
LONDRES, 23 (R.) �,_m UlV10FICIXL DOS COMANDOS INFORMOU QUE FôRÇAS DE "RANGERS�' DOS ESTADOS UNIDOS
OPERAM NO NORTE'DA ÁFRICA, SOB COMANDO BRITÂNICO. REVELOU O MUJTAR OUE, AO SER TOMADA UMA POSI�� .

çÃO ALEMÃ, NA FRENTE TUNISIANA, NOTOU-SE QUE OS fEUrOS UTILIZAVAM FAtSOS TANQUES, PERFEITAMENTE
IMITADOS. ISTO NO SETOR DO "JEBEL" AGIOD. '·0 INIMIGO NOS HAVIA ATACADO, DISSE, E, DEPOIS; BATEU EM RE
TIRADA, DEIXANDO ATRAZ DE SI ESSAS ADMIRÁVEIS j,!WiTAÇÕES DE CARROS BLINDAUOS, CUJA VERDADEIRA NATU ..

REZA NÃO SE PODIA PRECISAR A,TÉ O INSTANTE QUE NOS APODERÁMOS DELAS".
���......-.;a.��"a"""""""')"_"_••""""�"""""""",,-'-'���""'.�""'���"'_"""""""' """"""''-''w.J-.__''''��

BeatUi(a�ão du�a �

.

Para"uedismofreIra bra�ulefira �
- Rio, 23 - A Irmã Zélia, que
tantas graças tem derramado 'sôbro
os seus fiéis, vai ser beatificada.
Para isso foram consultados (JS

bispos e arcebispos, bem como "s

altas autoridades da igreja. I'otl <I s,
unanimemente, exp ressar-aru-se a

-favor da santificaçáo xr a 111 iL1gr,>
sa frei ra, Assim, em breve, o pro
cesso da canonização da pr-imci ,':1
-santa brasileira será encaminhado

o lVIAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

II Florianópolis - Ierça-Ielre, 23 de Mar(o de 1943 tt 8778

". "

vencer o eIXO
XXVIII�o Vaticano,

Porto Alegre, 23 - O Aéro
Clube do Rio Grande do Sul,
realizou, há pouco tempo, uma

demonstração de paraquedisrno
na cidade de Pelotas. Novas
demonstrações serão feitas no
interior' do Estado, em progra
ma de difusão dessa especial! ..
dade aeronáutica. A próxima.
cidade a ser visitada será Ca
çapava, cidade chave do 1Q

Centro Regional de Aviação.

PARA GANHAR A GUERRA" .-. DECLAROU À IMPRENSA O FAMOSO AVIADOR NORTE-AMERICANO CAPITÃO RICKEN
BACKER. O CONHECIDO PILOTO, QUE ESTEVE DESAPARECIDO DURANTE VÁRIAS SEMANAS, NO PACíFICO, REVELOU,
ADEMAIS, QUE O JAPÃO SE APODEROU DE GRANDE QUANTIDADE DE MATÉRIAS PRIMAS, ENQUANTO QUE A ALEMA-

NHA MELHOKOU A SUA POSIÇÃO, MEDIANTE SUAS CONQUISTAS EUROPÉIAS.
o 2�:. (���:i:-:ãrio A matança durou três dias! Tarde Social

Reoestiu-se de alto e fino
encanto a [arde social de do
mingo, do "Lnstiiulo Brasil
Esiados Unidos", em que à
sociedade local fez suas despe
didas, por ter de portir para
o seu novo posto, no Ceará, o
Si'. Cônsul Reginald Kazan
jian, ao mesmo tempo que era
apresentado o seu substituto
no Consulado de Florianópo
lis, sr, William Presioti Ram
bo.

..is 16 horas abriram-se os
coniortúoeis salões do "Insti
tuto", que dentro em pouco
reqorqitanatn das mais distin
tas [iquras do nosso mundo
administrativo, militar (das
três classes), jurídico, literá
rio, médico, pedagógico, fi
nauceiro, comercial, etc., esta
belecendo-se um ambiente da
mais distinta cordialidade.

Essa tarde assinalou, llova- (0-n sul R Kazanl·.·anmente, de modo irrefutável, a
•

estima em que era tido entre. Partiu ontem, por terra, com

nós o sr. cônsul Kazatijian destino ao Rio de Janeiro, donde
cuias maneiras simples e cati� seguirá, por via aérea, para FGr-
uantes lhe ararutearcuti inúme- taleza (Ceará), o sr. Reginald Ka-
ros amigos e admiradores' os
quais sentem o seu afdsta-

. menta e jamais esquecerão
quanto êle tez por aproximar,
cada vez mais, o 'seu' país do
nosso.

O sr. W. P. Rombo, em pa
lestra, assegurou o desejo de
continuar essa obra de com
preensão recíproca, incenii-

••••••••••••••••••••••••• uatulo as relacões das duas
grandes Republicas nas mais• .., • promissoras bases.

• FILHA I MAE I AVO I.
O nosso diretor esteve pre- Os russos avancam

•
sente a �ss,a recepção, de que, Moscou, 23 (U. P.) - se-

•
• • • : ��71�el����:;;��s,n�c��'�í:fl�e�; ��é�fc� ��r:eaç��oa����:�� di��:

• T d d
-

iodos quantos ali comparece-
O as evem usar a _ ram. tamente contra as defesas ger-

• • •
_••••••w.-..-..

mânicas, situadas entre Yelnía;

: :Ulij!ft5n.lãilit!1. : Ji��':11 LOÇAO UBAVI. ��:.�!�is�:::��SU�;tb��!�
•• ! Aulas de inglês aos 48 quilômetros a léste de Vyaz-

(OU REGULADOR VIErRA� u marujos brasileiros ma, na estrada .qu: v.ai para• A MULHER EVITARA DORES • Rio 23 O tí Esmolensco.A resístêncía opos-
.. .. blI'calll' f t- sf:vesPder mos ru-: ta pelo inimigo é considerável,v AI' C "I' U' .. o ogra las e uma au- .

• Ivia as O leas terines A la de in 'lê
"

t d mas, apesar dISSO, os russos

E .. g s, mmis ra a em continuam avançando.II mprega-se co� vantag.empa- • Miami, Estados-Vnidos, àos _

II �0.·
ra �(lmb_8ter as

. !r�eguI8rId8des a ma:'ujos brasileiros que tripu- Amea�a gmbbel.·ana� das funções períõdícas das se- W Iarão os navios de nossa Ar- \I UI•
. �_� ..

f nhoras. E c�lmante e regulador 11 mada. Antes de tomarem pos- Londres, 23 (U. P.) - Em
., .AVOi�),L dessaR funçoes. • se do navio, as tripulações re- mensagem dirigida ao povo da
e ��� FLUXO·SEDATINA, pela 6ua • cebem em escolas especializa- França, a rádio de Vichí lem-
• v

.

.fi: ��}\=Sc_:;1�.��r:1:� co�provBda eficácia, é muito re- ti das, a 'instrução necessária pa- brou que o ministro da Propa-
.. � 4� 11\>.-,,��Jj celt�da. Deve ser usada com

ti ra o manejo do mesmo, Ade- ganda do Reich, dr. Joseph
& q <,- ,:�,., confIança. I mais é ministrado ao pessoal Goebbels, disse: - "A Grã-
w ���'t�, 5>�':- FLUXO-SEDATINA encontra-se ..

I dest�cado para aquelas comis- -Bretanha será atacada nova-

o (.i%, FI LH,.� ,\f;\Ac em toda p..,arte. • ,sões o ensino da língua in .. mente, com um vigôr que se

Il •••••••••••• !••••• "••••• glesa. lembrará por muito tempo".

Curitiba, 3 (A, N.) _ Movirnen- Londres, 23 (U. P.) - Um trágico pedido de auxílio prece-
ta-se toda a cidade par-a as f'estivi-" dente do"Ghetto"de Varsóvia chegou por via clandestina ao re

-dades do 250°, aniversário de 'Cur i- presentante dos trabalhadores semitas do Conselho Nacional da
tiba a decorrer no próximo dia Polônia. A mensagem disse que os alemães apressam o exter-
29. Foi organizado um programa mínio da população judia e se propõem a fechar o "ghetto" an

de comemoracões com todas as tes da primavera, pondo em prática "métodos brutais e deshu
entidades culturais, camadas so- manos", Acrescentou a comunicação que teve lugar um cornba
-cíaís, classe estudantil e universi- te entre judeus e soldados alemães no qual morreram 50 dos úl
tários. Como nota de grande real- timos. Então a polícia alemã levou metralhadoras e aniquilou
ce, baverá uma exposição retros- várias centenas imediatamente. A matança durou três dias até
pectiva, à qual se deu a"maior am- que todo o quarteirão que estava deusamente povoado foi eva
plitude, havendo sido destinadas cuado". A mensagem acrescenta: "Um extermínio parecido de
.comissões especializadas para as judeus pross-egue em toda a Polônia. VV. SS. devem pôr todo o

diversas secções dêsse certame, mundo em ação. Solicitem ao Papa que intervenha oficialmente
que abrange todos os valores do- e digam aos aliados que tratem os prisioneiros alemães como re
cumentárlos elo nosso progresso e féns de nossa segurança. Só ficamos 200.000 e nos vemos amea

das etapas da nossa evolução. A çados de aniquilamento. Nossos sofrimentos são apavorantes".
......._- -.- _ - - - .._- -.-.- ---_..•...-.- - ....

::X�s�ç:oS��!!d:�:d�l����al��a ;:� Uma das mal·s sangrentas batalhasxias e funcionará ele 27 elo cor-

rente até 5 de abril. Moscou, 23 (U. P.) - As fôrças russas e alemãs estão em-

penhadas, agora, na maior batalha aérea travada depois da
histórica luta de Estalingrado. Sôbre o rio Donetz, onde os rus
sos ocupam linhas poderosamente fortificadas, centenas e cen
tenas de caças e bombardeiros em mergulho dos alemães coor
denaram os seus ataques com unidades de tanques, infantaria
e grupos especiais, armados de fuzis metralhadoras, numa ofen
siva "total", que já custou aos nazistas baixas fortíssimas em
troca de vantagens mínimas. A investida inicial foi lançada
contra as linhas russas no setor situado a 40 quilômetros a su
déste de Carcove.

Comprar na C/I SA MISCE
I.ÂNEA é saher economizar'

Técnicos uyankees"
Porto Alegre, 23 - Encontram

se nesta capital os drs. W. D.
.Jchnston, geólogo de minas carbo
níferas; e John Marace, técnico em

a.náHses econômicas.
Apresentados ao govêrno rio

grandense pela embaixada elos Es
tados Unidos no Rio de Janeiro,
esses dois técnicos, acompanha
dos pelo dr. Desidério Fínamor,
que, responde pela Secretaria da
.Agricultura, estiveram em Palácio,
visitando o dr, Miguel Tostes, in
terventor federal interino.
Dentro de poucos dias, seguirão

ambos para o interior do Estado,
.onde, cumprindo a missão que os

trouxe até aqui, farão várias obser
vações em torno das condições
técnicas e econômicas, sob as quais
se processa a exploração de nossas

jazidas carboníferas.

Saldo financeiro de
Pernambuco

Recife, 23 (A. N.) - Os jor
nais publicam com o maior
destaque notas sôbre a presta
ção de contas do govêrno do
Estado o qual apresentou um
saldo orçamentário superior a

:44 milhões de cruzeiros. A im
prensa elogia a excelente ori
entação política e financeira do
interventor federa1.

3.800 volumes irão
para P. Alegre

Porto Alegre, 23 - Conter
me telegrama que dirigiu ao

capitão Darcí Vignoli, pre
sidente da Liga de Defesa Na
cional, o major Coelho dos

I Reis, diretor geral do Departa-

I
mento de Imprensa e Propa
ganda, enviará dentro de pou
cos dias, 3.800 exemplares do
livro "Agressão", documentá
rio completo sôbre o brutal ata
que de que foi vítima o Brasil
por parte dos países totalitá
rios, levando-nos à guerra.
Esses livros, que serão dís

tribuídos em nosso Estado pela
Liga de Defesa Nacional, se

I rão vendidos em benefício da
Cruz Vermelha Brasileira.

zanjian, cônsul dos Estados Uni
dos, ora substituído pelo sr. Wil
liam Prestou Rambo.
No momento da sua partida, f'o

rarn muirtos amigos levar-lhe seu

abraço de despedidas, que o sr,

Kazanjian, comovido, agradeceu,
reafirmando a sua estima à sacie'.
dade catarinense.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Bata meia chícara de manteiga
com a mesma quantidade de'
assucar. junte quatro gemas e

continue batendo. Adic.orie um

pouquinho de cidra ralada, um.

pedaço de laranja picada (fru
tas cristalizadas), uma pitada.
de sal, um quarto de co lher
de chá de canela, a mesma

quant ida de de cravo em pó ...

duas colheres de chá de cho
colate em pó, uma chícara de
farinha de trigo peneirada com
urna colher de chá de fermento
e por último adicione quatro
claras em neve.

Asse em forno quente.

PARA fNfH[NTAR OS SUB ARINOS :;:?;;���:��:��J;:'Londres, 22 (H.) - A Inglaterra I Acrescenta que os vc
í

ernnus da achar a sua felicidade mais na.

e Q.S Estados Unidos estão constru-I rinos conhecidos pelas armadas guerra an+i-submmi na confiam fórma dos, seus governos do

undo nova frota de unidades anti, britânica e amer icaua estão con- que o novo tipo de navio "conSti-1 que ,�a reio ma �os ,seus co�t�
submarinas, a qual Iormar

á

a pon- centrados nos novos barcos, os tuirá uma boa resposta aos suh- mes .
-

:rvIarq�es de Manca.

lIa de lança da contra-ofensiva alia
da ao maior assalto da arma sub-
11l13rina de Hitler, esperado para es

I ta primavera, no Atlântico.
O público britânico recebeu com

satisfação as notíci as de que UIll

dêsses novos navios já entrou em

serviço, contituindo os primeiros
resultados da recente conferência

o ESTADO
Diário Vespertino

R.'edação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

T€l. 1022-Cx. postal 139

ASSINATURAS
quais, segundo se espera, desfecha,
rão severos golpes às "alcatéias
inimigas". Muitos de seus apare,
lhos nunca foram usados na luta.
Os navios são de tal fórma dese
nhados, que podem ser construido
em série mais rapidamente que
qualquer outro barco que já tenha
entrado na batalha do Atlântico.

mersiveis" .

O novo anti-submari n os pôde
A ANEDOTA DO DIA

Cavalheiro repreendendo um

menino:
- Que diria teu pai se te

ouvisse dizer tais bar baridades?
- E'e diria ser um milagre;

pois é surdo como uma porta.".

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

No Interior:
c-s
Cr$
Cr$

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

permanecer no mar por período
surpr-eendentemente longo, pode
lançar mais cargas d e pr of'uud i da
de no momento necessário, com

maior rapidez e intensidade, pó
de lançar-se ao ataque com mai ar

velocidade e Sua tr ipulaçâo pó d e

manter-se ligada' à mais próxima
estação de rúdio. Os oficiais e tri

pulantes devem ser jovens, pois os

mais velhos não suportam H tarefa
que lhes é exigida, subrctudo á
noite.

Ano 80,00
45,00
25,00

O PRA'I'O DO DIA
TORTA EONAPARTE

Semestre
aliada sobre a campanha anti-sub- "A Inglaterr-a e os Estados Uni-
mar-ina. dos estão construindo outros tipos
Num despacho escrito a bordo ele navios, diz o correspondente;

dêsse navio, "Valter Farr, corr-es- mas grandes esper-anças são dep o
pondente do "Daily Mail!", disse sitadas na nova frota, neste lado
que todos os recursos anti-subma- do Atlânlico".

Trimestre

Anúncios mediante contráto

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

jadas pela "quinta-coluna"...
(L. D. N.) •

•

vai morrer

OLEO DE PEIXE Karachi, (India), 22 (Reuters) - O governo Sind acaba,
de anunciar que Pír Pagarí, "o homem santo" e "leader" da
tribo fanática dos Hur, foi condenado à morte pela Côrte Mar ...
cial que o julgou, sob a acusação de incitamento a guerra con

tra o soberano.
Como se sabe, a tribu dos Hur vinha aterrorizando todo o

território Sind até setembro do ano passado, quando uma ex

pedição punitiva enviada pelo governo arrasou o seu quartel
general das montanhas. Foi nessa ocasião que o seu terrível.
chefe, Pir Pagari. caiu em poder das forças legais, sendo ini
ciado o seu julgamento pelo crime de rebelião.

COMPRA-SE QUALQUER

Cr. $
QUANTIDADE Â

a lata50,00

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EQUITATIVA TERRESTRES, ACIDENTES E TRANSPORTES, S./A.
Capital Subscrito: Cr. S 3.500.000,00 - Realizado: Cr. S 3.050.000,00

MATRIZ -- RIO DE JANEIRO

Dados relativos ao 5- exerdcio, encerrado em 31
de Df:zembro de 1942:

Receita ele premios
Sinistros pagos desde o unero
Bonus e Dividendo aos Acionistas
Reservas

o.s 23.316.524150
Cr.$ 21.393.628,80
c.s 940.142,90
(r.$ 5.193.158,20'

;.opera eiD: - Incendio - Transportes - Responsabilidade Civil- Acidentes Pessoais· -Acidentes do Trabalho
Santa Catarina: MACHADO & elA,

Rua João Pinto, 5 Caixa Postal 37 Telefone 1658
'Para Seguros de Vida: A EQUITATIVA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL-fundada, em 1896
._. ---"-··__ .. __ .'�"""_�.b',,� .�"'�� . - _.�-.....,�� •. ....,_..,._,_.� � - '
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CINE ODEON IMPERI t\L
- FONE 1602 - - FONE 1581 _.

. A's 7 1/2 horas A's S e 7 1/2 horas

DIRETORIA
_J)r· .�ffonso Pena Junior
.Dr; José Mendes de Oliveira Castro
.t». João Proença
Dr. Roberto T. Boavista
'Charles Barrenne

Presidente
Vice Presidente
Diretor
Diretor

- Diretor

�EflE NTE GERAL - René Cassinelli

GeraisAgentes para

CONSELHO FISCAL
MEMBROS EFETIVOS:
Dr . Guilherme Guinle
D}. Cesar Rabe/lo
Dr. Heitor Beltrão
SUPLENTES:
Dr. Carlos de Saboia Bandeira de Mello
Dr. Artur de Lacerda Pinheiro
Ernani Coelho Duarte

Preços: Cr. $2,40 e 1,20
Imp. até 10 anos;

Um filme movimerrtadissirno,
que l:!.gradará plenamente:

em Florel8nÓpole.s 1
da arrecadada ontem nos

jogos do Torneio Relâmpa·
Deixou, ontem, Porto Alegre, em tournée futebolística a em- i go foi um verdadeiro fra

baixada do "Internacional", que, nesta capital, empreenderá duas casso: apenas 2.500 cruaeí

exibições. A primeira, na próxima quinta-feira, enfrentando o forte ros.

conjunto do "Figueirense", que se encontra em perfeita disposição,
com boa probabilidade de êxito.

Segundo afirmações, que merecem créditos, serão apresentados
novos elementos que, no corrente ano defenderão as côres alvi-ne
gras. Esperamos ver concretizadas as aspirações dos players conter
râneos, mórmente, na situação que atravessamos, gozando de grande

- conceito, pelos últimos encontros interestaduais.
Por outro lado, devemos sublinhar o valor da turma visitante,

que reune elementos de conhecida capacidade futebolistica, tais como

Tesourinha, bastante cubiçado pelos quadros cariocas; Abigail, re- VIDA SOCIALvelação do soccer gaucho; Ávila, apontado como superior ao crack Muito felicitado foi ontem o
Brandão; Alfêu-Nena, a incomparável parelha de backs, "que im- sr. Patrício Borba, comerciante,
pressionou, admiravelmente, no último certame nacional; Aristêu, por 'motivo do seu dia natalício.
agilíssimo e perfeito conhecedor da posição; o famoso argentino
Vilalba; Rúi e Carlitos, que tanto trabalho deram ao keeper conter
râneo Francalaci; �utros.

Os jogos, portanto, prometem ser brilhantes e renhidos, pro
porcionando à torcida local duas tardes de eletrizante entusiasmo.

,:�-r
;�

�

o «Internacional»

DACUI\TO VIRÁ 'I

I
te bandeirante e, falando à imo

IUo, (V. A.) - As negociações prensa, declarou que, no Rio só fi
entre Dacunto e o Palmeiras che- cará no Flamengo e; se resolver
garam a final satistatórl o. Agora deixá-lo, irá para o São Paulo Pu-
resta ao Pa-lmeiras concluir as tebol Clube.
negociações com o "Vasco da Ga
ma" para obter o necessário "pas-
se" daquele jogador. O preço esti- Rio (C. V.) - A exemplo do que
pulado pelo "passe" de Dacunto
foi de 30.000 cruzeiros, importân
cia que o clube bandeirante achou
demasiada, contrapr-opondo a quan- co. Durante sua ansencia, que será
tia de 15.000 cruzeiros,

LICENCIOU-SE

fizera no rnicio da temporada do
ano passado, o sr. Ciro Aranha li
cenciou-se na presidência do Vas-

de 15 dias, assumirá o posto o sr.

José da Silva Rocha, secretário
Ao que se diz, o Palmeiras está

autorizado a mandar Dacunto em

barcar para essa capital, em Bue
nos Aires.

geral.

o "Santos" festejou
Santos, 23 -CE.) - O "San·

tos F. C." festejou as suas
3 pl'imeiras vitórias do
campeonato, oferecendo on

tem uma recepção aos cro

nistas esportivos.

rnss PHOPOSTAS
Rio, (V. A.) - Três clubes, o São

Paulo, Fluminense, e o Botafogo,
fizeram pr-opostas a Flávio Costa,
técnico cio Flamengo. Por enquan
to não há nada resolvido, nem mes

mo quanto à ref'orrna elo contrato.
Flávio Costa estuda com especial

atenção a proposta feita pelo clu-

•

Foi um fracasso!
Curitiba, 23 (E.) - A reri-

filme da atualO monumental
guerra:

Punbos de ferro
Com Wallace Beery e Noah

Beery Jr-
Lu tas L.. Perseguições i ...

Amor 1 •••
Filme jornal n: - 121

Complemento Nacional (D. F.B.)
A savata (Miniatura)

Paris está chamando
Com Basil Rathbone, Randolp

Scott e Elizabeth Bergner
Junho 1940. As hordas inimi

gas avançam sobre Par ís.
Atualidades Atlantida (n' 8

Nacional DFB)
Era uma vez dois cachorri

nhos (Des. CoI.)
Preços Cr. $3,00-2,20- 1,20

Livre de Censura

*

Sábado e domingo
S. Paulo, 23 (E.) - No

sábado à tarde, no estádio
de Pacaembú, o Ipiranga
enfrentará o S. Paulo. No
domingo, no mesmo local,
o embate será contra a

Portuguesa de Esportes e ..
o Corinthians. LEGIÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA

CURSO DE "VOLUNTARIAS SOCORRISTAS"
Várias senhoras e senhoritas pertencentes à Legião Brasileira de As.

sistência, inscreveram-se no Setor de Enfermagem. No entanto, para
que seus serviços possam tornar-se efetivos é mistér que frequentem o
Curso de Voluntúrias Socorristas, cuias aulas terão início no próximo
dia 2 do mês de abril vindouro.

Assim sendo, pede-se o comparecimento das senhoras e senhoritas
que solicitaram sua inscrição no referido Setor, na séde da Cruz Verme-

Fez anos ontem, lha Brasileira, na próxima sexta-feira, 26 do corrente, às 17 horas,recebendo, a-rim-de preencherem a respectiva ficha.
por isso, muitos cumprimentos, São as seguintes as senhoras e senhoritas que deverão preencher
a srita. Flérida, gentil filha do essa formalidade: Irene Corrêa, Nena G. Ganzo, Maria Nair Silveira
nosso prezado conterrâneo sr TeIles, Helena Chaves de Sousa, Olga Cavalcante da Luz, Júlia Rosa,. I Zilda Medeiros, Irene da Silva Pereira, Maria Elói Neves, Silvia Neves,Manoel Cardoso. Aida Santos Lira, I-Iilda Ribeiro, Euza Guimarães, Eneida Juselita de

Oliveira Bastos, Léa Maria Carvalho, Ilma da Rosa Luz, Iná da Veiga
Soares, Anastácia Charnesky Brasil, Hortência Ferreira de Melo, Áurea
Miranda da Cruz, Many Bittencourt Richard, Odilia P. Duque, Maria
Madalena de Moura Ferro, Luiza Kowalski, Valda Matos, Ondina Gaia,
Blandina Silva Azevedo, Maria Amélia ada, Silva Azevedo, Hilda Dutra
elos Anjos, Adi Garofallis, Ceci Natividade Camisão, Alzira Côrte Real
Camisão, Maria Amorim Colônia, Silene Lopes da, Cruz, Ecilda Vieira
de Castro Faria, Iolanda d'Acampora, Olga Valente d'Acampora, Maria
M. J. Campos, Vanda Machado e Helga Maria Buschel Pschichholz.

Faz anos hoje o sr. Teodoro
Ferrari. proprietário da Con
feitaria c Chiquinho».

O aniversariante, por êsse
motivo, será alvo de numerosas

manifestações de eatirna.por par
te de seus amigos.

•

falsificava a «Guaraina))
Rio, 23 - A polícia prendeu, na cidade de Ubá, Minas, uma

fábrica clandestina de Guaraina. O produto era fabricado pelo prático
de farmácia José Reis Lima, que, para tal, utilizava pequena prensa.
O produto consistia em argila e goma-arábica e era vendido mais
barato, o que despertou suspeitas.

Transcorre nesta data o ani
versano natalício do sr. Celso
Silveira de Sousa, sub-diretor
da LO.E.

CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTES DE FLORIANÓPOLIS
EDITAL DE ASSEMBLÉIA GERAL

De ordem do sr. Presidente convido os srs. sócios a comparecerem
no dia 25 do corrente às 15 horas, na séde social a Avenida Hercílio Luz
n. 20, a-fim-de assistirem à Assembléia Geral, na qual será feita a leitu
ra do Relatório e a prestação de contas do exercício ele 1942.

Caso na hora acima referida não tenha comparecido número legal
ele sócios f'ica desde já convocada a reunião para meia hora depois, e.
se às 15 i/2 horas ainda. não tenha número legal, realizar-se-á a Assem
bléia às 16 horas com qualquer que seja o número de sócios presentes.

Florianópolis, 22 de março de 19'13.
HEITOR BLUM, 1° Secr.

*

Fazem anos hoje:
Srita. Zuleida Póvoas;
srs, Renato Pinto, funcionário

público estadual; Oscar Schmidt,
habil desenhista da D E R.;

menino: Hasperes da Silva
Filho.

•

Falecimentos:
Hoje, às 10 horas, enterrou

se no Cemitério de S. João Ba
tista, no Rio de Janeiro, o en

genheiro Emi.lio G. Lobo d'Eça,
falecido naquela capital.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 o eSTADO-Terca feira, 23 de Marco de 1943

dosSeparaçãoEm veemente tópico,· o «Diario de Notícias»,
Janeiro, condena a medida

I'
coisa mais grave se poderá articular

RIO, (Pelo correio) - Em sua fender o dispositivo impugnado --

C0!111�a t�ll1a geração e cont_ra os res�secção de tópicos, publica o "Diá- a m�nos que se lance, 1:1�S s.e lan�c I p(J�savels por "". formaçao �lloral,rio de Notícias": corajosamente, sem reticências, so-1 E por que, se tao grande e o 11e-
"Apesar de haver a diretora ela' bre todos ou sôbre alguns dos nos, rigo dessa "promiscuidade", não de

Divisão de Ensino Secundário ante- sos estabelecimentos de ensino se- cretar a separação de sexos, radio
cipado, em declaração pública, que cundário uma pecha infamante. Por- calmante, a começar do curso pri- Dr. MADEIRA NEVES-médico especialista em
o sr. Gustavo Capanema não atende- que, não sendo possível alegar em mário, tantas vezes frequentado 1101'
ria ao apelo dos diretores de esta- apoio da medida razões de natureza alunos en? i:lade superior à

fi,x�dal DO·ENÇAS DOSbelecimentos de ensino secundário, pedagógica, não há dúvida que ela para admissão ao curso secundár io ?
no sentido de ser suspensa a exe- se fundamenta em motivos de ordem por que não estendê-la ao curso su- Curso de Aperretcoamento e Longa Prática no Rio de Jauetro
cução do dispositivo legal, que moral. E a palavra "promiscuída- perior? por que não implantá-las Consult s Pela manhã: às terç�s,. quintas e sabndos, das 10 és 12

. ..
-

')
a horas: à tarde. dtartamente, das 15 às 18 horasobriga a separação dos alunos, por de", proferida a propósito do regi- nas 1 epai tições i Consultório: Rua Joãu Pinto ü, 7, sobrado _ Fano: 1167

sexo, nas aulas dos referidos esta- me escolar, vigente, caracteriza, per- Não citamos, como se vi; argu- Residência: Rua Presmeate Coutinho. 2:-\
belecimentos, até ontem o titular da feitamente o alvo visado pela ino- mentes de ordem material, relcvan-
Educação não havia, resolvido o as- vação, tissimos, aliás: a falta de sala 0 111e5· O MARIO WENDHAUCEN (diplomada pela

r .,;
-

Faculdade Nac.sunto. Essa "promiscuidade" condenada Ires suficientes, o considerável au- •

de Medicina doa Universidade do Brasil)Essa demora - pois se trata de numa sala de escola - recinto sob mento da despesa dos colégios, a re- BI-interno do Serviço de Clinica Médica do Professor Osvaldo Oliveira
matéria urgente - faz admitir da I a guarda ele mestres e inspetores e, fletir-se mais tarde, sem nenhuma médico do Departamento de Saúde
parte do ministro, pelo menos, uma i mais, fiscalizado por Iuncionários dúvida, no valor das mensalidades

CLINt( ME-D Chesitação que a citada diretora. não do Ministério fia Educação - passa dos alunos. São aspectos que, apesar I A J !>,
admitira, ao asseverar que o "dispo- a ser inocua, inocente, quando ve de .sua gravidade, impressionam me- Moléstias internas de adultos e crianças.sitivo da reforma será mantido", rificada nos centros espor tivos, nas nos que a Feição moral elo caso. Consultório: RUfi Felipe Schmidt n. 38 _ Tel. 1426
Preferimos crer que, ao contrário praias de banhos, nos cinemas, 011- Nada disso, pensamos, escapará Besldencía: Rua Vtsconde de Ouro Preto D, 70 Tel. 1523

disso, o sr, Capanema reconsidere a de, aí, sim, talvez houvesse o que ao sr, Gustavo Capanerna, ao ter de
Hnrarín __ Das 15 às 18 horas _ FLORIANOPOLIS.questão - e defira. o apelo. fazer. .. . I decidir sôbre o apelo dos diretores ]

_

Supomos que não seja fácil de- Mas HUIll educandúr,io!." Oue I dos estabelecimentos".

Dr AU(jU"TO DE PAULA DJ�eIOfa�i�a��S��:1--

I ,\.f t R J-g-
• l , Florlanõpohs

THE LONDON ASSURANCE l' o as e 1 toSas' Reaidêncla e Consu ltór io: Rua Visconde de Ouro Preto 51

P
. _. . tJ <: (próximo ao Teatro).roossao ce nO!sa �ra. Cirurgt» �!P!'dl e Doenças de Senhora!'.

de Lurdes Ftstoter s pia: Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Vtoleta,
Quinta feiro realiza se CONSULTAS: Diar íameutes às 11.30 e das 15 às 18 hor-as

urna tocante festa católica: Fone 1.644
a procissão de Nossa Se- • - •

d-
e, .---------I----d---d-nhora de Lurdes, que sai- (ilnlca me Ico-clrurglca especla Iza a e

ró da igreja de S Luiz (no OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA
�lrrabalde do .mesmo nome) I D SAVAS LACt

.....

ODAí

n do ao AbrIgo de Menc- r. "
res (Pedra Grande) e voltan- I Ex-interno do Serviç� do Professor Le�nidas Ferreir� e ex-estagiário dOll
do àquela igreja. junto à Serviços do dr. Gabrlel.de Andrade CRIO) e.dr. Pereira Gomes C8. Paulo)
qual existe uma «gruta» Chefe do ServI�o de Oftal�ologla do �ellartamento
onde a imagem será r e

. de Saude � HOSPital, de Caridade
P sta entre cânticos e flô· Cons. Rua Felipe ::-'chm!dt, 8, Fone 1259o ,

Consultas: das 15.30 as 18 horasres. Resídencía: Oonselhetr •. Ml\frk. 77-1' LORIANOPOLlS,A p rociasdo , que será ilu

Iminada por velas votivas,

te-I I
,,.STITUTU DE DIA6NUS'I'tC4l

rá o comparecimen to do sr, O Antônio Moniz CLINICOarcebispo metropolitano, do I r.

dA, Dr. OJ·alm.a M--Ilmannsr. interventor e exma. s spô e ragão u .....

ao , irmandades, autorida· FlJrmado pela Uurversldade de

des cívís e militares, e po MÊDICO Genebra (Suíça)
Cirur�iã e Ortonedia. Com pr�tj(J!!' n08 nospuars europeu",V;J em geral. !' Ouutea médica em geral, pedletrt«,Afim de convidar-nos pa Clínica e Cirurgia do doença. do slstema nervoso, aper e-

ra a proéissão, que sairá torax. Partos e doenças I lho genltc-ur.nar!o <io homen

L "t b I às 19.30 horas daquele dia, de senhoras e da mulher

el e e vitaminas para os e gas t' redaça-o do () ( Assistente Técnicoes iverom na ('{)NSULT i�T) P
Londres, 22 (D. P,) -- O prí- das ruinas". ESTADO os sritas. Rosa Rlfi Joáo pinto 7 sobrado Dr. auto Tavares

F· o e Mo'sa Pecfer- O' I 1 - Corso de REdlologl8 Clínica com a
meiro ministro do governo ex- O dr. William Paton, vice- lorenzan lar atpl'nte (,8- 1.,�.. rlr. Manoel de Aoreu Campauarlo
tra-territorial belga, sr. Hu- presidente da Comissão de neiras. 11 hnr"l�.

I
SEio Paulo). tlspt'oi1l.!izad(l em Iii-

bert Pierlot, declarou em sua AJ'uda aos países que sofren1 HgSrnÊNC1A: l1'ene e Saúde públlc/I.. pela Unlvel'-
Ildade do RIo de Janeiro.conferência d� imprensa que de inanição, sugere que se en-

I
Almirante Alvim. 36 Gabinete de Raio X

os pedidos de ajuda para a Bél- viem aproximadamente 2,000 S 8 n g U R n O
Telofone fi 751. Electrocardiografla clínicagica se limitaram "às neces- toneladas de vitaminas e leite w ....._ ,_....._ Metabolismo basaisidades médicas". em pó, por mês, à Bélgica, pa-

I! I �ondagem DllodenalAo formular um apelo em ra os meninos menores de 16 C O N TEM D R 0, blnete de fisioteraoiafavor do fornecimento de leite anos de idade e os inválidos. Sr. em,aio Laboratório de microscopia e' .

t
.

b 1 P OITO ELEMENTOS TONICO : �em po e VI ammas para os e-oI' outra parte, o dr. E. J, anál!se clínica
gas, expressou que a situação Bigwood, vice-presidente da ARSENIATO. VANADA. CLlNICA -MEDICA RUI! t"ernando Macl....!(jo. l1j
em seu país é gravíssima. Comissão da

�

Cruz Vermelha TO, FOSFOROS,CALCIO Molestia8 Internas, de Telefone 1.195
Acrescentou que se não fôr Belga, em Londres, expressou ETC, Senhoras e Crianças em P I n R T A N O P O f !-...:

prestada ajuda aos belgas, "a que a anemia é tão comum na Geral
vitória encontrará uma nação Bélgica, que muitas crianças TONICO DO CEREBRO CONSULTORIO;
despovoada que, pela prillleira se acham demasiado débeis TmnCO DOS MUSCULOS � Rua Felipe Schmidt-Edifl-vez em sua trágica história, para poder comparecer às au- O. Pa'lIdol. DlpauPlrados, cio Amélia Neto-.Fúne 1592
não pod�rá realizar o esforço las". 9 ás 12 e 14 ás J 7 noras.
necessário para levantar-se ES90t•do., Anêmicos, Mãe. RESIDENCIA'

qUI cri.m M.groa, Cri.nças Av. Herclllo Luz, 186raquíticII. rlclb.rão a tonl-
_ Phone: 139:2 _

fic.ção gl,,1 do org.nÍlmo
com o

Sa n gu e n o I
Llc. D.N.S.P. n' 199. da 1921

alunos, INDICADOR MEDICOsexospor ------------------------------------------------ .....

do Rio de Dr . ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS
•

, NARIZ, GARGANTA
Especialista, assistente do Professor Sanson

do Rio de Janeiro.
C I Pela manhã, das lOAs 12
onsulte s. A.' tarríe ORS 3 às 6

AUSENTE
.----�------------ .----------�-----------

OLHOS

e

crx. SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

(Represen temte)
L. ALMEIDA - Rua Vidal Ramõs, 19

Agradecimento e Missa

t
Cibele Barbosa da Motta (ausente), Geraldo Bar
ho ss na MottR e familia [ausentes). teuent« EUSE
BIO DA CUNH -\ MENDES, Nldla da. Motta Mendes,
Ione, Regiu», Rui, Teresinha Barbosa da Motta,
Maria 'I'eres-i e Mozrrt d a Motta Me n de s, Manoel
Passos da Motta e Iarnilia (ausentes), José Passos

da Motta e tamllla (ausentes). ainda C0m o coração san
grando pelo rude golpe que acabam de sofrer com li

perda dA seu adorado e ínesquecívet fI�p080, pai. sogro,
avô e irmão, OLYMPIO PASSOS DA MOTTA, agradecem li
todos quantos os confortaram com visitas, tonogramas e

telegramas, e convidam os amigos do querido morto para
assistirem à missa de 7' dia, que em intenção à sua al
ma. será celebrada quarta-Ieira , dia 24, às 7 e 30 horas,
Da Capela do Colégio Coração de Jesús. Agradecem, ma!s
uma vez, 80S que assistirem a êsse ato de caridade cristã.

I, DR, AGRIPA DE FARIA'Rua Vitor Meireles n' 26

�
Telefone n' 1405

CLINICA MEDICA
Homens e Senhoras - Mo
léstias Nervosas - Moléstias

I
Mentais

Consultas diárias das 5
14 horas em diante

� ... í� __

Contadores e Guarda-LivrosRegularizem seus diplomas em face da exigência determi.
nada 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 ]8.
Florianópolis.157 14vs-6

GABINETE DENTARIO Cr $ 900,00DE Por êste preço vende-se uma

, ALVARO RAMOS bicicleta "Wanderer",:niquelada.
Cirurgião Dentista pela Faculdade de Medicina de com pneus novos e completa·

Porto Alegre' mente equipada (faról, porta-
Clínica Dentária de Crianças e Adultos bagagem etc.). Tratar nesta

Horário: Das 8 às II e das l� às 18 horas redação com E. F,

Rua Vitor Meirele!. 18 rno
171 5 vs-2

(Em frente ao Grupo Escolar «Dias Velho») f'a�rOR' LOÇÃO M.A.BA.VI·
......................�..�....... ILHOSAl

A Estatística Mm�ar. destinada a

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

perfeita quanto PO'ssivel, do apare
lhamento material das fôrças arma
brasileiros lhe prestem cooperação.
Subtrair-lhe apôio é trabalhar con

tra o Brasil em guerra. (D. E. M.)e

As autoridades responsáveis D4.!l.
fiel execuçãO' das Estatísticas Mili·
lares podem exigir. sempre que hon.
ver dúvida quantO' à veracidade d.
qualquer informação, que cada in·
formante prove o q,ue deelarou. A
má-fé cO'nstitue crime contra a 11&0
I{urança nacional. (D. E. M.).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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:N08 próximos meses haverá grandes acontecimentos I
o colapso da Alemanha é inevitável IPor Henri Lumiêre (Copyright da Inter-Americana, especial para O ESTADO)

Machado & (ia.
Aqências e

Representações
C.lx. postal - 31

Ru. Joio Pinto - 5Têm-se dado várias interpretações a maior quantidade de armas, tan- tropas na Macedônia, na fronteira
ao fato de Hitler não ter nronuncia- ques e aviões que a Rússia tem re- das as mulheres e homens disponí- da Turquia européia; os italianos,
do seu discurso por ocas-ião do lO" cchido ". Os comboios continuarão veis, até a idade de 16 anos. segundo o "Manchester Guardian"
aniversário do Partido Nazista. Al- e serão ainda maiores, segundo a O consumo das batatas para a fa- têm 30 divisões nos Balcãs; além

- guris pretendem que o "fuehrer" se afirmação do mesmo ministério. bricação da gasolina começa a criar disso, há perto de seis meses, COI1-
encontra. no reino dos mortos; ou- sérias apreensões sôbre a. situação vocaram para o serviço das armas
tros dizem que enlouqueceu e que) QUE NOS PODJ{ltI TRAZER alimentar do Heich, porque a bata- 12 classes de cidadãos italianos re-
os "Ieadcrs" do movimento nazista , _ r - ta é um alimento fundamental na si dentes na 'I'urquia.
não ousam confessar êsse fato ao I OS PROXIllIOS ll'IESES � Alemanha: de lU1Ja parte, pois, a Se esta hipótese se verificar, os
.1>ovo alemão. Admitindo que não. se I A estratégia alemã visa hoje di- falta de gasolina, e, por outra, a f'o- esforços elo Eixo visarão de certo
trata senão de meras fantasias não minuir a extensão da frente, Iimi- me, que já não é apenas uma amea- ocupar, em ofensiva de "blitz" as
nos parece, no entanto, dificil en- tando-se, na, medida do possível, a ça, mas também uma realidade, co- costas turcas do Mar Negro para as
contrar uma resposta lógica à per- uma guerra defensiva, isto é se- mo se póde verificar pelas cartas segurar o petróleo de Batum.
,gunta rclafiva ao silêncio rnisterio- gundo as palavras de Hitler, a ,,'con- encontradas nos soldados nazistas Se essa ofensiva européia, ou ou-
so do "fuehrer". I servar o que for necessário conser- caídos na frente russa. tra na direção do sul da Rússia, não". var . " e procurar esgotar o inimigo Veremos, pois, sem dúvida algu- der aos alemães a. posse de petróleo, A II

II

HITLER É A'l'UALll'IENTE O o, mais depressa possível". Mas esta ma, no decorrer elos próximos me- veremos a máquina de guerra ale- a a mlssaoCHEFE DE UlUA NAÇÃO I hngU,a,gem, que parece refletir mui- ses, U111 último e supremo esfôrço mã gravemente comprometida. Em-I_. _

J: ), _ ta calma, expressa, na verdade, dos alemães para a conquista de ia- bóra tenham ainda munições, aviões. CU.TO COLAPSO E INEVITA- conclusões bem diferentes: a real i, zidas petrolíferas. Assim, a Crimeia e tanques em quantidade, os nazis- Por Alvaro Moreira
VEL I dade é que a Alemanha tem as suas e os territórios que circundam No- tas ve�-se-ão obri&ados a paralisar «(opyright da lnter-amerkene,o "fuehrer", plenamente concicn- exist��cjas de petróleo, limitadas, vorossisk continuam a descmpe- suas forças motor-iz adas. .

E T DOte dêsse fato, não têm coragem para se nao co_nseglllr conquistar os po- nhar um papel de extrema impor- Não será, pois, aventurado con- espedelmente para O S A )
fazer ao povo alemão novas premes- ços do Cáucaso, hipótese que cada tância, Certos índices fazem supor cluir que os meses próximos nos Parece (tuie garanto) que
sas. I vez mais se desvanece. Em vista que a Turquia também pó de entrar trarão a-contecimentos sensacio- um dos deveres da imprensaDizer que o colápso alemão é ine- <las, conscql!:ên?ias desa�t:osas dês-, em ação. Os alemães acumulacam nais... é educar, esclarecer. De qual-vitávcl não é nenhuma afirmação] se: lato, os nazistas mohilizaram to-
gratuita. Trata-se de uma previsão I ------------------------------ quer jeito. Sem literatura. Ou
baseada numa re�lidade bem patt'!l-j DeclaracãO Livros a.... venda falando diretamente, simples
te: a Alemanha tem a sua produção I

.I. e grave, ou inâirétamente, porde petróleo e de outros combuatí-] .

'
tveis limitada para atender às suas

1 O infra assinado declara que nesta data foram revoga-
meio dos assun os, com o ar

necessidades de guerra. i dos todos os direitos que tinha constituido como sua nrocurador a ('O DIREITO", obra com- de quem. está se divertindo.
Não constitue segredo para l1�il-: Natália Fialho, considerando nulo e de nenhum efeito qualquer pleta, encadernada, em 119 Isso, apezar da massa tristo-

guern que os nazistas, que tC111I' t I ti d vo I umes com os respectivos nha dos analjabétos, talvez
acumulado grandes estoques de pe-

a o por e � prs IC8A o.
�

I T
-

P 18 3 9 3 Indices, tQmbem enccder trouxesse vantagem para le-
tróleo, não possuem contudo ex is- "oao eSS08, -, 4 •

tência que lhes permitam resistir

I LEONE VILLA nados. trados e ignorantes. O jornal
muilo tcmpo. Se os nazistas não 160 "lJODIGO CIVIL" comen- não tem força apenas junto
conseguirem centrar novas fontes I

3 vs tado por Ferreira Coêlho, dos desejosos e dos espavori-
de combustível, serão obrigados a I em 26 volumes encaderna- dos da publicidade,' tem [orçadepôr as armas por falta de carbu- I' A R d

-

rante, mais eedo ali mais tarde, em-j mportadora va - á ios dos, também, e muita, entre as

bóra disponham de poderosas reser-j
, 'Jurisprudencia do Supremq criaturas que sabem tudo por

vas humanas e de grandes quantida-] S. PAULO-RUA PRATES, 43-CX. 4063 Tribunal Federal" em 23 ele, ou que acreditam nela
des de aviões, tanques, muniçõos.] Sintoniaa as 2 Arnéricas , As,'a e Europa 1 d d d f> , vo umes enca erna os com como no seu e, ensor supre-etc., I 5 válvulas, 530$; 7 válvuias 593$, Peça o Indice até lo volumes. mo.

ESTALINGRADO, A CHAVE I catálogo enviando 400 réis em sêlos, ('Legislação Fedfral" de Na nossa terra, o horror

DO PETRóLEO! I --�----

•

] J Janeiro de 1937 até o dos livros não vem da prequi-
§abemos que .há dois anos 0,5 ale-'Plano gigantesco para I·ncrelneutar a presente. ça; vem dos livros que nos de-

maes fazem gigantescos esforços "EU SEI TUDO" revista ram. desde o curso primário,
para conquistar os campos petroli-] produpa-o d nê all·mentl·CI'"OS completa em 94 volumes en Que livros! Depois, sem obri-
feros do Cáucaso. Estalingrado I�1iO I "e nel'os cadernados, tendo cada vo çação, não vê que alguém se
era um ponto pelo qual os alemãcs ] • f 1
se batessem por simples teimosia

" no BraSIl lume tres ascicu os. arrisca a levar para casa um

ou em razão de prestígio: represen- "1 Ilustração Brasilei I monstro da mesma forma! ...
tava a chave do Volga, e a conquis-] Washinton - março - (In- mandioca, batata, hortaliças, ra", obra completa em 33 Só os romances. E os roman-
ta definitiva dêsse ponto e da foz ter-Americana para O ESTIi- frutas, etc., diz um relatório volumee encadernados. ces que foram filmes. Do mais.
do rio teria dado aos alemães a du- , . , �. '

pla satisfação de cortar aos russos DO) - O� técnicos brasilei- enviado pelo Brasil ao Instítu- "Direito Constitucional" suspeito de ensinar, todo mun-

suas pr-óprias reservas de petróleo ros e amencanos traçaram um to de Negócios Inter-America- contendo a Constituição do do foge,
� explorar tr,a.nqudlame,�te as ricas plano gigantesco para incre- nos, que está cooperando para Império e os comentarias Resta o jornal, o jornal que

. jazidas petrolíferas d? Cáucaso, por- mentar a produção de gêne-, a realização desse programa. de Barbalho, Carlos Maxi- entra, sempre novo, com as
que a conquista do Caucaso, Isolado" "

tíc: S 'f J·t ... -

·1' A
.

C t A
seria, segundo pretendiam os chefes ros �u�men lClOS �as zonas es- era eita uma dístríbuíção, rrn lona, roujo as ro, u- últimas noticias da vida; o

nazis, uma questão de tempo. I trateglcas e de aefesa, em 13 em grande escala, de sementes, relino Leal, A. de Roure e jornal que conversa, como
A �straté�ia alemã visa, pois, con- Estados brasileiros. adubos, instrumentos agrários outros às diversas Consti uma visita camarada, a res-

segmr. petro,leo a ,toda a_custa,. e, Esse programa será execu- € inseticidas aos aOTicultores tuições da República. peito das questõs que agiram
para esse fUlI, HItler nao hesJtÜ'lf .

..
.

b " D
em sacrificar as classes de 19 anos. tado com os fundos fornecl- brasIleIros. Os agronomos bra- Ver e tratar a rua' ( eo as sensibilidades.
Ao mesmo tempo, os nazista,s trata- dos em partes iguais, pelo sileiros e americanos darão to- d6ro" n° 23. A cultura das exceções ain
vam de enf�aquecer, o� russos por Brasil e pelos Estados Unidos, do o auxilio técnico e conselhos Cabelos brancos 1 L{'''.10 da não exerceu influência no
todos os, meIOS posslvels.' cortando-, num total de 4 milhões de do- necessários. No caso de os la- ....A.BA.VILHOSA. �

'!i desenvolvimento social do Bra-
lhes a VIa de seus supnmentos. 1 , • -

• IR � •
! lares, tendo os paIses ll'maos vradores necessItarem de fun- silo Os homens que estudam,

HEROíSMO IGNORADO DOS designados técnicos especiais do para incrementar a sua

pra-I
A influem uns nos outros. As

llIARINHEIR,OS AllIERICA� para cola�orarem n!l taref� d.e dução, as cooperativas ou 9s O DR. ANTONIO MUNIZ regras gerais não tomam ca-

NOS E INGLESES I fomenta,r a prod.uçao ,b�asllel- g?verno� local.s lhes pres�arao DE ARAGÃO nhecimento do fato•.. Aquí a

Os nazl-stas havI'am concentrado ra de generos allmentlClOs. aJuda fmancelra, por melO de .

1. cultura tem sido um esforçocomunIca a seus c len·
fôrças aéreas e navais muito ímpor· Os treze Estados Brasileiros empréstimos a curto prazo, pessoal, exercício isolado, eva-
tantes na �oruega, afim .de impedir onde será posto em execução sem juros. Aos pequenos agri- tes e amigos que trans- são... Cada qual ségue o seu
a na:egaçao dos COI11?Ol?S an.glo� esse programa incluem todo o cultores além do auxilio ma- feriu seu consult6rio destino. Com vergonha dos
�mel'lcanos para a HUSSlil. I-Iltlel .. .' para a rua João Pinto,
tinha a esperança de obrigar a Rús- norte do BrasIl e a baCIa Ama- tenal, em sementes e adubos, 7 (sobrado, em cima outros.
sia a capitular por falta, de material zonica. Nessa última zona, a serão concedidas facilidades O.S outros ... O jornal, de man-

d do Farmácia "Santode gll�rra, depois de ter o�up� o
..
e execução desse plano se torna de transportes. sinho, tão barato, devia ir

destnudo os centro� de llldustlla tanto mais urgente quanto se Antônio"), onde conti- introduzindo uns melhoramen-
pesada no sul do PaIS. I. . - . nuará a dar consultas,
Nessas condições, a, chegada dos espera a dupllcaç�o, amda e�te Os habitantes das zonas ur-

das 15 às 17 horas, I' tos
no crâneo dos outr��, para

comboios era, para os russos, uma ano, da populaçao de senn- banas serão mobilizadas para evitar que eles, que ]a com-
M diàríamente _

-questã? de vida ou .de mOIie. r as o gueiros no Vale do Amazonas. a grande ofensiva da produ- preendem pouco, um dia nao
certo e que os. suprllne,ntos de guer- No norte do Brasil _ zona na- ção, cabendo-lhe a tarefa de compreendam nada, e dêm a
ra anglo-amencanos Iam chegan- , . 154 7
do aos portos russos, embora nas

1 tu�all_nente estrategl�a e fonte plantar os "Jardins da Vitó- v- ga1'galhada definitiva ...
condições l1Ip.is difíceis e à custa de, pnnclpal da produçao de bor- ria", que contribuirão para au- É o jornal que tem que fa-
grande� sacríficios. �e'�1 ,subestimar i racha e óleos vegetais - o fo- mental' os abastecimentos de zer a paz ent1'e a alma e o cor-
o he�o�sl11o extraordlllano dos rus- menta da agricultura se torna hortaliças. Casa B".·ra-o po, Na terra. "Vamos deixar o
sos, e Justo reconhecer que, sem O.

_. .,.. . �
auxilio de seus aliados, transporta- lmprescmdlvel, a-flm-�e se ev}- Nos estados de Pernambuco, céu para os anjos e os par-
do pelos comboios anglo-america,. tal' uma futura escasses de ge- Rio Grande do Norte e Ceará, Fábrica de artefatos dais". Não é ve1'dade, Reine?
II,OS, os exércitos russos J?ão esla-l neros alimentícios. A região serão desenvolvidos amplos es- i de couro Não é verdade, Anibal Pon-
nam no ponto em que hOJe se en-Isetentrional do Brasil depende. forças para aumentar o plan- I Pastas de couro para ce?: "Lá dentro, nos sobsólos
contl'um; apesar de suas grandes re-

,

-

c le ,·°1'", (orll·go forte e
-

t'
servas cm homens, talvez não tives-I em grande parte, no que se tio de cactus, que fornecerão

I'
O. g n n u· da alma, há um con �nuo ru-

sem podido expulsar tão rápidamen, refere a gêneros alimentícios, alimento para o gado. Em Ala- llarato), Cintos, Suspen- mar de vozes, que nos alivia-
te os �azistas. d.os crntros petr?lí�e-I das importações, as quais, ul- gôas e Sergipe, observaram os sórias, Malas, etc- riam da ação, se as escutasse-
ros e llldllstrJ�lS. do sul. d,a !1�lSS!a. timamente. se tornaram cada técnicos que uma orientação Só na "CASA BEIRÃO" mos. Escutemos essas vozes,

O sub-seeretano do MIIllsterIO de I .' .. . .
-

Rua Tiradentes n° 3 dTnnsporh's ele Guerra inglês, sr. 'I vez maIS dlflcels, em VIrtude racional nos serviços de

drena-I
de quando em quan o, e em-

Noel Bal;er, em um banquete ofe-I da escassês de tonelagem ma- gem contribuirá para aumen- -FlorioDópolis- bóra sensíveis à sua harmô-
rcciclo

.

a 11111,gruPO ele marinheiros

II
rítima e da inexistência de tal' substancialmente a produ I nia enganadora, que sejam

sobreVIvcntes. deelD.l'ou:
. comunicacões ferrovüirias com cão de arroz. 30,VB.-32 elas para nós corno o des_can-c Sabemos bem quanto csses C0111- '

"
------------

dboi�s nos custam, mas não desco- O sul do paIS. Dessa fárma, apresta-se o Os elementos colhidos pela Esta. SO de um rema ar que poe o

llhc-cemos da meslllH forma que to,l A INTENSIFICAÇÃO DAS Brasil para contribuir ainda tística .Militar são absolutament barco à vela".
dos os nossos sacrificios não são COLHEITAS mais eficazmente para a vitó- secretos,' '" servem sómente a fim Otimismo! Otimismo! É im�
feit�s c.m ,�ão: O mat�rial que le- Uma atencão especial deve- ria das Nações Unidas, inten- militares. Negar-se a fornecê-los 011 passiveI que de tanto boatCl
vas�s a RUSSla constitue talvez o, d d" , .

t 'f'
-

·f· d d
. mentir no mi,nistrá-Ios constitue �.

ma notifato� decisivo para chama,\' Hitler, ra ser a a a ln ensl lcaçao SI lcan ° ca a vez maIS a sua crime ri�orosamente. punido peIu nao saza ao menos u" -

fi r�zi)es. Vosso combôio conduzia das colheitas de feijão, milho, Batalha da Produção. leis do País. (D. E. M.). cia certa!

FLORIANÓPOLIS
Sub-.sente. no. princlp.h

munciplo. do E.tldo.
17P�

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Mensagem do vice-presidente
. Wallace ao povo brasileiro

Nova Iorque - (Da Inter- ainda não teve expressao con-1l voam o solo, ao reconhecer a
Americana para O ESTADO) ereta, com uma arte vibrante igualdade de todos os san
- Lamento não poder prote- e quente como a alma de suas I gues, o Brasil deu ao mundo
rir esta saudação no idioma florestas, C?� um ritmo para um exemplo �inda não igU�-1 De �rdem do sr. Diretor do ,�epartame�t� .

Técnico, levo
do Brasil. Estou estudando es- a sua alegria como o de sua lado. A mocidade do Brasil, ao conhecimento dos Senhores SOCIOS prop rret árros de barcos
sa formosa lingua e espero ta- música ,Popular, e com o �enti- p�od��o ,dessa �emocracia ra-] que:lá-la no dia em que puder vi- do de vida em comum delicado cial, ja e e sera, com o correr 1) Acha-se aberto o registro de embarcações a contar des-
.sítar vosso país. Sinto também e generoso. do tempo, a mais bela mocidade ta data até o dia 3 de Abril p. vindouro,
ter que saudar o Brasil de lon- Mas o Brasil poderá dar a da terra. Esse exemplo já se- '1) Abertura da inscrição de barcos tipo eSharpie» 12mq.
ge. Desejaria ver agóra, com esse mundo novo uma contrí- ria uma razão bastante para a Regata de Equipes que será encerrada a 30 de Março.
meus próprios olhos, esse país buição ainda maior, uma so- que Deus abençoasse o Bras�l 3) Ambos os prazos acima terminarão às 17 horas dos di-
da América cuja beleza todos lução que o Brasil já encon- Ele vos deu uma natureza ue as citados.
consideram a mais digna de trou e que eu espero um dia paraizo terrestre. Ele vos aju- 4) Os formulários, tanto para o registro como para a ins
ser contemplada. Desejaria es- admirar pessoalmente - a dará no esforço de guerra em crição , poderão ser procurados com o secretário do Depart a
tar em contacto com esse po- prova de que é possível reali-, que

estais empenhados para menta Técnico.
vo, cuja doçura, cujo convivio zar � Democracia genetica. Ao fazer .de_ vossa terra a terra da Florianópolis, 21 de Março de 1943 .

.amável e cujo esforço progres- Iundir as raças que lhe po- promissao. Arnoldo Suarez (uneo, Secretário do Dpto. Técnico

.sísta já se tornaram prover- n' 167 3\'3.2
biais. Não me é possível, por
agora, realizar este anseio.
Apenas posso, amigos e aliados
brasileiros, enviar-vos estas pa
lavras partidas de um país
aliado e amigo. Nelas vão os

meus votos e os de todos os
meus compatriotas. Para que
os vossos campos e as vossas
lavouras sejam cada dia mais
férteis, que vossas indústrias Ijá tão importantes continuem
crescendo, que as vossas cida
des [á tão belas o sejam cada
vez mais, que em vossa terra
imperem sempre a ordem e o

progresso, que o vosso povo
tão democrático se faça cada
vez mais forte e mais concien
te do lugar que o destino lhe
reserva na construção desse
mundo melhor, rumo ao qual
todos os povos caminham. De
pois desta guerra, que ganhare
mos unidos, há de caber-nos a
missão de construir, também
unidos, uma paz duradoura,
que faremos repousar sobre a
doutrina fundamental da revo

lução do povo. Unidos tratare
mos de criar um mundo no

qual os povos se vejam livres
do fantasma da miséria; uni
dos, aproveitaremos a nossa

experiência na construção des
se mundo mais saudável do
ponto de vista econômico, prá- ,

tíco e espiritual. Não tenho dú- I

vida de que o Brasil enrique
cerá este mundo com alguma
cousa nova e necessária que

EDITAL

169 12vs-2

IATE CLUBE fLORIANOPOlJS
Departamento técnico

Um cinema Dara você

Associação Comercial de Flori{llJópolis
AssembBéia Ger;,.,1 Ordinária

De acôrdo com a alínea" a
..

do Artigo 11 dos Esta
tutos conv oco 03 srs. associados para a Assembléia Geral Oro
din á;ia. que se realizará no dia 4 de abril próximo, às nove

hor as, na séde social, à rua Trajano 13 (sobrado), para se pro
ceder à eleição d 1 nova Diretor ia,

Flor ianó potis , 20 de março de 1943.
Adauto Freitas, Secretário.

------------------------_.
__ .

._-------------

Preferem morrer Ci". PanAlnel'icana de Minérios Industriai!
Sucursal de f!o�lanõpolis, rua Vitor Meireles, 13 _ Sala n. 3

Dentro de breves dias será explorado o solo catarinense ,

pela companhia Pari-Americana de Minérios Industriais, que já
possue inúmeras jazidas.

As açõ es da Companhia Pan-Americana de Minerios In
dustriais, que sào sobejamente garantidas, já alcançaram 400
milhões de cruzeiros.

Adquirindo uma ação, V. S. garantirá o seu futuro!
3v. -2165

Londres, S. N, T. para O Estado) -- Comunica ATN de Trond
heim que um jovem estudante se atirou outro dia do 4° andar do Ho
tel onde está instalada a Gestapo. Antes de morrer, pediu às pessôas
que o cercavam:

,.

por amor de Deus não me levem outra vez para
"

essa casa .

De Bergen comunicam que o jovem engenheiro Seterdal se ati
rou de uma janela de uma casa onde está instalada a Gestapo. As
pessôas da cidade quizeram levá-lo num caminhão, porém, os Iun
cionários da Gestapo acorreram brandmdo revolver e gritando que
fariam fôgo se não se' afastassem. Seterdal morreu no dia seguinte.
Tinha 24 anos e era considerado como um jovem muito hábil e pro
metedor, tendo sido encarregado de estudos científicos no grande
Instituto Michelsen. Êste Instituto propõe-se trabalhar com o fito de
conseguir um bom entendimento e tolerância entre as nações e favo
receu descobertas cientificas de interêsse geral.

COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES»

As docas de

Valparaiso
Santiago do Chile, 22 (Reu

ters) - A possibilidade de se

rem arrendadas à Inglaterra
as docas de Valparaiso, as

maiores da América do Sul,
será discutida pelo ministro
da Economia, sr. Jaramillo, o

qual foi àquela cidade, afim de
estudar o assunto com os ar

madores e proprietários da
quelas docas.

REDUZAsA
GORDURAl
Por Um NovoMéfod.
Ao atender as Estrêlas de Cinema de

Hollywood um médico descobriu um
método seguro e rapido de remover O>
excesso de feia gordura. Comece a per
der peso na primeira semana e muitos
quilos ao mês. Basta tomar 2 pastílhas,
3 vezes por dia. Este novo método, cha
mado Formode. traz nova vitalida
de saúde e energia como tambem uma

ap�rencia atraente, ao dissolver a gor
dura. V. não só se sentirá como pare
cerá 10 anos mais jovem. Não é neces

sario fazer regime alimentar, nem usar

drogas drasticas ou praticar exercícíos
em excesso. Atúa ajudandO a nature
za. ForlDode. reduz a gordura de.
um modo garantido como V. deseja.
Peça Formode, hoje mesmo, em

qualquer farmácia. A nossa garantia éo
a sua maior proteção.
Distr. S. I. P. Caixa Postal 3786 - lict

Sub Agente
L. ALMEIDA - Rua Vidal Ramos, 19

Além das dôres agudas da
má digestão, ha o incomodo' social
do máu halito e da azia. Com o uso

do saboroso «PÓ Digestivo De Witt >

desaparecem tais vexames e as

dôres , pois este rerned io moderno.
corrige o mal no seu inicio, graças'
a sua formula moderna: Diascase
de malte para estimular a digestão.
Kaolin para proteger as mucosas.

gastro-intestinais, Carb. de Caldo.
Carb. de Bismuto, Carb. de rrono-.

sodico para neutralisar a acida ex

cessiva, que é a causa principaf
da azia e das contrações gast.icaa;
Para livrar-se da indigestão, peça

" ft lí��'"OIGESTIVO- Vewl í L
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VALENTES." DEB.AIXO D'A'GUA
Acabam de ser divulgados os

Ipormenores da tragédia que foi o I'OS membros do Eixo ainda pu
torpedeamento do Afonso Pena, dessem guardar o devido respeito
Já há dias, a alguns déles nos ha- às suas tradições, não diremos de
uiamos referido, Agora, são as vi- guerreiros, porque seria c,l'ew' o

limas mais felizes desse desastre inexistente, mas de sêres com wn

em que pereceram homens, mulhe- sentimento correspondente ao seu

res e crianças brasileiros - ao delicado gosto artistico, Mas Mus
todo 123 - que nos dão conta da solitii e os seus seguidores tiveram
hediondez da conduta dos covar- a virtude - como se deprime Ulll

des iorpedeadores. vocábulo! - de revelar iodas as

Era italiano o submarino uuior faces ocultas de um aiimiomento
da [açanlia. Eram italianos os tri- de bárbaros sem a beleza da bra
pulantes dêsse submarino. E foi vw'a de correrem riscos a peito
preciso, 'afinal, que houvesse esta descoberto.
gllerra, da qual os fascistas leram Afinal, a forma da guerra sub
lias principais provocadores, aiim marina era a mais sequra para os

de se conhecer de quanto está sen· fascistas. Sem dúvida, fazer uma

do capaz I11n povo qlte durante esqlzadra ornamental sair dos seus

longo tempo se [izera passar como esconderijos do Adriático para me

integrado na parte sã da hIW!HI�i- dir torças COIl! os britânicos seria
dade, uma temeridade que os fastos da
Havia muito quem jl/lgas,�() que lut.a terrestre na Álrica não acoÍl

sárnenle os alemães " JS [apene selluiritini. Mas viajar através do
ss tioessm a indignidade como Atlântico, sob a proteção eSCUJ'a

programa de ação nesta luta à qual das noites e reponsando durante os

não escapou um só dos conlinen- dias na proiundidade do Allânii
teso Admitia-se que os tercei- co, é próprio de quem tem run pI'O-

--�

!

II ,

naCDmpan�ia
Fundada em 1870 - Séde: BAIA

INCENDiOS E TRANSPORTES
Dados relativos ao ano de J 9U

Capital Realízaao Cr $ 9.000.000,00
Reservas, mais de & $ 59 OOO.ooo,oe
Responsabilidades assumidas, «$ 4.748.338.249,78
Receita "$ 34J98.834,911
Ativo em 31 de dezembro c $ 91.862.598,37
Sinistros pagos c $ 7.426.313,52
Bens de raiz,' nrédios e terrenos) $ 23.742,657,44
DIRETORES: Dr. Parnfilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr.

Francisco deSá e Anísio Massorra

Agências e sue-agências em todo o território nacional.
Sucursal no Uruguai. Reguladores de avarias nas prin

cipais cidades da América, Europa e Àfrica.
Aqente em Florianópolis

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

End. Telegr. «ALIANÇA»
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO. ITAJAÍ,
BLUMENAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

o poder naval nipônico
Q. G. de Mac Arthur, 22 (D. P.)

- Referindo-se ao cálculo de que
os japoneses perderam até agora
navios com um deslocamento to
tal de 1.800.000 toneladas, um fun
cionário dêste quartel-general de
clarou que ao sudoeste do Pacífi
co não se observa esçassêz de na

vios inimigos e que os reconheci
mentos aéreos localizaram sómen
te em Rabaul umas 300.000 tone
ladas ,de navios mercantes, .
"Sei-ia grave engano, disse o re

ferido funcionár-io, pensar que os
danos causados à marinha japone
sa lhes diminuiram perigosamente

a navegação e transportes. Infeliz
mente deve-se ter em conta que os

japoneses conseguiram apoderar
se de 500.000 toneladas de navios
neutros ou beligerantes e produ
ziram 450.000 desde o início da
guerra. Dest'arta, suas perdas fi
cam reduzidas a 875.000 toneladas.
A escassêz da marinha mercante
japonesa, que indubitavelmente
existe, deve ser atribuida mais às
crescentes exigências decorrentes
da exploração dos vastos recursos

do enorme império conquistado
pelos nipões".

Dr. Edgard Pinto de Souza
Médico - cirurgião da Casa de Saúde São Sebastião. Formado na

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. onde foi assistente
efetivo da Cadeira de Tecnica Cirúrgica regida pelo Plof. Edmundo Vas
concelos. Ex - assistente do Prof. Benedilo Montenegro. Com prética de
mais de 'l anos na Clintca Cirúrgica do Prof. Alípio Correia Neto. Com
estégio de especialização no Hospilal Charité de Berlim (Serviço do Prof.
Sauerbruch) e nas clínicas dos Profs. Kon;etzny. de Hamburgo, e Schmleden.
de Frankfort. Cirurgia da Tiróide, estômago. intestino delgado· e grosso.
figado e vias biliares. seios. útero. ovários. rins, prostata e bexiga,
�émias. hídrocele. varicocele e varizes. Cirurgia dos ossos e articulações.
.. encontrado diariamente das 9 hs. da manhã ao meio dia, na Casa de
Saúde São Sebastião. tel. 1.153 Das 15 às 18 da tarde, à Rua FernandO
fttãchado. tell. 195. Resldeneia: Rua Duarte Schutel n° 2. Tel. 1159

:----------------------- ma.,.......

FARMACIA ESPERANÇAdo Farmaceutico NILO LAUS
HOje e amanhã será a sua preFerida

Drogas nacionaÊs e estrangeiras.--Homeopatias.
Perfumarias.--Artigos de borrachd.

Garante-se a exata observância no receituáric médico

PREÇOS MODICOS
R. Cons. Mafra 4(1) 5 (edifício do Mercado),

FONE 1.642

[undo amor pela péle, É por isto
que os marinheiros do Diice prete
rem a um novo cabo Matapan lima

sortida assim (01110 a que os [ez
apenas en{rental' U111 navio mer

cante do Brasil, inteiramente de
sarmado. E então, porque não ti
nham perigo a enfrentar naquele
instante, ânimo não lhes [altoii pa
ra assistir à agonia dos náuiroços,
para rir da mulher que tentou se

gurar-se à borda do barco pirata e

receber lima pancada no crdneo 011

pera lazer convites [rascàrios a

uma jovem que também se aproxi
mava do barco da covardia.
Afinal, não surpreende êsse pro

ceder dos "heróis dos Alpes, da
Grécia, da Abissínia e da Líbia, já Tem correspondente em todos os Munlclplos do Estado
cllegado� "heró_is" dos campos de I Representante da Caixa Economíca Federal para a venda
Guadalaiora. Nao surpreende, mas das Apólices do Estado de Pernambuco com sorteio
enuerqonlui. Porque, (conclue o

-

1 M' N
'

"Correio da Manhã"), não é senão semestre l, em R,1O e ovembro.
triste recordarmos que são latinos Paga todos os ceunens das apólices Federais 8 dos Estados
êsses Ersatzs de llllno.s que cruza:n de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.
o� mares em submaz:ulOs, mas !WO Mantem carteira especial para administração de prédiostem coragem de faze-lo em unida- •• , •

'

des de superfície. Recebe dínheíro em depôsito pelas
JUIZO DE DIRBITO DA COl\IARCA DE Inelhores taxas :

TIJUCAS C/C à disposição (retirada livre) 2%
E<lital de leilão com o pi-azo de ;ZO dias C/C Limitada 5%
o Doutor Maurí lo da Costa Coimbra, C/C A "fiso Prévio 6%

Juiz de Direito da Comarca de Tjucas, .

E:stado de Santa Catarina, na forma da C/C Prazo Fixo 7%
i�\, etc, Aceita procuração pera receber vencimentos em to-
Faz saber aos que o presente eelital ele 188 as Repartlcões Federais. Estaduais e Municipahi

leilão. com o prazo ele 20 dias virem, ou

Dia 23 do corrente, terça
feira, às 19 horas, no prédio
da rua Trajano n° 23, será 4 de Abril
vendido em leilão o seguin- Mais um formidável sorteio rí'alizará a Crédito Mó-
te: 2 mesas elásticas, 1 bal- tuo Predial, no dia 18 lie Fevereiro (5a.feira),
cão para sala de jantar, com prêmios no valor de
cadeiras, guarda-roupa para �r $6 250 00casal e soiteiro, mesa de ca· '" • • ,
beceira, penteadeira com es- 1 Não vacile, Adquira já a sua caderneta na séde da
palho de cristal, bauqueta, I Crédito Mútuo Predial à rua Visconde
bureau com cadeira, guarda- de Ouro Preto nO 13.
comida, congoleum, fôrmas

I -----C-o-n-s-u..,'-t-a-s-m-e-'-d-;c-a-s-g-'-á-t-jS---para chapéus, jarros, mesa

para cozinha, geladeira, ca- ���_�c�on�t�r�ib�U�iç�ã�o�m�e�n�s�a�1�a�p�e�n�a�s�C�r.�$�2�.�OO���,!!!�mas de casal e solteiro, es- -=

pelho, coluDa, cama de fer
ro, grupo estofado, armário,
mobllía de sala de ,visita, é·
tagere com mármore, mesas,
cômoda, miudezas, quadros.
molduras para quadros, etc'
161 4 vs - 2

DESPERTE I BILIS
DO SEU FIGaDO
E Saltar6 da Cam. Disposto pira TldD

Seu fígado deve produzir diariamente
um litro de bilis, Se a bilis não corre li
vremente, os alimentos não são digeridos
e apodrecem, Os gases incham o estôma
go. Sobrevém a prisão de ventre. Você
sente-se abatido e como que envenenado.
Tudo é amargo e a vida ·é um martírio.
Uma simples evacuação não tocará a

causa. Neste caso, as Pílulas Cartel' são
extraordinariamente eficazes. Fazem cor

rer esse litro de bilis e você sente-se dis
posto para tudo. São suaves e, contudo,
especialmente indicadas para fazer a bilis
correr livremente. Peça as Pílulas Cartel'.
Não aceite outro produto. Preço: Cr. $ 3,00.

Leilão

,

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícol,a
de Santa Catarina
Rua Tralano n.O 16 - Sêde própria

Registrado no Ministério da Agricultura pelo Certtücado
n. 1 em 20 de Setembro de 1958.

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Códhros usados: MASCOTTE Ia. e 2a. edição

FLORIANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGR1CULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento.

Cálculos curiosos sobre a
invasão da EuropaJAIME SOARES.--Exdusividade do C. E. C. para O ESTADO

Depois ele ler o grande livro que e a sua opinião são acatadas com
recentemente foi editado nos Esta- máxima consideração.
dos Unidos sob o título "Como Ven- Para resumir, vou reproduzir aqui
cer de Qualquer Fórma", tenho uma os cálculos de Gibson sôbre a in
nova impressão sôbre a guerra, sua vasão da Europa de forma a dar
duração, seus resultados e conse-. aos aliados a vitória total. Ele con

quências. sidera duas alternativas para a in-
O autor da curiosa e ínteressan- vasão: o desembarque em toda a

tissima obra é Clark Gibson, escos- costa européia; e o desembarque em
sez e antigo combatente da guerra determinada ou em determinadas re

passada, No prefácio, há a explica- giões do litoral europeu. Para a pri
ção de suas idéias destruidoras, que meira hipótese seriam necessários
se justificam perfeitamente deante 15 milhões de homens. Para a se
da necessidade que têm o mundo de gunda apenas 10 milhões.
recuper-ar a paz dentro do mais bre- Diz êle: "se tivermos 4 a 5 mil
ve tempo possível. návios transportes; 12 a 14 mil tan-
Posso considerar um dos livros ques; 30 a 35 mil aviões; 60 mil pi

mais notáveis que até hoje tive oca- lotos e 30 a 40 mil co-pilotos; 4
sião de ler. O seu conteúdo não se milhões de metralhadoras ; 2 milhões
restringe r,;Jenas a assuntos milita- de canhões; 500 milhões de bom
res e a planos de ofensiva, nem bas; se tivermos, além disso, abso
tampouco apenas a projetos de vi- luta abundância de diversos outros
tória. É um tratado de moral socio- materiais necessários à manutenção
lógica e de politica histórica, ins- do movimento invasor, tais como

pirado nos ensinamentos que o pas- serviço de alimentos, cigarros, ves
sado ria Grã-Bretanha proporciona I tes, medicamentos, articulação de
ao mundo através de suas lutas pe- Ierr'ovias com carros suficientes
lo desenvolvimento e grandeza dos para transporte de tropas, instala-
povos e das instituições. ções telegráficas, venceremos sem

O impetuoso temperamento de obstáculos. Pódem dizer que os sa-
Gibson o impéle a 'arquitetar : um crifícios serão enormes, porém, se

programa para a ofensiva européia, rão só uma vez e não estarão sujei
que, sem dúvida, não poderá encon- tos a revéses, Ao passo que um ata
trar barreiras.· que em menor escala poderá resul-
Conhecedor profundo da técnica tal' numa vitória que não seja total,

militar e estudioso da estratégia, acarretando mortes, talvez, mais nu
Gibson não se intimida em elaborar merosas". E êle termina: "ao escre
suas suiestões audaciosas. Elemen- ver êste livro, sou um homem do
to respeitado pelos, meios militares povo que apresenta opiniões since
da Inglaterra e consagrado pelas ras, para ver o mundo em paz e a
<',utoridades mundiais, a sua palavra humanidade tranquila".

-

Crédito Mútuo Predia I
Proprietários: J. Moreira & (ia.

S de Fevereiro
Foi entregue aos prestemtstas Htlda e Ivaldo Brasil .

residentes em Florianópolis, possuidoras
'

da caderneta n. 12.751, contempladas no sorteio de 4
de fevereiro de 1943, com o premío maior, em merca

dorias, no valor de Crs. $6.250.00.

Farmacia EsperançaA SUA FARMACIA
Rua Ccns. Mofra 4 e 5 - FONE 1.6lt2

Entrega a domicilio

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO- Teres-feira, 23 de Marco de 1943

T d I t'
Assassinado I:) sr. I U L T I A H O RArocan O go pes espao ·usos. F�i::�'��� ��:7en��:,�' (on.ra Vllhdmsh..... " Cardeal HinsleyMoscou,23 (A. P.) - A grande batalh� de. tanques, que es- cutiu dolorosamente .a notícl� do Londres, 23 (R.) __ o AViõe31 LONDRES, 23 (R.) _ ReoB--tá raivando na área norte do rio Dorietz, a�ll1glU! 1?osslvelmentG I assassi.n io, nesta ca!)jl�l, do joven norte-americanos bombardearam, zaram'se ontem a.s exequias:O ponto culminante, registando_-se insuperável funa nos encon-l Fernando Manuel Sl'JJlOeS .Büaven- de die pesadamente a base ale- por ahna do cardeal Hinsley ...tros, com os russos e os alemaes trocando golpes espantosos I tura, filho do ilustrc jornalista POl:- mã de' Wilhelmshaveu , servindo de oficiant.e o car-

para O domínio das linhas a longo das margens do grande curso I' tuguês Armando �oavenl�i�'u: a(.!l,� deo l Spe rlro cmn , arcebispo".dagua.
. I do de. Imprensa a Embaixada ÚC Destrciar perdido de Novo Iorque.

_

Os despachos procedentes da frente contam q.ue, os, nazlsta�' Portugal no Brasil.
. Londres, 23 (R) _ O Almi- •• ","

_ .

"estao concentrando, de momento a momento, maior numero de O doloroso nconteclmento teve
t, d ")C da do Três COme'iiCU!O",.. ,

I d bli ran a o anuncia a I r

I N RES 23 (t:�} Areservas de infantaria e num VUdlto ,cOl�slderave e c�rrfost ldn-,!.causa lia intervençã_? do saudos.o destroier «Lightning ».

I �Olp ,'_ D rN
... ·

B-
.'_

dados, para um ataque, que po era vir a ser o ma�s or e e moço numa discussão e�tre anu- ,;,' a�encHl olem.o
'

'.
_. . e a

todos quantos teem ate agora desfechado contra as lmhas mos- gos, com o fito de ap.azrguar os
.Viaduto atacado radio de Ber-Iím hzerom os

covitas, pelos lados de leste de Carcove e através da área do contendores. Fernando recebeu, em
Aviões 3 seguintes comentários à�.

curso interior do Don. tróca da nobreza de seu gesto, os Londres, 23 (R.) -

cerca do recente discurso.- .
.............- _._'! o;••-:-

-
_ --..-..-...". ......,..- ferimentos que o vitimaram. Os ingleses em dois dias corisecuti-

do sr. Churchill:NO INVERNO mo vos lançaram bombas sobre um r "O
proxi criminosos foram presos em f'la- lo comen tario : ar ,

A MODELAR grante. viaduto perto de -Mor laix, na
Churchill procur_a i.mitar C,-.apresentará F 1 B t Bretanha francesa.
programa do Nccíono.l-Bo-O sr. • ernant o oaven ura, que *

últimas criações da Moda para 01'a muito est imarlo na sociedade Na Sic1fia cialismo" ;
Senhoras, Cavalheiros e (rianças local, deixa "luva d. Maria de 20 comentário: "Churc:hilL

Lourdes Mesqui.ta Boaventura e Cairo. 23 (R.) Aviões da
copia a teoria bolchevique"._base de Malta voaram sobre a

3' cornarrtdrfo : "Churchil't-Jtrês filhos menores. IóL
costa sul da Sicília, incen�ian. continua sendo o eterno b...do uma fábrica e a variando 19 -

do cap.;ta-neco nas maos ..locomotivas,
* lismo ortodoxo".

as

Dr. Saulo Ramos reabriu
sua clínica, dando consultas
das 10 às 12 e das Ilt às 16
horas, díártemente.
Praça Pereira e Oliveira

n: 10.

Instituto UnidosBrasil - Estados
Proje{ão de filmes

O Instituto Brasil- Estados Unidos convida os sócios
que não tiveram �portunidade de assistir aos filmes
abaixo mencionados, a fazê lo, hoje, às 19,30 horas, no

seu salão de fest�s:
I) Aviõeg de bombardeio
2} O mundo do som

3) Quem qu ísar ter asas

4) Asas sobre o mar

As crianças só entrarão devidamente acompanha
das de seus pais.

Um cinema para você

Foi incorporado
o dtassucê»

o Ministro da Marinha co
municou ao almirante Américo
Vieira de Melo, chefe do Esta
do Maior da Armada, que man
dou incorporar à armada, como
navio auxiliar, o vapor "Itas
sucê". A nova unidade de ser
viço da Marinha de Guerra po
de ser considerada entre as
de grande porte. Foi construí
da em 1912, e desloca 2.054 to
neladas, mede 88 metros. de
comprimento por 13 de boca, 6
de pontal e 4 de calado. Desen
volve 12 milhas horárias.

Guerra aos preços altos
Numa verdadeira e esmagadora ofensiva aos preços

cuja resistência é assim desfeita, a
altos

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

artigos a preços remarcados em bases
nunca vistas! Aproveitem!

CASA MISCELANEA, distribui
dora dos Rádios R. C. A. Victor,
Vávulas e Díscoa, - Rua Traja
DO, l�.

FRACOS •

AN�ICOS
TOMEM

liit CRISIfIi
'"SILVEIRA"

GraM. Thice

Rua Felipe Schmidt, 20

30 V. alto 2

Se o pintor é
máu, apanha!s. Paulo, (Pelo correio)

Em pleno centro da cidade, na
. praça do Patriarca, na manhã
de ontem, o banqueiro José
Fortes teve uma alteração com
o pintor Miguel Bertoni. O ar

tista Miguel recebêra uma en
comenda de um retrato a óleo
tla filha do banqueiro. Pronto
o quadro, o banqueiro, alegan
do que o mesmo não ficára fiel,
quis pagar a metade do preço
eombinado, com o que não
eonco.rdou Bertoni, criando
:uma demanda em juizo. Encon
trando-se com o. banqueiro, Mi
t;uel o abordou, tendo ambos
mantido forte discussão, que
degenerou em luta corporal.
Bertoni recebeu um sôco no
rosto, caíu ao sólo e, em con
sequência, foi hospitalizado em
estado de comoção cerebral. O
,banqueiro José, detido, prestou
declarações no inquérito aber
to pela Central ela Polícia.

Jornalista inglêsRio, 21 ("Estado") - Encon-
tra-se no Rio, tendo chegado pelo _-========::::==!...._avião da "Panaíc", procedente de'
Buenos Aires, o sr. Mac Intosh, di';.
retor do "Brítísh Overseas Presos
Service", de Nova Iorque. Ao aéro
porto "Santos Dumont" compare
ceram o secretário do embaixador
Noel Charles, o adido de impren
sa á embaixada inglesa, correspon
dentes norte-amer-icanos e jornalis
tas brasileiros, que apresentaram
as boas vindas ao ilustre visitante.

Recolhendo
as carteir'as

o chefe de polícia do Distrito
Federal, no interêsse da ordem pú
blíca, determínou à Inspetoria Ge
ral de Polícia que recolha à repar
tição competente, até o dia 25 do
mês em curso, mediante recibo e

termo de recolhimento, todas as
carteiras de motoristas, amadores
e profissionais, concedidas aos sú
ditos dos países do "eixo", mes
mo qlland o :naturalizados brasilei
ros, que não mai's tr:abalhem, pes
soalmente, na direção de autos de
praça ou carga. Mandou apreén
der e inutilizar, media,nte termo,
as licenças de dirigir automóveis
que, na forma da lei internacio
nal de trânsito, baviam sido con
cedidas aos súditos dos países do
"eixo". Pediu à ilnspeto.ria que
sugeria, laté o dia 31 do conente,
a melhor maneira de c,oilltrolar as

atividades dos motoristas profis
sionais, cujas carteiras não sejam
recolhidas.

Os órgãos da Estatística .Militartêm apóio legal, quando intimam
o produtor e o vendedor a mostrar
o que pOssuem em seus estabeleci
mentos. (D. E. M.).

Aderiu a De Gaulle
Londres, 23 (R.) - O mi-

nistro francês em Helsínquia LONDRES, 23 (R.) - Ur�-
(Finlândia) demitiu-se do seu gente - Os aliados ocupa
cargo, aderindo ao gral. De ram Macnassi, na Tunísia •.

Gaulle.

1.400 prlsienelros
Argel, 23 (R) - As forças

norte-americanas, no seu

avanço de El Guettar para
Macnallsi, ccpturercm 1.400
soldados do «ei:go�.

. * :

A base de Munda
Melburne, 23 (�:) - A cvlo

ção americana r'ealizou ou

tro feliz ataque à base ja
ponesa de Munda (Ilha de
Nova Georgia).

•

O Vaticano receia
Berna, 23 (R.) - O Vati

cano tomou as primeiras
medidas de precaução con
tra os resultados de possí
veis ataques aéreos, fazendo
recolher a lugar seguro,
numerosos manuscritos e o-

bra.e raras de sua Bibli
oteca.

•

Na Tunísia
Argel, 23 (R.) Pros-

segue a ofensiva do S· E·
xército Inglês, contra a li
nha Mareth, sul da Tuní-
sia.

•

Morreu em Berlim
MADRi, 23 (R.) - Faleceu

embaixador alemão nesta
capital.

•

O Pape enfermo
VATICANO, 23 (R.) S.

S. o Papa, por se achqr li.
geiramente enfermo, cana
celou todas as entrevistas.

·

Corpo. a corpo
MOSCOU, 23 (R.) - A luta

na bacia do Donetz .cnracte.
rizou-se ontem por violen
tíssimos choques corpo a

corpo, à baioneta, lançan
do alí os alemães grandes
massas de infantaria.

•

Para Esmofensco
MOSCOU, 23 (R.) As

avançadas russas que 0-

meçam Esmolensco, estão a
S6 kms. dessa cidade.

Vacila a resistência
LONDRES, 23 (R.) A

resistência dos guerrilheiros
franceses na Alta Savoia está
fraquejando, por se acha·
rem êles isolados.

-0-

Caiu Maénassi

. ..;,'

Clinica médtco-círürgfea eh I"�!c!���n?m�é�!O! :senhoras - Partos. "

ALTA CIRURGIA ARDOMINAL:

_I
tõmago, vesíeula, útero, ovãrtos,
apêndice, tumores, etc. - CIRlJ1UUA o

PLASTICA DO PERtNEO - Hérnlllll, .,
hidrocele, varicocele. Tratamento uem .'
dor e operação de Hemorroldes e vart- ,�

I
zes -- Fracturas: aparelhos de gê3so.
Opóra noa Hspltals de Florlaaópelbl, ,.

Praça. Pereira e Oliveira, 10 -

IFone. 1009 c,

HorArlo: Das 14 às 16 horas, dlarlll. .

mente. '

t;

=========
Fábrica de Celulose
Porto Alegre, 23 (A. N.) -

Está sendo instalada neste Es-
tado uma grande fábrica de ce

lulose, localizada na vila de
Canela. A emprêsa proprietá
ria da fábrica está integrada de
elementos de destaque do!"
meios econômicos do Rio Gran
de do Sul. Tendo há tempos 3'
mesma solicitado ao govêrno
federal um crédito para levar
a cabo a sua instalação, acaba
de ver satisfeita essa aspira�
ção, com o seguinte despacho
do Presidente da Repúbltea;'
"Aprovo e considero oportuna
e patriótica a Iníclatíva ",

O reierído empréstimo é no
valor de 30 milhões de cru
zeiros.

Vende-se
Vende-se uma máquina de:

caldo de cana, de ferro. com
três cilindros, acompanhada de
um carro de quatro rolos, G:OilD'
tolda.
Ver e tratar à rua Vitor Mei-

reles, 11. I S8 6 vs g;"

Chaves
Será gratificada a pessoa ques.

tendo achado um chaveiro de-
couro com 4 chaves, tiver &;,

gentileza de entregá lo na reo

dação do ESTADO.
3 v-�:

Iavisa aos clientes que

es-Itará ausente até princípios:
de Abril

A Dra. JOSEPHINA

SCHWEIDSON

25v-13
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