesmo e é no

I
centro «[ricano 011 da .4.sia, isto é,

intenso intercâmbio de produtos, o mando ilimitado de um inâiui
serviços e atividades que êle pode! dila que se inoesie a si mesmo em

atingir á plenitude do seii desen-I/odos os poderes e ordena, lJllaI1-!uoluimento físico e mental. Até o I do quer, aos seus povos, que vào
século XVIII os indivíduos viviamj para

o matadouro das querras, a

'Ilodos subordinados ao obsoluiis- morrei' aos milhões, porque assim
mo oriundo da Idade Média, ao lhes manda o Dtu:e ou o [uehrer,
capricho Oll arbitrio de 11m Rei, Não Iia ditcrenç a de especie aIOli-.
Imperador ou despoia que, discri- ma enlre o absolulisuio medieval,

1'1t-ionariamente dispunlia das pes- [eudal e barbara .de 11'111 lado, e o

soas e bens de seus subdiios, O nazismo e o [ascismo de outro. I

Ionço e intenso trabalho de inues- São exatamente a mesma coisa sob'
l içaçõo mental, [ilosoiica e cienii- rotulas diierenies. E aí está a qran- .
[ic«, principalmente do século de descoberta que [izerum os

na-IXVIII abriu o espirito de todos os zisias e os fascistas: descobriram
homens na Europa e lhes mostrou llma palavra nova para uma coi-

.

que eles não deviam nem podiam sa uelliissitna que é a ditadura. H

O-Inuiis ser apenas carneiros de !Im je vivemos dia sem que já atingi- i
rebanho animal, tosquiados e ex- mos !UlI grál! eleoado de civiliza-jpiorados á vontade por uns tan- çâo. Como poderemos reieiiar o

Ilos requlos, tiranos Ol! despoias, regime democrático, ramo esse ���������������������������.
investidos do poder pelo acaso do que se executa maqnilicamente na'

nascimento Oll pela audacia. luqlaterra, e nos apeçar ao totali-
Luiz XIV, por exemplo, para laristnc que não é outra coisa que

servir a sua ambição, lenoit a Frati- o regresso da hnmanidade a. éra
('(1 a mult iplos guerras, algumas do barbarismo? Nós, brasileiros
das quais serniram apenas para que temos no Continente um exem

salisjazer a ambição da Casa dos pio como a democracia dos Esta
llonrb ons, Napoleiio, para satisia- dos Unidos e que lemos no passa
:;1'1' sua uolupia pessoal do mando, I do as glorias de tantas Lutos, já
cl izem que fez morrerem cerca de t mais poderemos conferir nrrs di
seis milhões de [ranceses e,

natll-,
iaduras alguma coincidência com

rultnrnl e outros tantos, ou mais, 1I0SS0S ideais!
cidadãos de outros países que ele

I
I

COMPANHIA DE SEGUROS «SAGRES»
Sub Agente

L. ALMEIDA - Rua Vida] Ramos, 19

Roy Nash eo Brasil
mo - pelo contrário, encarou
de frente os nossos mais áspe
ros problemas - soube tam
bém antever aquilo que êle
considera o nosso indiscutível
futuro de grandeza, afirmando
que o Brasil era a únicanação
da América que poderia, um

dia, entestar com os Estados
Unidos da América do Norte.

Colocando excepcionalmente
a cidade de São Paulo ao par
rlas capitais de nações do con

tinente, o Departamento do
Estado norte-americano acaba
de criar o cargo de adido cul
tural. E ninguem melhor indi
cado para êsse relevante posto
que o escritor Roy Nash .

Roy Nash é autor de um dos
melhores livros já escritos por
estrangeiro sôbre o nosso país; Êsse o homem, e essas as
"The Conquest of Brazil", cdi- idéias fundamentais em rela
tado em 1927 por J. Cape, em ção ao Brasil, elo escritor que
Londres. Livro incomum, por- acaba de ocupar o important8
que o seu autor - tendo Viaja- cargo de adido cultural ao con

do pelo interior do Brasil dn- sujado norte-americano da São
rante três anos - não o fez Paulo - e que vai, .portanto,
para estudos de etnografia in- oriental ali os nossos IFoble
dígena ou para estudos de cien- mas de intercâmbio espiritual
cias naturais, porém para estu- com a América do Norte.
dar ao vivo o homem do cam- E para nós,- brasileiros, é
po e os problemas da civiliza- grato registar que, na opinião
ção e do futuro do Brasil. Uma de Roy Nash, manifestada em
frase de "The Conquest of Bra-I

recente entrevista concedida a
zil" caracteriza bem o objetivo um jornal de São Paulo, a

de Rof Nash e da uma idéia guerra não está fazendo senão
do alcance do seu ensaio: "To- impulsionar o nosso país para
do o mundo conhece a popula- o futuro grandioso sugerido em
ção brilhante que mora à beira "The Conquest of Brazil".
da Guanabara; conhece o Rio "Voltando as vistas para um

exuberante e São Paulo indus- futuro mais remoto, a mim, co
trioso. Aquele que ler êste li- mo estudioso das cousas dêste
vro há de conhecer também al- país - afirmou o escritor nOf
guma coisa do homem que mo- te-americano - sempre me pa
ra no casébre de barro". 'receu fóra de dúvida de que o

Dêsse estudo em profundida- Brasil está destinado a vir a

de, que fez sôbre o nosso país, ser uma das cinco maiores po
o escritor norte-americano, se tências mundiais e, sem dúvida,
não se deixou levar pelas ilu- a guerra o está impulsionando
sões fáceis de qualquer otimis- rumo a êsse destino".

-

FARMACIA ESPERANÇAdo Farmaceutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será ii sua preferida

Drogos nacionai, e estrangeiras.--Homeopatias.
Perfumarias.--Artigos de borrachd.

Garante-se a exata observ6ncla no receltuáric médico

PREÇOS MODICOS
R. Cons. Mafra 4 CD 5 (edifício do Mercado),

FONE 1.642

Agências e S b-r.gf>ncias em todo o território nacional,
Sucursal no Uruguai. Reguladores de avarias nas prin

cipais cidades da América. Europa e África.
Aoente em Florbanópolis

CAMPOS LOBO & elA. - Rua Felipe Scbmidt,
Caix« Postal n, 19 - Telefone 1.083

End. 'I'e.egr. «ALIANÇA.
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITA.J1\Í,
BLUMENAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

n' 39

Prelados em exílio
Londres. (S. N. T.) - Comunica a ArN. que mais dois pastores

foram expulsos das suas paróquias. O pastor Hammerstrom de Oslo
foi enviado para a província de Finmark junto ao Oceano Ártico por
se ter recusado a entregar o registo de sua igreja, e o pastor Frei
how que tinha primeiramente sido enviado para uma comuna do sul
mas que agora foi exilado para a província de rromsoe a 70 grátis
de latitude Norte, por ter, sem licença das autoridades, tomado conta

duma paróquia após o seu pastor ter sido preso pela Gestapo.

N° 188

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
. Limitada

Banco de Crédito PopUlar e Agrícola
de Santa CatarIna
Rua Irsleno r..o 16 - SMe própria

Registrado no Ministério da Agricultura pelo Cf'rtiflcad.:
n. 1 em 20 àe Setem!;ro de 1958.

Endereço telegráfico: BANCREPOlA
CÓdipos usados: MASCOTTE ia. e 2a. edição

FLOR1ANOPOLlS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

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

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

Paga todos os coupons das ap6lices Federais e dos Estados
de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.

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

melhores taxas:
CIC à dlspo@ição (retlrada livre) 2%
C/C Limitada 5%
C/C A viso Prévio 6%
C/C Pt'8�0 Fixo 7%

Aceita procufaçllo para receber vencimentos em to
ct88 a8 Repartlcõee Federais. Estaduais e Muniolpalli
Os órgãos da Estatística MilitaI

têm apôio legal, quando intimam
o produtor e o vendedor a mostrar
o que possuem em seus estabeleci·
mentos. (D. E. M.).

Quem' sonegar informações à Es·
tatística _ Militar, trabalha em pró}
de país inimigo. E, nesse caso,
será julgado, militarmente, como

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

DR. AGRIPA DE EARIA
Rua Vitor Meireles n' 26

Telefone n' 1%05
CLINICA<. MEDICA

Homens e Senhoras - Mo
l ést ias Nervosas - Moléstias

Mer.rais
Comultas diál'ías das 5

horas em diante

(iABINETE' DENTARIO
DE

ALVARO RAMOS
0irurgião Dentista pela Faculdade de Medicina de

Porto Alegre
Clínica Dentária de Crianças e Adultos

Horário: Das 8 às li e das 1ft às 18 horas

Rua Vitor Meirele" 18
(Em frente ao Grupo Escolar «Dias Velho»)

Br_cos pasca
a Alemanha

Londres, (R.) - Comunicam
da Noruega que 1 70 prisioneiros
de Grini, na maioria membros de
sindicalos e da imprensa livr,e, fo
ram enviados por mar para a Ale�
manha.

Eis a cNova Ordem- I
Londres, (R.) - Comunica

da Noruega á A. r. N. que foi
agora decidido que sómente os

operários de trabafhos penosos
poderão receber cartas de ració�
namento de carne. Há muito pou
ca carne na Noruega êste inverno.

Depois do Natal só houve çarne
durante dois dias. A situação têm,
porém, melhorado um pouco
quanto ao peixe.

Um cinema pal'ei você
Os elementos colhidos pela Esta. _

tística Militar são absolutame\l.
secretos, " servem sómente a flatl
militares. Negar-se a fornecê-los o.
mentir no ministrá-los constitut
crime rigorosamente punid� pel..
leis du PaiM. (D. E. M.),.. t

________________________________________________________________� --LI__' _

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-Quinta feira, 1 de Abril de 1943

Londres, Por Walter Tschup
r pick, de European Correspon-. Khan, mas certamente não de revolução francesa, que per- como Ciro ou Othman. É um
dents, para "O Estado". - O como outro Alexandre ou Na-! duararam durante mais de cem destruidor como o foram Átila
"Frankfurter Zeitung" de 18 poleão. anos e ainda não perderam a e Tamerlão.de Outubro de 1942, sob o títu- A chamada "Nova Ordem" sua influência. Seja qual fôr a fôrça do opIo de "Falecimento do Profes- de Hitler, de tão deplorável no- Adolfo Hitler não serve em der de destruição que êle soltou
SOl' de História do Fuehrer" ,dá meada mostra claramente o l nenhuma elas categorias que no mundo, nada mostra tão ela
a notícia do falecimento, aos pouco 'valor que têm as con-I Francis Bacon estabeleceu para ramente o que é Hitler como a
89 anos de idade, do professor quistas puramente militares as grandes figuras históricas, sua origem e as fontes dos seus O. Pálidos. Depauperado"Dr. Leopold Poetsch, que tinha quando não são inspiradas por! Não é um libertador e salvador conhecimentos, Os ensinamen- E''lotadol, Anêmico., Mã ••sido professor de Adolfo Hitler uma idéia nova. O império de I

como Augusto, Júlio César, Au- tos de história do professor qUI! criam Megfol, Criançilna escola secundária de Linz. Napoleão foi objeto de grande! rélio, o rei Henrique VII da In- Poetsch satisfizeram-no plena- raquíticas, rccebelão I temi-Nos anos decorridos de 1901 derrocada, mas, não obstante,
I
glaterra ou o rei Henrique IV mente para o resto da sua vida. ficaçíiú ge,.1 do orglnhmo, l!:l03 êle tinha sido reitor da êle espalhou por todo o Contí- da França, Não é um legislador E a "Nova Ordem Europeia" com Oescola referida e tinha diligen- mente as novas idéias da gran- como Justiniano ou Licurgo. bem o mostra.

� Ieíado ensinar geografia e hís- ------------------

a n g li
�

n fitóra a Adolfo Hitler, dos doze ••••e•••••••e�G••••••• IiHlI•• .._•••�.e••e. �. " u ti uaos quinze anos de idade dêste. �

1}
•

�itl!�.un;����iO��1e;nse�aa�rt�; g=: S E', A S .iIj�"_-'. 4��:�·P��=�Lprofessor nos seguintes ter-
mos: "Êste professor sabia a Uaspn 1 LOÇÃO M.ARA.n·
maneira de explicar o presente I padrões maravilhosos, finíssimo acabamento das melhores • _L_H_O_S_-"-_i _à luz do passado, bem como a t fi-maneira de aplicar ao presente � ,fábricas do país, são encontradas nos balcões da i Livros à vendaas lições da história. Lembro-

t NTA BOS .. • "0 DIREITO", obra com-me ainda, com uma certa quan- .. _ • ple to , encadernada, em 119tídade de nostalgia, daquele v
.

A vo lumes com os respectivoshomem de cabelo grisalho que, • Diariamente recebemos novidades 'Gi Indices, tambem encader-com a sua mágica reconstrução • U • ddo passado, nos obrigou algu- .,
R A FELIPE SCHMlDT, 54 - FONE 1514

• na"��DIGO CIVIL" comen-mas vezes a esquecer o presen- iA.. t d F' C "ihte e nos arrastou para os sé- ii.��'.fhwe.v @••••••••••e. a o por erreua oe o •
. _ .. _---_

em 26 volu rnes encaderna-culos passados; da poeira dos MINISTÉRIO DA GUERRA

I b
II -

N
dos.milénios passados e de fatos -

nw ;Blssau na orueua 'J' d .

d S5a. REGIAO MJLI'rAR

,1'1

' •
u rrspnu ertcm o upremohistóricos sêcos conseguia 16a, CIECUNSCRIÇÃO DE RE- ,. � 'Ir, Tribunal Federal" em 23construir uma realidade viva, CRUTAlVIENTO

volumes encadernados comÊste professor fez da história Edital n. 1/43
Para conhecimento dos reservistas a Londres - (B. N. S.) � A hostilidade contra o decreto nazis- o Indica até lo volumes.a matéria da minha predile- , L 1

-

F d l' dchefia da lG", C, R. declara que, para : 1 1,.'1' E d id N' egis açco e era' eção". fins COI1\ ocaçâo, posteriormente, está I ta oe mobilizaçâo na uropa ocupa a aumenta rapi amente na 0-
) j Janeiro de 1937 até oO velho professor Poetsch aceitando a apresentação de reservistas, ruega - relata o correspondente do "Times ", em Estocolmo .o qualnão mereceu certamente a des- para serem relacionados, os quais, satis-' "A '" .

f 'd 1 ' presente.
feitas as conelições abaixo enumeradas, escreve - policia nazista re orçou consi erave mente o numero • 'EU SEI TUDO" revistagraça de ter despertado o entu- serão convocados, para servirem como de guardas ao longo da fronteira entre a Suécia e a Noruega desde completa em 94 volumes en-.siasmo de Adolfo Hitler pela burocratas na C, R. r· L I' ) d d

. -

l' cadernados, tendo cada vo-ilistória universal, ao ponto de Conelições exíaidas: que to! puo icaco o ecreto que or ena a conscnçao tota, pOIS, es-�

f S lume tres fasciculos.O estimular de maneira a tentar a) sei' resei-vista ele I" ou 2" categoria; pera-se que grande número de noruegueses tentará ugir para a ué-�

"1 Ilustração Brasilei,ajudar j ambérn a dar fórma à b) 'não estar chamado à Incorpcracüo cia antes de contribuir para o esfôrço de guerra alemão. As prisõespara o Serviço elo Exérclio; - ra", obra completa em 33
.

.tstóría do mundo. 0!3 profes- c) ser brasíteíro nato; em massa entre as populações dos distritos fronteiros durante o volumee encadernados.'sores que tinham de ensinai' d) ter bÔ3 conduta, comprovada; "\Veek-end" mostram que a polícia nazista está procurando impe- "Direito Constitucional"história nas escolas secundá- e) revelar aptidão física para o ser,
t- 1 h

'

d f d contendo a Constituição dorias da antiga monarquia aus- ,'iço rnil tar, o que será constatado por 011' que os nabitantes da fronteira ven am a aju ar a uga os seus
tríaca usavam o bem conhecido Junta Médica Militar; compatriótas ", Império e os comentarias
livro da autoria do professor

f) ser sotteno ou viuvo sem filhos, e
, ��______________ de Barbalho, Carlos Mexi-não ser arr-imo ele pessôa alguma. miliano, Araujo Castro, Au-Gindely, ao qual se deviam con- os reserv ístas de la, categoria devem �_!lIIIC:=!I:iI!: SlIIla!lil IIIIIII ;_..:I. relino Leal, A. de Roure eformar sob todos os pontos de sei' elas classes de 1816 a 1823 e os ele

outros às diversos Cons+í .

.

t H
.

I' t t I'
. 2", categoria das classes de 191G a 1921, Crédito Mu' tuo Predla IVIS a. avia a, por an o, ImI- inclusive.

r iiiU tuições da República.tes um tanto estreitos para se 'I'odos elevem ser alfabetizados, tendo Ver e tratar à rua "Deofazer uma "mágica reconstru- pl'efel""ncia, em igualelade de condições, P J M & ( dóro" n0 23.ção do passado". os que forem dactilógrafos. fopdetários:. orelrs ia.
Aristóteles foi o professor de Os inter-essados deverão, imed latamen- 28 de Marcote, dirigir-se ao 2° Tenente Alcebí::telesAlexandre Magno. de Sousa Freltas, chefe da la Secção, que Foi entregue aos preatamlstas Otávio SUllBChiwskf,. Carlos XII da Suécia levava .itenderú e prestai-á informações todos residentes em HaoE'B. Humboldr, pOSSUIdorsempre um exemplar de Cerne- os dias úteis das 8,30 às 11 e das 14 às da caderneta D. 9.272, contempladas no sorteio de 18II'lIS Rufus no bolso do seu ca 17 horas, exceto aos sábados e quarta- .::; -

de Março de 1943, com o oremío maror , em merca-d
.

f feiras', que só atenderá mo expediente _saco, quanc o Ia azer campa- la manhã. dor ias , no valor de Crs. $6.250,00.nhas em terras distantes. Florianópolis, 26 de março de 1943.Os professores de Frederico- Amadeu Anastácio
o-Grande foram Voltaire e os Cap, Chefe da 16a, C. R.

gregos antigos.
Napoleão gostava de ler as

obras de Plutarco.
Por outro lado, Adolfo Hitler

foi ensinado pelo professor
Poetsch, de Linz.
Com isto não tencionamos

fazer pouco do professor de his
tória Poetsch ou da cidade de
Lins, se bem se ouvis!3e dizer
muitas vezes que era a cidade
mais estúpida da Áustria.
Não se póde, porém, negar

que 'o professor Poetsch não
era nem um Aristótles nem um
Voltaire, e que Hitler, não obs
tante a grandeza das suas con
quistas, que excedem as de Ale
xandre ou Napoleão, passará à
história como um novo Genhiz

INVENTOS E INVENTORES
Já na guerra passada apare

ceram milhares de inventores,
nos países em luta, oferecendo
inventos bélicos que, segundo
êles, contribuiriam decidida
mente para a vitória. Os inven
tores multiplicaram-se no
atual conflito. Cada uma das
nações em guerra conta com
um departamento especial,
cujos técnicos se encarregam
da tarefa de estudar os milha
res de inventos que se lhes
oferecem. Calcula-se que, de
eada mil inventos, somente
uns 50 contêm algo aproveitá
vel. Nos Estados Unidos, prin-,
cipalmente, o número de ten-
tativas desse gênero é fabulo�
80. Há 107 anos, em 1836, a
Oficina de Patentes da União
miciou suas tarefas, regis
tando a invenção n. 1. E, a 30
de junho de 1935, já havia re

gistrado 2 milhões de inven-14vs-l,;? tos.

me Aristóteles ao prof. PmtschNão é um fundador de Estados

5 de Abril
Mais um formidável sorteio realizará a Crédito

tuo Predial, no dia 5 de Abrii (2a.feira).
com prêmios no valor de

Cr. $6.250,00Não vacile, Adquira já a sua caderneta ns séde da
Crédito Mútuo Predial à rua Visconde

de Ouro Preto n° 13.
----------------------------------------------

Consultas médicas g'átis
Contribuição mensal apsnas Cr. $2,00� �ae��� aa�ÉB �RS..am�

Mú-

Helena De VargasComunica à .sua distinta
freguesia qup. havendo
permanecido 2 meses fóra
da capital em viagem de
repouso, encontra se nova.
mente em EUa residência,à dispos:ção de SUfl seleta
freguesia.
Salão Brasil,

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

Contadores e Guarda-LivrosP,aç., Quinze, n' 10
��...,.......�·"-""Ow..."._"..tõI...,.;...._�_.._...
i8! 30 v 5

Regularizem StUS diplomas em face da exigência determi
nnda pelo decreto-lei 4178, de 13/3/942.

Procurem ou escrevam à ORGANIZAÇÃO COMERCIAL
CATARINENSE, que lhes prestará todas as informações.

Rua João Pinto nO 18.
Florianópolis.

O derrotismo e o pessimismo
siio armas da "quinta-coluna",
(L. D. N.). 57

Exijam o Sabão

I'VIRGEM ESPECI LID DE"
eiA. ',YETZl�J� INDUSrrRIA L-JOINVIIJL]� (MJrca regist.)

o IDEAL PAnA COSINHA, LAVANDERIA E LAVADEIRA

\

5

SanguenolCONTEM
OITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIATO. VANADA
TO, FOSFOROS,CALCIO

ETC,
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS

L E I A ISTO
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o ESTADO-Quinta.'eira, 1 de Abril d, 1943 6

Faz hoje 25 anos que foi criada a RAF .. A eficiência e o valor dos seus pilotos
são elementos poderosos, em atividade gloriosa para restaurar a paz mundial e

a dignidade da civilização contemporânea ..

Nova ofensiva
Argel, 1 (R.) - Urgente

A rádio de Argel anuncia que
se está desenvolvendo nova e

poderosa ofensiva aliada ao nor

te de Túnis,

Diminue o custo de vida no Canadá
Ottawa. - rs N. �.): -. .01 Domínio, baixou no mês de De

custo de vida no Canada dlmmulU'l zembro de 1942 de 118,8 para
graças às medidas preventivas 117,1. Êste decréscimo foi inte
contra injustificáveis aumentos! gralmente devido à redução nos

durante a guerra, tomadas pela I preços dos gêneros alimentícios e

Junta Controladora de Preços. O I principalmente a um menor pr-e
índice do custo de vida computa-l ço do leite. Os preços dos ovos,
do pelo Serviço de Estatística do chá, café e laranjas foram tam
...W_.I"r...._.......,.--;-·--;·...••........_·_1 bém mais baixos. No começo de
O predomlnlo da Dezembro o govêrno canadense.

d"sflórd·a no J p
'"

o agindo diretamente. reduziu o

I \J I . ii a preço do café para o consumidor li

_.
São Paulo - Exclusividade do em 4 centavos por libra ou apro�ar, omoada C E C O J:;' t d F t

.

d 2'
,

d
.

di
... para 1:.S a o. - a o xtma amente cruzeIrOS por qUI-o .stri to ] ' .

que deve provocar surpresa a to- lo. Desde.o início da guerra o ín-
dos que' julgam o fanatismo do dice do custo de vida no Canadá
povo japonês, é a discórdia rei- subiu sómente em 16,2 por cento.
nante atualmente no Império Ni-
pônico. Efetivamente, não são to- Li��� It LOÇÃO .M.ARA V I.

dos os japoneses que aderem a

essa participação do Japão ao la- ,..••••__....I".I"•••e••.I".I"_.....I"................._�• .I"J

do das potências do"eixo". O ÚLT I J\.1A HORApróprio irmão do Imperador, o

príncipe Chichibu parece que es

tá apoiando tal campanha de re

beldia contra a política do país.
Em certo manifesto, que foi en
contrado entre soldados presos na

China, estão expressos certos ter
mos de repulsa a direção militar
e política do Japão e ao mesmo

tempo uma exaltação aos aliados,
principalmente

.

à Grã-Bretanha.
Exaltação inspirada em ponto de
vista cultural e histórico. Os re-

voltosos' e descontentes reprovam
a aliança com a Alemanha e jul
gam de muito maior proveito para
o Japão e para a humanidade,
uma "liga" com as democracias.

ida Social ft lula no setor do Donetz
Moscou, 1 (R.) - Em um setor do norte do Donetz os ale-

•

Henry WaJlace
Santiago do Chile, 3 (R ) -

o sr. Henry WalJace partiu
hoje, pela manhã. para Valpa
reiso, onde pessará o dia.

'ii<

E- a guerra será longa
Ót tovo, 1 (R.) O S�.

Anthony Eden declarou,
nesta cidade, que os alia
dos triunfarão nesta guer
ra s6mente depois de des
pender grande esforço, pois,
a guerra será longa.

•

Paz! Paz!

mães tentaram cinco ataques com vários destamentos de infan

Faz anos hoj� o SI'. desern- tes, visando atravessar o rio, sendo imediatamente repelidos.
bsrgador Alcebiedes Valeria Continua a luta pela posse de uma das colinas da margem oci-

Silveira de Sousa. dental do Donetz que dominam toda a área. Os esforços para a

O ilustre e distinto aniver sa captura das posições dominantes significam. grande perdas para

riante é pessoa muito estimada o ,inim�g_o, que mesmo assim continua a tentar a operação. Não
e goza de grande prestígio.

I
há noticias da frente noroeste.

* ..,..J'\..w...............�_......w��o����,...�__..• ......

Festeja hoje seu natalício o O que aconteceu na jdreJ- asr , Carlos de Campos Ramos 6
(Leléco), criterioso iu�z dos nos· matrí "": do Ribeirãosos campos de futebol. J.L

* Em a noite de 17 p ar a
! 8 de março p. p. fJi

Fazem anos hoje: a igreja matriz de Nossa Senhor a da Lapa, na sê de
sra , Irací Lopes da Silva, es· do Ribeirão, nesta i.ha.

posa do sr , Narbal Silva, guar O ladrão volou a porta de entrada da ss crist ia , 80 lado
da-mór da Alfândega. sul do templo, e arrombou duas gavetas onJe se gua rd a vam os

sr itas. Mar ia Augusta Neves, sagrados objetos do culto, como sejam o cálice, a patena, G
í ilh a do sr. João Neves, sócio hostensório, o cíbório, erc.; p oré:n fdltou-lhe o G,i11 TIJ pra 18n·
da firma Rosa, Neves & Cia. çar mão deles, não lhes tocando sequer !

sr. Sebastião Eleutério da Silo Fato quase idêntico OCOI'lCU em 1835, na mesrn s igreja,
V9, apreciado musicista. com o que a tradição até h-ij e conhece por ('O roubo do Espa
sr. Armando Sant'Ana, dedi- nhol», De fato, um individuo de origem castelhan a penetrou,

cada chefe da secção de linó t i- também, furtivamente, naquele templo, arrebatando as sacras

pos da I.O.E. relíquias, mas não teve ação nas pernas para flaír- com 03 ob
o sr. Alberto Silveira. jetos que havia empolgado. Preso no local, foi então condena
meninas: Marlí , filha do sr. do a 9 anos e 6 meses de pr isão pela Justiça da província.

João Ramos Furtado, e Nêusa O recente arrombamento da matriz de Nossa Senhora da
Márcia. Lapa do Ribeirão indignou todo o povo.
menino: Hamilton Léo, filho Foi aberto inqu ér ito,

do sr. Romualdo Pires.

Londras, 1 (R) - Saba·se
que a Rumânia, Bulgária
e Hungria, escorchadas pe
los famigerados nazi·fas
cistos, estdo realizando son

dagens no' sentido de fir
mar paz com os aliados
democráticos. Entretonto.
sómente será aceita rendi.
ção incondicional.

*

GenWezas:
O distinto médico dr.

(Do Correspondente)

.Dr. Newton L. d'Avila
Reassumiu sua clínica
Consultório: rua Vitor

Meirelles, n
'

28
Consultas diárias das 4 às 6

horas da -tarde
Residência: Rua Vidal

Ramos, n. 66
Te lef'ene: 1067

15 vs - 1

A maior do mundo
Washington. 1 (R) - A.

nuncia-se que serão cena

truidas, durante o cor.

rerite ano, 18 milhões de
toneladas de barcos nos es

taleiros norte americanos, o
que permitirá exceder, pela
primeira vez, a tonelagem
da Grã·Bretanha.

•

Bela caçadéi I
ARGEL, 1 (R.) - Um sol.

dado norte-americano, em
certo setor tunesino. cap
turou de uma s6 ve� IS
soldados italianos. Um dos
Frisioneiros, ao ser apanha
do, disse-lhe: -

• 'Olhe! alí
há mais cinco!"_ Além des
ses, outros cinco foram a

prisionados e, assim, o sol
dado norte·americano vaI.
tou às suas linhas com o

bonito lote de 25 italianQI
capturados.

Máquinas de calcular e Má·
qUinas de escrever

Para enlre!JB imediata:
MACHADO & elA.
Rua João Pinto. 5

Florianópolis

Afundados
CAIRO, 1 .(R.) - Os alia.

dos afundaram 6 harcos da
transporte do "eixo" e ava

riaram.outros 4, no Meditar
raneo, em oper'ações rea-'
lizadot'" nas proximidade.

S v. 1 de Siema,

---------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------1-----

New- NO INVERNO
ton L. d'Av ila regressou de sua

viagem ao Paraná, tendo rei-
niciado sua clínica. (O Estado»
cordialmente o cumprimenta.

próximo

A MODELAR
as

apresentará
últimos criações da Moda po ro.

Senhoras, Cavalheiros e Crianças
e por preços

SENSACIONALMENTE BAIXOS!
É UMA DOENÇA
�Ol�WÍ��
E PARA A RAÇA

Rommel dispõeArgel, 1 (R.) - Acredita-se que Rommel disponha ainda
de um exército derrotado de oitenta mil homens, que conseguiu
escapar da Linha- Mareth. O comunicado de ontem falou em oito
mil prisioneiros; porém, não houve outra notícia. Admite-se
que Rommel procure "uma ação de retardamento", 40 milhas
da linha Souse-Kairouan, antes da retirada final ao perimetro
Tunis-Bizerta.
�......ae.G.eeG��.§8.....e.8.e••�••6&eeG.......o�et

fiscais administradores de
«elxístas»

de oitenta mil homens

INFORMAÇÃO TEATRAL
Em Porto Alegre reina grande

espectati va em torno ela anuncia
di! "próxima estréia, naquela capi
Ial, do festejado ator Procópio
Ferr-eira, que, além de represen
tar peças nacionais, promete al
gumas composições do teatro clás
sico francês e italdano.

.

empresas
O presidente da República assinou decretos, rio

meando fiscais e administradores para dezenas de em

presas particulares existentes no país. Entre os norneo.

dos, figuram: o general de brigada. da reserva José
Gomes Carneiro, para a "Electro-Aço", de Altona; çel.
Graciliano de Medeiros, para a Empresa Su l-Brasileira
de Electricidade S. A .• de Joinville; e dr. Henrique Rupp
Júnior, para a Sociedade Colonizadora Hanseatica,
todas em Santa Catarina.
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Outra vitima do
crime

Porto Alegre, 31 (C.P.) Ontem,
às 18,15 horas, faleceu no Hospital
São Francisco, onde se encontrava
internado, o s·r. Achour ou Artur
Kebba, ferido à bala por Abraão
Amate, na ocasião em que foi as
sinado o dr. Salomão Pires Abraão
nesta capital.

O sr. Kehba que foi recolhido
ao referido. estabelecimento hos
pitalar, desele o momento em que
ali deu entrada, não experimentou
a mais leve melhora em seu estado
de saúde, pois os ferimentos rece
bidos eram de natureza gravíssi
ma, tendo um dos projéteis atra
vessado um pulmão e um outro
secionado a espinha, o que lhe de
terminou a paralisia, da parte intc
rior do torax.
Apesar dos cuidados médicos

e de diversas transfusões de san

gue o estado ele Kebba cada dia
piorava e ontem, depois do meio
dia, entrou a agonisar, vindo final
mente _a morrer à tal'dinha, s,endo
o corpo recolhido ao Necrotério,
para scr autopsiado. O sr. Kebba
não chegou apresentar declara.cões
sobre a sangrenta ocorrenci a 111Ui
to embora o insp.etol' chefe da la
deIegacia de policia, Jurici Ilhana
tivesse 1J1"0curado interrogá-lo no
hospital.

.

Baldníno de Oliveira, o "preto
que tem tempero", parece ter con

seguido o que pretendia em Porto
Alegre, O seu teatro negro vai vin
gar. Recebeu o apoio de destaca
dos elementos c isso significa meio
caminho andado.
Aliás, a idéia é das mais interes

I'untes.· Vamos ter um teatro "soí
generis"... Balduino organizou
uma Companhia de Variedades.
Tudo gente de côr. Baidarinas co

reográficas, cantores, sapateador-es
e comediantes, E ainda apreseutará
ao público O< malar jazz até hoje
orgnniz ado naquela capital, o qual
estará sob a regencia do maestro
Pena.

O "poeta do Paneleiro", isto é,
() Balduino, vai apresentar um nu
mero de grande scnsacão : "Brasil
ritmado". Ap.arecerâô 40 figmas
fIe ambos os sexos. A h,istória do
negro no Brasil trang,po,rtada para
o pako.
A Companhia de Variedades es

bal'á, f\ partir do dia 14, no Cine
Orfeu.

Os estudantes belgas e o trabalho forçado
Londres - (Inter-Aliado) - J anos de idade que não tenham fei

Na Bélgica, novas medidas foram í to os seus registros.
tomadas pelas autoridades alemãs I Violando as leis internacionais,
afim de que os estudantes se re-Ios nazistas estão convocando os

gistrem nas agências de conscri-I gregos para o serviço militar, nu
çâo para o trabalho. até o dia 20 ma verdadeira caça aos homens
de março. As autoridades nazistas entre 16 e 45 anos de idade. Os
advertem também que nenhum convocados gregos montam guar
estabelecimento de ensino aceita- da nos postos de defesa aérea e

rá estudantes sem que estes te-' são responsáveis por qualquer áto
nham cumprido as suas "obriga-

I de sabotagem cometido pelos pa
ções de trabalho para com a Ale- triotas insubmissos. Êsses arranjos
manha", durante um ano pelo me� são uma variante do sistema de
nos. tomar reféns e uma tacita admis

são de que a resistência às fôrças
de ocupação é considerável.

JUReia para breve
Argel, 31 (R.) - A junção

do Oitavo Exército Britânico
com as forças norte-america
nas do general americano Pat
ton é considerada iminente, à
proporção que as tropas britâ
nicas atravessam Gabes e El
Hamma e prosseguem na per
�eguição do "Afrika Korps",

Na Checoeslováquia, os alemães
mantém o seu sistema de registro
de trabalhadores sob contrôle dos
departamentos de alimentação,
que privam' automáticamente dos
cartões de racionamento os ho� IImens entre 05 idades de 16 e 65
anos e as mulheres entre' 17 e 45 i

&&&i

SAL I Casal deseja qua.r-
11 to no centro, com

alguma mohília-. - Cartas
a LUIZ, para esta redação.
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