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LONDRES, 25 (UNITED) OS PATRIóTAS :FRANCESES PROVOCARAM NOVAS DESORDENS EM LIAO, DURANTE AS
QUAIS MATARAM' DIVERSOS OFICIAIS E SOLDADOS ALEMÃES. SEGUNDO REVELOU A EMISSORA DE ARGEL� OS CON
FLITOS SÃO CADA VEZ MAIS FREQUENTES, EM TODA A FRANÇA, SENDO QUE A MAIORIA DÊLES É INICIADO POR

MULHERES, QUE PROTESTAM CONTRA A DEPORTAÇÃO' DOS SEUS MARIDOS PARA A ALEMANHA.
H Livro bl1anCO"
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o curso da guerra
Londres, 25 (Reuters) - "Esta

mos no momento culminante da
luta da frente oriental" - escre
ve Lirld el Hart, correspondente

- militar elo "Daily Mail". "O curso
da guerra, no próximo verão, pode
ser determinado, em grande parte,
pelo que acontecer sobre o Do nctz ,

ria próxima semana. A atual inves-
1ida germânica já perdeu o cará
ter irticial da surpresa. As p ers
pectivas da mesma, agora, depen
derão da escala em cue cada lado
puder reforçar suas' tropas, na

quele setor e isso depende primor
dialmente da questão das co m uni
cacões " - diz o referido corres
'p ondente.

Londres, 25 (R.) - O go
vêrno ;: caba d : publicar' Li
vro branco" no qual cori :

s i de r a o "mahtma" Gandhi
responsável por todos os

atos de rebelião ocorridos
em agôsto, na India. Esse
documento assinala que"
uma vez fosse coricedtdce
autonomia à India, o "maht�

I
ma" estava pronto a fir
ma r paz em separado com.

o Japão.
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Matando à o povo belga!fOllle
WASHINGTON, 25 (U. P.) •.• o EMBAIXADOR DA BÉLGICA EM WASHINGTON REVELOU QUE AS AUTORIDADES ALE..

l\fÃES DE OCUPAÇÃO NAQUELE PAIS REDUZIRAM AS RAÇõES DE ALIMENTO A UM NíVEL ABAIXO DO SUFICIENTE
À SUSTENTAÇÃO DO CORPO HUMANO, PELO QUE SE TORNAVA INEVITÁVEL UM DEBILITAMENTO GERAL DE TODA

A POPULAÇÃO.

BüscãiiiiõTrãncesesiiiã"õ·iiê1Ch�""-·-��-Müis�rníe·ãlãsãTeSãVo1ãMadrí, 25 (Unit�d) - Por i�formaçõe� �'ecebida� �a Fran-I Ecos e Notícias I ESTOCOLMO. 25 (United) - São cada vez mais tensas as
ça, s.abe:s� que o �1ll1lstro alemao, vo_? Krtsigh, e varios altos I relações entre Mussolini e a família Imperial italiana. Soube-seiunclO�anos alemaes e franceses, estão realizando demorada que o príncpe Umberto recusou terminantemente a proposta do
ins�eçao em diversas fronteiras. O fim da excursão seria im- O sr. CeI. Orozimbo, di· duce, para que assumisse o cargo de comandante-chefe das fôr-
pedir ql�e os refugiados, franceses, que t�ntam esc�par às

c�n-I retor nacional cio Serviço ças armadas italianas. O rei Vitor Manuel, por sua vez, apoiou
sequencias do decreto de trabalho, consigam realizar seu in- de Defesa Passiva Anti-Aé. completamente a decisão de seu filho, afim de evitar que a tamítento. �credit�-�e ,que a comissão d�cidi.rá, também,. quanto às I rea, enviou telej!'ama �a:) lia imperial venha a ser comprometida no resultado da guerra.zonas md�lstnaIs francesas que serao dlretan:_:ente fIscah,z�das ar. prefeito Rogério Vieira, ou responsabilizada pelas derrotas militares italianas.
€ q:lant? a forma pela qualus m;�mas poderão dar o maXImo diretor regional do mesmo

�-- ---- _ -._•••_ _••- •••••••-_ _._•••••,.,....",..

de rendimento para a maquma bélica alema. Serviço manifestando satis- I resut�a-o no transporte aéreo n8"0.......M.....eo•••••••••4t........................... f
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alemão tícou na Argentina ! :;:0 :q�l�sr:a1i�z:�;s�xe�c�; se CODvert�rá em realidadealcançaram :r lena exi to.
_--

� �"\'l;>:� � '�J! RIO, 25 (D. N. P. A.) - Contrariamente à notícia divulga-
..

. da há dias, um vespertino oficioso afirma que a restrição noVai ser assinado, pelo go-... transporte aéreo ao que parece, não se converterá em realidadeyêrno estadual, decreto-lei
que dará o nome de "La- por enquanto. A direção do Departamento de Aeronáutica Civíl
cerda Coutinho" à via pú. não cogita, no momento, da adoção de tal medida, que impor
blica que liga a rua: Santos taria, ao ser executada, na paralisação parcial da vida comercial
Dumont" ao prolongamento do país, já bastante prejudicada pela falta de transportes de ou-

tra natureza. Acrescenta que a Aeronáutica Civíl está estudando rua Uruguai, desta cu-
do, presentemente, o estabelecimento de viagens noturnas aé:-

Pi�lta hernencçem, que a
reas para pontos mais distantes do território brasileiro, atual

Prefeitura do Município mente privados de navegação marítima. Com êsse objetivo, está.
pleiteando a aquisição de novas unidades para a nossa frota.prestará ao inolvidável

conterrâneo, partiu de uma
aérea mercante, no sentido de que a aviação possa melhor, e

solicitação feita à mesma
com mais eficiência, prestar serviços ao Brasil, realizando na-

vegação mas frequentemente e com mais regularidade.pela "Associaçõ"o Catarinen .,. .,. .,. -

..

se de Imprensa".
•

Montevidéu,25 (U. P.) .- "El País" informa que o govêr
no argentino cancelou a ordem de 19 de agosto de 1942, que
exilava o alemão Hubert Kemper como "indesejável". O jornal
diz que amigos íntimos de Kemper anunciam que "poderosas
influências" agiram junto ao govêrno argentino para conse
guir êsse cancelamento, sob a alegação de que Kemper não ti
nha dinheiro para pagar a passagem para a Alemanha. "EI
País" relembra que Kemper foi expulso do Perú em 1941, por
atividades nazistas, e não teve licença para entrar na Venezue
la, em março de 1942; mas, agora, internado em Salta, Argenti
na, realmente podia ir para onde quisesse, mesmo depois que
o govêrno "recebendo informações detalhadas do Bureau de
Investigações da grande potência americana", decretou a sua

expulsão do país. "EI País" diz que Kemper "já póde conti
nuar as suas atividades subterrâneas contra as democracias".

Im luta com submarinosA missão turca vinda de Moscou o Curso Provisório de E
ducação Física abriu ins
crição de exame vestibular
p-ara matrícula no mesmo.
E condição essencial ser ncr
malista o candidato.

•

O prazo para o registo
de aparelhos da rádio.recep
teres se esgotará dia 31 do
mês fluente.

LONDRES, 25 (U. P.) - Marinheiros chegados a porto
britânico depois do afundamento do navio que tripulavam, e

que pertencia a um grande combóío, relataram detalhes de uma
batalha de dois dias de duração, travada no Atlântico, entre as
unidades do combóio aliado e o que êles denominam uma enor
me concentração de submarinos", certo número dos quais foi
afundado pelos navios de escolta do combóio, bem como pelos
aviões que o acampanhavam. Dizem os marinheiros que hou-
ve grandes perdas de ambos os lados, porém acrescentam que
é "exagero absurdo" a afirmativa germânica de que foram afun-·
dados 32 navios com um deslocamento total de 204 mil tonela
das, além de um "destróier".

Quartel General Aliado na África do Norte, 25 (Uníted) -

Oficialmente foi noticiado que chegou a missão militar turca,
afim de conreroncíar com as autoridades anglo-norte-america
nas e com os fi .ncionários do govêrno de Giraud. Além disso, a
missão visitará a frente de combate. A missão acha-se integrada
por doze técnicos militares. Conferenciará com os generais Ei
senhower, Alexander e Giraud e, possivelmente, com Cunnín
ghan e o merechal da Aviação, Teder. Quasi todos os membros
da missão vêm de Moscou, onde estudaram a situação militar. ••

Já se encontram nesta
capital, de regresso da via
gem, que izeram, a díver.
sos municipios do Sul do
Estado, oe srs. dr. Nerêu
Ramos, interventor federal,
e gra 1. José Agostinho dos
Santos, comandante da S6
R. M.

".,-.._ _ .,..,. .,. _ _ _ ...

Dr. Saulo Ramos reabriu

I
08 elementos colhidos pela Esta

sua clinica. dando consultas tística Militar são ,absolutallie�.
das 10 às 12 e das 1ft às 16 se_c�etos, f' servem somenteA a fUJa

h d'á
. mitítares. Negar-se a fornece-los o.

oras. I rtaments. _ .

! mentir
no mínlstrâ-Ios constitue

Praça Pereira e OlIveira crime rigoneamente punido pela.
n: 10. leis do País. (D. E. M.).

......o.� ••••••••..••• ·

A
rIcidade integralista'·Rio, 25 (A. N.) - O matutino "A Razão" , de Santa Maria ..

no Rio Grande do Sul, publicou uma reportagem sôbre as ativi
dades da quinta coluna em José Bonifácio, cidade que, segundo
diz, fôra elevada, nos tempos do integralismo, à categoria de
"cidade integralista". A reportagem daquele jornal, colabo
rando com a polícia, explanou interessantes casos durante as

batidas policiais, focalizando, por exemplo, a visita feita à re

sidência do alemão Simon Sperger, onde foi encontrado um ma-·

pa da rede dágua que abastece São Paulo. Na reterída casa, a

polícia descobriu também muito material de propaganda na

zista e um retrato de Hitler.

•

Segundo Edital, que pu
blicamos, os sócios da "Co i
xa de Esmolas aos Indi
gentes de Florianópolis" es

tão convidados a compore
cerem hoje. às 15 horas: na
séde social, à Av. Hercílio
Luz, nO 20, para a leitura
do relatório e prestação de
contas do exercício de 1942.

LOÇÃO MARAVI·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



•

as quintas-feiras, a B. B. C. (British Broad-c"
Cerporatíen], de Londres, irradiará um programma espe

cial para o Brasil, às 21,15 horas (9 e 15 da noite), que será.
retransmítído pelas rádios Cruzeiro, do Rio, e Excelsíor, de S. Paulo. '• •

A partir de hoje, todas
castíng
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d N t A NOSSA SECÇÃO,)PISO lOS a u a na N rica o ·or e �N���S::�!!��:'a� ��taEmocionantes narrativas de Wisco.ns in, fez a seguinte narrati,t
"Essa parte do litoral estava t d só temos uma"

soldados norte americanos que va : sendo pesadamente bombardeada, _e·mp? quan o, �" T
.-

•
-

t
• ;'En eslava encarregado de uma pelas baterias ele terra e pelos. espec ie de espírrto .

- La Ro-·
guiaram as rapas de elas lanchas ele desembarque. Ha- aviões, Nossos navios estavam a chefoucauld.desembarque via três outros guarda-costas e nu- uma milha e meia de distância e

Washinto n, março - (Serviço merosos soldados na nossa lancha. através dos areais expostos ao f'o- A ANEDOTA DO DIAEspecial da Inter-Americana) Dir igimo-rios para a praia, .no es- go imirnigo. Começamos lima ver-
_ Acho bom você coibir, se.::-Os guarda-costas norte-americanos curo. Quando demos pela coisa, dadeira corrida de obstáculos pa-feridos quando guiavam os navios estávamos diante dos rochedos, ra atingi-lo. Quando ouvíamos do seu gosto pelas pescarias.

transportes com as tropas que de- sem tempo já para nos desviarmos. uma granada assoviando sobre - Mas , que mal faz isso?
sembarcaram sob fôgo inimigo nas O inimigo .nos avistara, c as balas nossas cabeças, caíamos de rosto - Oral Os outros percebem-praias rochosas da África do Nor- choviam em redor. Batemos de en- para o chão. Depois nos levanta- logo que você está praticandpte, no dia 8 de novembro, acabam

I contra às pedras. Ninguém se f'e- vamos e corríamos alguns metros,
de chegar a um porto da costa '

riu. Desembarcamos. Salvamos a Quando chegavam aviões, atirando para pescar mar ido.
or-iental dos Estados Unidos. nossa metralhadora, desmontando- com todas as suas metralhadoras, 'I'

Esses homens, que formam par- a e sesruiruos com os soldados. Su- metiamo-nos no mais próximo bu- O PRATO DO DIA
te elo complemento de vários trans- b'imos �)or uma encosta pedregosa raco ele granada. Em seguida da, FAROFA DE OVOS - Dei->

80,00 portes nor-te-amer icanos, guiaram e demos com uma linha férrea, vamos outra corrida. Afinal conse- te na mesma caçarola e sobre>
45,00 sU,as lancha� sob int�nso fogo ,iru- que seguimos por urnas seis mi- guirnos chegar a bordo de uma O resto da gordura que tritou..mrgo, atraves de perigosos recifes, lhas, chegando afinal à praia do lanche que nos levou de volta ao
25,00

I
quanuo tratavam de estabelecer desembarque. navio transporte". 1 linguiça, uma colher de man-
uma cabeça de ponte a várias mi- :eiga. Quebre aí três ovos, fr i-

Anúncios mediante contráto lhas ao norte de Casablanca. Qual dos filmes a},ai· te-os e antes que cozenhern mui--Donland E. Burns, de 22 anos, xo será o de estreia? to as claras mexa bem para"natural de Sutton, Nchraska, assim
descreve suas peripécias na madru- IRMÃOS CORSOS - O desmanchá-los e vá deitando"
gada Listór-ica de 8 ele novembro: GRANDE DITADOR _ farinha e mexendo sempre até'
"Eu fazia parte de urna tripula- LÍDIA - COMANDO usar a quantidade necessária._ção de cinco guarda-costas ele um NEGRO Adicione sal, cebola ralada epequeno navio auxiliar blindado. 1 - NAUFRA-

Ao começar o desembarque, fomos GOS - MISTER "V" salsa finamente picada, misture
incumbidos de destruir um ninho - SER Ou NÃO SER Uftf CINEMA PARA VOCÊ bem e sirva.de metralhadoras e um refletor MISS ANNIE ROO- ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�na praia. Conseguimos nos infil-

I-.JO.....
'

Ir ar quasi até a costa, mas tive, NEY - MENINO LOBO - CAMAS SEPARADAS -_ QUAN -

HTÔNIO MUNIZ
"

mos de revelar nossa presenca DO MORRE O DIA - O LEÃO TEM ASAS TENSÃO O DR. A �quando abrimos fogo. Eu estava EM SCHANGAI DE ARAGÃO ,
no canhão da pôpa, e C0111ecei a .��fazer fogo sobre o refletor, Justa- O AI d H- tI comunica a seus clren- 1-

C· t ·Ih-
mente quando o Unha inutilizado ape O e 1 er .

t

Incoen a mi oes
I fui ail:ingido por um projétil do ni� tes e o rnrqoa que rems-

nho de metralhadora. FOI' o único A I 24 (U P) A f A I
-

T'
.

b feriu seu consu1t6riorge , .•
- s orças a emas, na unlSla, rece eram

•
que atingiu o nosso navio. Conti- para a rua João Pin to ,

de chineses
nuamos o .ataque por rna!s meia ordem de fazer o que fez o Sexto Exército germânico em Estalingra- 7 (sobrado, em cimohora. D�pOlS fuí transfendo para do: lutar até o último homem e deixar-se aniquilar, - conforme um do Farmácia "Santoum navio transporte onde trata- d h drarn os meus ferimentos". espac O a emissora de Vichí. Informa esta que Hitler enviou, nes- Ant8nio"), onde conti-

Em declarações recentemente f'eí- Hí.char-d L. Bucheit, ele 27 anos, se sentido, um telegrama ao marechal von Rommel, pela resistência nuorá o dar consultas,
tas à Imprensa deste País, o sr. Sa-' nascido em St. M:;u"ys, Pennsylva- _\ das 15 às 17 horas,muel Chao do Ministério de Infor-' ma, narrou o seguí nte : que apresentou até agora, instigando suas tropas e as do general von diàriamen temações do' Govêrno Chinês, deu as

I "�u era timoneiro do principal Aroin a lutar até o fim, sem retroceder um palmo, Acrescentava Hi-seguinte cifras, extraidas das esta-' navio gu�rda-cos,tas empenhado I d I d "Af ktísticas oficiais, das tropas chinesas' na operaçao. O tenente Scalan, ater que estava seguro o va or o ri a Korpp", que era da mes-
em luta com o Japão: 20.000.000 de' borelo do nosso navio, era o co- ma têmpera do "sagrado Sexto Exército de Estalingrado". Termina-homens perfeitamente adestrados e

I mandante de todo o grupo. Os d d I50.000.000 em idade de serviço mílí-! barcos se reuniram na escuridão va izen O que ê e ia regressar ao quartel-general do leste.
taro Eis o material humano que te- j para, trazer as tropas à terra. No Os observadores consideram significativo o apêlo, pois o mes-
riam de absorver os nipões para I caml�ho, um refletor da costa nos •

d H I b dt Iocaü U d mo ln ica que it er J'á não espera conservar sua ca eceira- e-pontevencer a República chinesa cifras zou. m os nossos navios
tanto mais impressionantes'quanto f fez fogo e destruiu-o. Mas nesse na África, e se propõe a sacrificar 200 mil de seus melhores solda-é certo que os recursos máximos do

I momento os canhões começaram a d f d d hJapão atingem apenas 10.000.000 de fazer fogo contra nós de todas as OS, em um es orço esespera o para gan ar tempo.
homens. I partes. Depois que desembarca- Entre as alternativas de Dunquerque e Estalingrado, Hitler pre-

Desses 20.000.000 de homens em, mos, nosso barco voltou ao navio feriu Estalingrado.pé de guerra 5.000.000 encontram-I ;�t�sporte, apanhou nova carga de
se já nas linhas de combate e oslb adas e 'os desembarcou tarn-•
restantes 15.000.000 �nstj,tuem as 1

em. �ssa segunda operação teve•
unidades de reserva e os contingen- tu�ar ja coou O claro, e nós constí-
tes que se instruem nos campos de Ulan�os um excelente alvo para os

O L E O O E P E I X E.

t H' t canhoes.
t�emamen o. a que, �crescen ar VoIt »Ó,

ainda um poderoso' exêrcíto de "
amos novamente ao naVIO,

800.000 guerrilheiros, perigosa tro- �fSti.mos roupas secas e comemos
pa de ataque por surpresa dispersa guma coisa, O tenente Scalan dis
por toda a retaguarda inimiga e que

se-nos que era preCISO descobrir um
obedece a um comando único e

outro lugar de desembarque. Pas-
600.000 soldados regulares op�rando s�mos a sal�o atrav� de mais f,o
detrás das linhas japonesas g de canha,o e afmal desembar-
Não se trata, como a propaganda ea_mos. º tt;nente levou {l resto da

totalitária tem propalado pelo muno t�p�açao a terx:a para um. reca
do de massas caóticas sem cone.

n eclmento e deIxou-me para to
xã� ou avalanche hu�anas que ��r conta do navio. Logo dCtIJoisma�cham para a morte com o fata- e es terem descido do barco f{l
lismo de um destino inexorável. Na m<?� todos atacados por uns seis
China funciona uma Academia Mi- aYáoes. O pessoal que já tinha des
litar Central assistida das melhores CI o

b
escapou, mas eu fui ferido

competência� técnicas com uma no- Eür alas de metralhadora no ôm
tável rámificação de �rganismos de r1be nas pernas".
especialização em todas as modali- natu:1hamd L'WJess�n, d� 25 anos,
dades da arte militar e das neces- a e ashlllgton Island,
"idades bélicas impostas por uma .,._ _._._•••_._ _ �guerra tão dura e complexa como a

atual. Basta dizer que o número das ab�stec�mentos de toda a ordem,escolas militares atualmente exis· CUjas CIfras, quando possam sertentes no País sobe a vinte e seis conhecidas, hão de impressionar vie que, sob o patrocínio da Comissão vamente pelo esforço que represen-de Serviço Militar, mais de tam.
2.000.000 de manuais técnicos foram �or_ outra parte, a marinha e apublicados e distribuidos às classes a�Ia�ao norte-americana estão inarmadas, e estão sendo igualmente f!tngmdo ��ros golpes aos japonecompilados e ditados livros milita- ses nas vanas zonas do Pacíficores, escritos em linguagem simples, op�rando em correlação com o�ao alcance dos soldados e dos recru- �h�neses, dentro de uma estratégiatas. umc�, tantas vezes preconizada peloNão falta a este poderoso exérci· PreSIdente Roosevelt.to, que constitue o grosso do exér- Os destinos do Japão estão poiscito de terra das Nações Unidas no m�rcados. Cincoenta milhõ�s d�Extremo Oriente, o material neces- chmeses, que lutam heroicamentesário para uma ação persistente e pela independência da sua Pátriadecisiva. Os Estados Unidos, que velam _pela nossa segurança em lon:estão atendendo com os frutos da gas faIxas de terra que constituemsua colossal producão de material o flanco

_
oriental do vasto exércitode guerra as mais distantes frentes das Naçoes Unidas, que lutam emde batalha, concedeu especial aten-' todos os, Çontinentes do mundo.ção a este imllOrtante aliado das (Com t d Ien ano a nter-Americanademocracias no Pacífico, enviando escritl_) em. 'Yashington _ Servit;�por todos os meios ao seu alcance E!':peclal para O Estado).

-
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Os alemães saqueiam os

países ocupados
LONDRES, - (D. N. S,)

Mais uma prova do saque sis
temático instituido pelos ale
mães na Europa ocupada fos,
dada pelo jornal" Das Reich'",
salienta o "Times" de Londres .. "

Segundo o «Das Reich», Hitler
d eterrniuou a Hans Passe. di
retor da galeria de arte de-:
Dresde, que obtivesse alguns
quadros célebres para o museu,

que fôra crIado em Lins, na ,;

Austria, onde Hitler estudou.
O museu possue agora nada»
menos de 1.200 quadros, inclu
sive de Vandick. Rerpbrandt�" ..

Rubens e Vermeer. Entre os

quadros de Rembrandt, acres

centa o "Dai Reioh", estâ 0-_

"Titus", que fazia parte de,
uma coleção particular.,

COMPRA-SE QUALQUER QUANTIDADE A

o. $ 50,00 a lata
Devolve-se a lata. Tratar sõmente na

TAMANCARIA BARRE'IROS
Alugam se

Três ca8a8 if""
.8. -

rua Cambo-
riú s/n; contando cada uma"
dois pavimentos, tendo cada·.
casa 5 quartos, sala de jan
tat, sala de visita, garage:;;.
quintal, galinheiro, 3 instas,
fações sanitárias, tanque de"
lavar roupa; instalações de"
radio e telefone embutidas ."

etc. Trstar com o proprie-
_-------------------__,�---- tário, Dr, Agrip8 de Castro

'Faria à Rua Vitor Meireles-·
n° 24, Consultório médico�

Il2elefone n° - 1405.

Rua Conselheiro Mafra, 41. Florianópolis
-

-

lHE LOHDOH & LAHCASHIRE INSURAHCE (o. LlD.
Séde: LONDRES - Fundo de reserva: superior

a CR. $ 1.200.000.000_00. Sub-Agente'
L, ALMEIDA R. Vidal Ramos, 19

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

Drogas nacionai, e estrangeiras.--Homeopatias. ADVOGADO
Perfumarias.--Artigos de borrachd. Dr. Aldo Ávila da Luz

Garante-se a exata observância no receituário médico Horário: 9 às 12 e 17 às 18
Escr. Edifício Amelia

PREÇOS MODICOS Neto, sala 2.

1·...•..R. Cons. Mafra 4(1) 5 (edifício do Mercado), 'Res. Av. Rio Bronco, 181

FONE 1.642 I Floríon6polis.
�-------------------------------------------I �

v-5�
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o ESTÜDO-Quinta·feira, 2S de Marco de 1943
·�$t�1..��__�__.tt·_]��1fsp"e me ri ..--

25 de Março, a data' nacional
. da Grécia. Data gloriosa e sagra�
da para todos os gregos, sempre
foi festejada com entusiasmo e

-orgulho nacional.
Êste ano, porém, o segundo da

invasão dos bárbaros, só pódeoferecer aos seus Heróis da Inde
pendência as lágrimas do seu sa

crifício e a promessa da sua vin
gança.

A Hélade, terra de Deuses e de
Heróis, berço da civihzaçãe do
universo, durante os 30 séculos
da sua história, já passou por si
tuações idênticas. A lenda do
,Prometêu, do Titã, que, depoisde trazer do Olimpo o fogo sagra
do, foi preso aos rochedos do
Cáucaso, onde o abutre lhe dila
cerava o fígado, esquecido pela
humanidade a quem êle auís be
neficiar, parece feita para' a Gré ..

cia. Sempre, porém, com a fôrca:J ' ,
" I

00 seu patnotlsmo e coragem,'soube vencer a adversidade, e.
desta vez, também, vencerá, tan
to mais que se está batendo ao
lado �e grande.s Potências, como Ia Gra Bretanha e as Américas,
campeões da Liberdade e da De
mocracia.

3
'"

do. Sacrifício pesado, mas subli
me, e estamos certo de que, quan
do a VITÓRIA acariciar com as

suas asas as Bandeiras dos Alia
dos, os sacrifícios da Grécia serão
tomados em consideração.

�

�

Coube, nesta guerra, à Grécia
u�n papel privilegiado e providencial. País pequeno, com a res

ponsabilidade de um grande no ..

me, fautor básico de progresso e
. civilização nas terras dos Balcãs,
só pretendia uma coisa: que a

deixassem, viver em paz. Porém,
isso não é suficiente, quando exis-
'tem vizinhos ambiciosos, que, ba
seados na sua grandeza material,
desprezam e desconhecem a gran
deza e a fôrça moral.

Esse vizinho ambicioso) que
julgou seu direito atacar o mais
fraco, foi a Itáha, país de 47 mi,
lhões, com o seu "Duce" a amea
çar o mundo com "8 milhões de
baionetas". Do outro lado, a Gré
cia, um país de 9 milhões, respeitando os seus vizinhos, grandes e

pequenos, mas exigindo também o
mesmo respeito para com ela.

Nestas condições, a grande:Itália do afortunado ditador MU3-
.solirn, que apunhalou a Franca
na hora da agonia, que invadil!- a
pequena Albânia numa sexta-fei
ra santa, que subjugou temperá
riamente o país, inofensivo de
Hailé Selassié, pela fôrça bruta,
que torpedeou um navio de guer
'Ia grego, no porto da ilha "Tí
nos", nas vésperas da guerra, nó
dia santo de J 5 de agosto: que
ameaçava sériamente o Egito e

'pretendia o aniquilamento da Grã
Bretanha no Mediterrâneo, resol
veu, certa madrugada, exigir da
pequena Grécia, a rendição incon
dicional. O, saudoso primeiro mi
nistro grego, general João Me-
taxas, respondeu como Leónidas, cruz grega, para metralhar as po
que: "a Grécia, côncia do seu pulações civis das cidades inde
glorioso passado, não cederia nem fesas! ...
um palmo do território nacional, Foi o primeiro golpe cruel que
sem resistir". o Eixo sofreu, e este golpe foi

Foi em 28 de outubro de J 940. desferido pela pequena Grécia. A
E assim teve início a guerra da primeira vitória que as armas alia-

Itália contra a Grécia. das ganharam, desde a declaração:f.

r da guerra atual, foi obtida nos

E o mundo, atônito, viu o pe- campos da Albânia. Durante 6
queno exército grego, com 30 mil I meses Iam sendo encurralados,

nossa causa .

, , Festejemos, pois, ó Helenos, a
de altura. Koritsá, Premetí, Délvi- i milhão de alemães, mil aviões de tempo precioso que fOI bem apro- d t ior d N· lid

I
"a a maior a nossa aciona I a�

non, Santi Quarenta, Moskópolis, combate e dois mil carros de as- veitado pelos nossos aliados In- d f' d B D dI 'P
"

O· e, con ian o no om eus os

Argyrokastron e Klissúra, são ou-, salto, alinharam-se na Fronteira g eses, para agir no roximo n- C
.

tá
-

't" db I O I H· I
rIS aos, que nao perrm Ira o 0-

tros tantos nomes de batalhas, em grego- ú gara e intimaram a Gré- ente. go pe que it er pensava d b bari O11 I f'
.

f I I 'b R'
.

d mimo o ar ansmo. remos.
que o orgu no ita iano ICOU arn- cia a .azer a paz com a tá ia. VI rar contra a USSla, urantea. .

I S
d d h G

. , d d 21 muito especia mente, neste anto
quilado para sempre. Chegaram E e que ispun a a récia pa- pnmavera, so o pou e ar em ...

D' I di P'
.

d I I f C ·1 I d
.

h G
' la, pe a nossa istante atna,

ao ponto, e ançar um apê o à ra essa nova rente? em mu 50 - e jun o. astou a pnmavera na
que atravessa, neste momento, a

humanidade, porque os gregos [a- dados, apenas! Pretendia então a campanha da Grécia. Esta é a se- fase mais dolorosa da sua história.
ziam a guerra à baioneta, esque- Grécia vencer também o colosso gunda grande contribuição da� Peçamos ao Altíssimo que uben-
cendo-se, porém, de que. êles ca-I alemão?

' Grécia à luta pela liberdade do
çôe a nossa Grécia-Mártir. E pe-mufIavam os seus aviões com a Sabia que era humanamente Mundo.
çamos, ainda que abrevie a res-

tauração da Liberdade da nossa

querida Pátria, essa Liberdade,
que, como diz o nosso poeta na

cional, "nasceu das cinzas sagra
das dos gregos".
t Monsenhor hão Chryssakis

homens apenas nas suas frontei- dia a dia, e quando viram que iam
ras, aguentar o choque de 300 mil ser atirados para o mar, apelaram
italianos, batê-los, forçá�los a vol- então para Hitler, implorando a

tar para trás e persegui-los den- sua ajuda. E Hitler, aliado de
tro da Albânia, ganhando-lhes i Mussolini, atendeu o seu pe
mais de J 00 mil de prisioneiros, dido .

arrancando-lhes à baioneta posi
ções inexpunáveis a 2.800 metros

do às portas de Atenas, enquanto
os italianos ainda não tinham
transposto a fronteira da Albânia,
onde o exército grego, apesar de
estar já em retirada, fazia, ainda,
prisioneiros fascistas! ! !
Afinal, os alemães ocuparam a

Grécia, mas perderam 2 meses, Todos, nós, ó Helenos, qual-
quer que seja a nossa posiçao,
qualquer que seja o nosso valor
individual.estejamos sempre pron
tos a oferecer toda a ajuda mate
rial ou moral, em pról da causa

santa, pela qual a Humanidade es

tá combatendo. Tenhamos sem

pre os nossos olhos fitos sobre os

I
nossos Irmãos de s,angue, que sob
o bóta dos vândalos passam mar

tírios ináuditos.
E todos nós, ó Helenos, que vi

vemos neste País hospitaleiro e li
vre, que é o glorioso Brasil, tra
balhando com honestidade, gran-

1 geando
o conceito e a estima dcs

ta bôa gente, fiquemos certos de
que trabalhamos, também, segun-
do as nossas forças, pela nossa

Grécia distante. Fiquemos certos
de que, qualquer serviço prestado
ao nosso caro aliado Brasil, será
considerado como prestado ii pró
pria Grécia!

E, quando soar a hora da VITÓ
RIA, (porque havemos de ven

cer!) em cada Brasileiro teremos

conquistado um amigo para o nos

so País, um advogado para, a

f'oo"' _••••••••••••••••••••••-_.

Um cinema po ro você

Unidos, venceremos I
Belém, 25 - Na presença do

interventor, do arcebispo metropo
litano c demais autoridades civis
e militares, empossou-se o general
Paula Cidade no comando da sa.
Região Míditar, Na ocasião, foi li
da uma ordem-do-dia do novo co

mandante, que diz a certa altura:
,"Assumo o comando da sa. R. M .•

em condicões par-tictrlarmente di
flceís de guerra aberta, e sem pos
sibiludades de comunicacões ter
restres com ° centro do "país. Nês
te posto estarei sempre pronto a

cumprir, até o fim, ° meu dever,
por mais duro que êle seja",
Falando a respeito das dificul

dades da guerra, disse : "Apesar
de tudo, com fé, havemos de ven
cer. Tratemos de tr-abalhar'. Nin
guem poderá dizer do dia de ama

nhã. Estamos na Amér-Ica, cerca

dos de amigos. Unidos, vencere

mos. E uma questão de trabalho
vontade e fé".

Prestigia o Govêrno e a8

classes armadas, - ou será"
um "quinta. colunista". (L.
D. N.). I

Um exército formidável de um

Aí está, sob o céu azuí-turquese da Grécia, rodeada de oliveiras e de limoeiros cheirosos, a
colina rochosa da Acrópole (Atenas), que outrõla era coberta de templos e de estátuas, fusão

ideal da Religião e da Arte, que fez da Cirécia o berço do espírito
filosófico e do sentimento da Beleza

As forças aImadas de terra, mar e ar da Cirécia renasceram como a
para quebrar 'as correntes do nazi-fascismo.

Fenix da mitclogia,

impossivel. Resolveu, porém, re

sistir, porque era preciso que os

Aliados, ganhassem tempo. Assim,
a pequena Grécia prontificou 'se,
conciente, a êsse novo sacrifício.
Fez frente a alemães, italianos e

búlgaros, juntos, combatendo com

desespero, numa luta cruel e de
sigual; e, como não podia deixar
de ser, caíu. Com glória.
A máquina alemã tinha chega-

. .

era o seu sangue preCIOSO, mas

fê-lo, como sempre o fez, pelo
ideal da Liberdade sua e do Mun-

Podemos, portanto, nós, gre
gos, de cabeça bem alta, dizer
que a nossa pequena Pátria, com
a sua atitude viríl e heróica, al
terou por completo, o curso desta
guerra. E' certo que se sacrificou
nos campos da batalha, concien
temente, vertendo com abundân-
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INDICADOR MEDICO Os alemães na

voltar
- -

ARAUJO OLHOS, OUVIDOS
. -NARIZ GARGANTA------------------------------- ,Dr.

fspecialista, assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

r It Pela manhã, das 10 às 12
",onsu 6!: A' tarde das 3 às 6

AUSENTE
---------------------------- ----------------------------

Dr. MADEIRA NEVES-médico especialista em

DOENÇAS DOS OLHOSCor80 de Aperlelçoamento e Longa Prátíea no Rio de Janeiro

Consultas Peja manhã: às terças. quintas e sahndos, das 10 ás 12
horas: à tarde. diariamente. das 15 às 18 horas

Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Feno: 1467
Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

Dr. MARIO WENOHAUSEN - ��g��:ra��o �:�de Medicina d'a Universidade do Brasil)
Bx-iaterno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira

médico do Departamento de Saúde

cllNICA MÉDICA
Moléstias internas de adultos e crianças.

Consultório: Ruo Felipe Scbmidt n. 38 - 'I'el, 1426
Residencia: Rua Visconde de Ouro Preto D. 70 - Tel. 1523

Horario - Das 15 às 18 horas - FLORIANOPOLIS.

Dr. AU<iUSTO DE PAULA DJ�etoJafj�a,�S��:l
. � . FlorIanópolIs

Resldêncía e Cunsultórlo: Rua Visconde de Ouro Preto 51
(próximo ao Teatro).

Cirurgia geral e Doenças de Senhoras.
Fisioterapia: Díatermía, infra-vermelho e Ultra-Violeta.
CONSULTAS: Díarlamentes às 11.30 e da .. 15 às 18 horas

Fone 1.644

Clinica médico ..cirúrgica especializada de
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

O,. SAVAS LACERDA
Ex-interno do Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estasíérlc dos
Serviços do dr. Gabriel. da Andrade CRio) e dr. Pereira Gomes C8. Paulo)

Chefe do ServIço de Oftalmologia do Departamento
de Saúde e Hospital de Caridade

Cons. RUI! l"eli pe Schmídt, 8, Fooé 1259
Consultas: das 15.30 às i8 horas

Residencia: Conselheiro Mlifrn. 77 --FLORIAN()POLlS.

CUNICA -MEDICA
Molestias Internas, de

Senhoras e Crianças em

Geral

ICONSULTORIO :

Rua Felipe Schmidt-Edlfi
cio Amélia Neto-c-Fone 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

RESIDENCIA·
Av. Hercilio Luz, 186
- Phone: 1392 -

PI (IR! A NOPOL"

ACACIO MOREIRA
ADVOCiADO

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

apartamento 112
C. Postal 110 Fone. 1277

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

A Estatística Milliar, destinada a

facilitar a preparação rápida, e tão
das da Nação, exige que todos 08

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

Turquia recusam-se

Alemanha
tempo, as mercadorias britâ
nicas e norte-americanas con

tinuam a chegar, como fora
prometido.
Nos círculos diplomáticos

turcos, por esse motivo, atri
bue-se pouca importância à
visita do Dr. Clodius na próxi
ma semana.

Londres -- Os alemães que
se acham na Turquia, compre
endendo que a Alemanha não
pode mais evitar a derrota, en
contraram um método enge
nhoso para não serem mobili
zados, informa o correspon
dente, em Ankara, do "News
Chronicle". De fato, muitos
alemães ricos negam-se a pa-

gar o imposto turco sobre as
suas fortunas, sabendo perfei
tamente que nenhum estran
geiro pode sair daquele país

sem ter pago os impostos devi
dos.
Dessa maneira evitam obe

decer a ordem nazista de re

gressarem à Alemanha para

imgressarem no exército. O
correspondente diz mais que o

prestigio germânico, na Tur
quia, atingiu um nivel muito
baixo. Depois da visita do téc
nico econômico alemão Clodius,
o ano passado, a Alemanha dei
xou de entregar as mercado
Tias que prometera. Nesse meio

magisté-

PELO
SEMANA

ENSINO
lDUCACIOHAl

Estão reunid s na cidade
de ]araguó, desde segunda
feira, os p ro ie s sore s sob a

influência do Inspetoria Es
colar da 9". Circuncrição.
O Departamento de E

ducação vem realizando. pa
r io d ico rn en t e , essas reuniões
de pr-cfeasore=, a que s e dá
o nome de "Semana Educo
cional" e nas quais se tro
tam de assuntos de alta.

(OMPAriHIA DE SEGUROS «SAGRES»
Sub Agente

L. ALMEIDA - Rua Vldal Ramos, 19

A Liberdade é como o Sól !
relevância para o

jA!�U SOARES.--EAdusividade do (. t. (. para o ESTADO rio.
Os nossos vultos históricos

também são lembrados nes

sas "Semanas Educacio
nais' .Assim é que para a 'Se
mana" de Jarcguá, foi de-·
lineodo o seguinte programa.
de conferências, nas quais
se prestam homenagem: a.

Rúi Barbosa, dia 22; a Os
valdo Cruz, dia 23; a Car
los Gomes, dia 24; a Jasá
de Anchieta, dia 25; a Ti
raden tes, d io 27; e, fi
nalmente, ao Barão do Rio
Branco, dia 28.

.

Os paises totalitários, víti- automáticamente foram supri
mas de um estranho colapso de midas as autocracias e se le
bom senso, chegaram à carreí- vantaram os govêrnos liberais.
ra final. Suicidaram-se mental- No entretanto, o povo italiano
mente, entregaram os pulsos sem preparo suficiente nem

às algemas dos ditadores e co- passado bastante que o habill
mo os gladiadores romanos, tasse a se governar a si mesmo,
exclamando "Ave Cezar, mort- entregou-se ao novo Cezar de
turí te salutant!" caminharam fancaria que foi Mussolini, o

para a arena em que foram tru- qual infeccionou a Europa in
cidados. teira, inspirado na aventura

H Que de gens sont comme trágica do nazismo. Hitler en

les chiens qui semblent cher- carnado no objetivo da revan

cher UH maitre! Quantas pes-l che alemã, se aproveitou do
sôas são como os cães que pare- exemplo cesarista de Musso
cem procurar um dono que os; lini e, com o credo ariano, a

trate como êles merecem! perseguição aos judeus e a bru-
Todos os negócios humanos talidade dos seus processos in

necessitam essencialmente de ternos e externos, lançou por
esclarecimentos, isto é, há ne- fim a guerra mundial, em que
cessidade fundamental de que lógicamente teve a coadjuvá-lo
todas as opiniões se façam seu- a desmedida e desabusada am

til' para se evitarem os erros bição japonesa.
que comprometem a vida dos Mas, a liberdade é como sól
povos. No entanto, dominando o que se ofusca por um momento
totalitarismo não há discussão atrás das nuvens, para repon
possível sôbre coisa nenhuma tal' daí a pouco, fulgurante e

e os erros mais brutais vêm a esplendoroso. Quem não é livre
vingar, impostos pelos ditado- é escravo. Os povos que achín
res, levando os povos ao desas- calham a liberdade, êles pró
tre, à catastrofe, ao pandemô - prios cinicamente reclamam a

nio. escravidão, as algemas para ós
O totalitarismo é o verdadeí - próprios pulsos!

1'0 suicídio das nações. Como Os povos totalitários renun

acabaram todos os absolutís- ciaram a todos os seus direitos
mos da Idade Média? Desde que e fizeram suas nações colossais
os povos se esclareceram, co- penitenciárias ou prisões ror

meçaram a ler e a raciociona, e midáveis em que êsses povos
o acendente da opinião por toda como cães procuram um dono
parte se manifestando, por fim, que os afague e os chicoteie.

.Iaraguá, 23 -_ De acordo com o plano
traçado pelo Departamento de Educação,
teve lugar a 20 do corrente, às 8,30 ho

ras, no salão nobre da Prefeitura, a ins

talação da Semana Educacional neste

município, com a presença do Diretor do

Departamento de Educação, do Prefeito

Municipal, do dr. Juiz de Direito, do dr.

Promotor Público, do Delegado Regional
de Polícia, do Inspetor Geral do Ensino,
do Inspetor das Escolas Particulares e

de Nacionalização do Ensino e demais au

toridades, grande assistência, professora
do e alunos dos cursos complement.ares.
Inicíou-se a solenidade com a execução
do Hino Nacional e uma homenagem à

Bandeira. O sr. dr. Eípidio Barbosa, Di
reter do Departamento de Educação,
num discurso entusiástico, exaltou o tra
balho intenso, extenso e sábio do Inter
ventor Nerêu Ramos no setor da educa

ÇJão popular e sobretudo, da nacionali

zação do ensino, o objetivo da ação atual
do Governo nesse particular e os resulta
dos já alcançados, frisando a substituição.
das escolas de·snacionalizantes das zonas

de população alienígena, denominadas es

oolas particulares por escolas públicas,
com professores genuinamente brasilei
ros. Refer-iu-se ao estudo do Instituto
Nacional de Estudos Pedagógicos, do Mi-

nistério da Educação, sob a direção do

professor Lourenço Filho, que classifi
cou Santa Catarina em primeiro lugar
entre todos os Estados da Federação re

lativamente à extensão e rendimento das'
nossas escolas, graças aos métodos, sis
temas e leis e ao coeficiente das verbas.

orçamentárias empregadas pelo atuat
Governo do Estado, em proporção à nos

sa população e às nossas condições eco-

Rua Trelano n.O 16· _ SMe própria
nômicas. Ressaltou o sr. dr. Elpidio Bar

bosa finalmente as realizaçCíes do Inter-

Registrado no Ministério da Agricultura pelo Certltleado vantoi- Nerêu Ramos na educação popu-

n. 1 em 20 de Setembro de 1938. lar, que vem ao encontro dos planos tra-

Endereço telegráfico: BANCREPOLA çados pelo Presidente Getúlio Vargas.
O sr. professor Luiz Trindade falou

Códipos usados: MASCOTTE ta. e 2a. edição sobre as finalidades ela Semana Educacío-

FLORIANOPOLIS nal, como elo entre os orgãos diretores e

EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGR1CULTORES a infância das nossas escolas através doe

E t· O t C b professorado, trazendo de viva voz aosr

mpres Imos - escon os - o ranças professores a palavra de ordem do mo-

e ordens de pagamento. menta atual, palavra de fé nos destinos.

Tem corresnondente em todos 08 Munrcípíos do Estado de Brasil e palavra de entusiasmo do pro-
• fessoI' concio dos seus deveres e confiante.-

Representante da Caixa Economtea Federal para a v�Dd8 na sua missão .. Terminou evocando a fí-

daI' Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio gura do educado!', educando a criança:

semestral, em MlSio e Novembro. I pelo e para o Brasí l.

Paga todos os coupons das ap6lices Federais e dos Estados 0. p,'ofe�sor San:os Areão saudou O>

S- P I M· G
.

P b p]'o"�,,soracto, concttando-o a receber os:
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o Heroismo de CURSO DE "VOLUNTÁRIAS 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 Voluntárias Socorristas, cujas 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
lha Brasileira, na próxima sexta-feira, 26 do corrente, às 17 horas,
a-fim-de preencherem a respectiva ficha.

São as seguintes as senhoras e senhoritas que deverão preencher
essa formalidade: Irene Corrêa, Nena G. Ganzo, Maria Nair Silveira
Telles, Helena Chaves de Sousa, Olga Cavalcante da Luz, Júlia Rosa,
Zilda Medeiros, Irene da Silva Pereira, Maria Elói Neves, Silvia Neves,
Aida Santos Lira, Hilda Ribeiro, Euza Guimarães, Eneida Juselita de
Oliveira Bastos, Léa Mar-ia Carvalho, llma da Rosa Luz, Iná da Veiga
Soares Anastácia Charnesky Brasil, Hortência Ferreira de Melo, Áurea
Mi.randa da Cruz, Many Bittencourt Bichard, Odília P. Duque, Maria
Madalena ele Moura Ferro, Luiza Kowalski, Valda Matos, Ondina Gaia"
Blanelina Silva Azevedo, Maria Amélia da Silva Azevedo, Hilda Dutra
dos Anjos, Adi Garofallis, Cecí Natividade Camisão, Alzira Côrte .R�alCamisão, Maria Amorim Colônia, Silene Lopes d2. Cruz, Ecilda Vieira
de Castro Faria, Iolanda d'Acampora, Olga Valente d'Acan:pora, Maria
;VI. J. Campos, Vanda Machado e Helga Maria Buschel PscJuchholz.

LEGIÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIAum
ex-campeão de bOI

I Washmgcon, :Março (Serviço
[Especíal da Inter-Americana)
Barney Ross, que lutou mais
de 400 vezes, no "Ring" e foi
duas vezes campeão mundial
de box, alcançou, há pouco tem
po, sua maior vitória, em Gual

I dacanal, entrincheirado em um
- _. '" ",,, """

I buraco aberto por obús e en-
Direção de Percival Callado Flores I vergando o uniforme de Iuzi-

------.._ _•••_ _ _
- _._ - -- leiro naval dos ESTADOS UNI-O romance dos SEte Pecados (apitais DOS.

IJ 1J1Jf: SE E�[IREVE
[J IJIJE SE PIJE3lll:J\

[J IJlJE SE LÊ

AS RAIZES

_,.,

Lutando, armado de fuzil e

granadas, em vez de luvas de
couro, que lhe grangearam re

De Eduardo Zamacois nome, o ex-campeão de peso
.

.
Ileve e peso médio, manteve àOs espanhóis traduzem tudo. Tu- blellt�e - m.oldura do .drama racial, I distância uma considerável

C
F •do, com a arte de traduzir, que nin- que e descrito com prunorcs de mi- '-'" .

d . t h S fi "al'"xa dos )]mprenados no omerclo-guém lhes leva as larnpas, com aque- núcias Ihrlispensáveis , até os tipos torça Japonesa, uran,� 14 0-
• • U

.

l n _ uIe ingenio divulgatór io das leiras. e costumes, 2, que nem faltam os [o- {aS, para proteger três com- Assembléia CieralMas, com o traduzir - gosto e, gos peculiares, nem os lances vi o- panheíros feridos. Em meio daté t t
,.

d t I t d
. -

d
�

Convido os SrO. cÓC10c desta Caixa, para a ses-a e cer o pon o, necessarro a ra- cn os as parxoes romanescas c escuridão que reinava na sel- U CO""

dução - os espanhóis não descui- Espanha. De um e outro aspecto, Ih d J.' ,

1 são de Assembléia Geral, que !:o e reahzurá no dia 25 do
darn os propósitos da criação, se- há páginas excelentes, íamos dizel'lva, mo a o ate a medula pe a

corr eure (qulnta- feira}, às 71/2 horas da noite/em n�ssagundo o instinto próprio da raça, antológicas. I
chuva e arranhado nos braços série socíat a. fim-de ser dada posse aos membros eleítosque lhes inspira os cancioneiros H-I � jogo da pelota, l?or exemp]o: e nas mãos pelos estilhaços de

da nova D'l'retoria e Comíssâo de Sindicância, para opICO.S e as novelas ongU1alS.. E a pelota p�,rtlLl, rectilínea, shrapnel Barney Ross comba- �

Pode-se, de um modo geral, afir- contra o muro batido de sol. Iti '". t c= per lo do de 25-2 -43a 25-3-44.mar que a. tradução, em l!teratur3 O hote,. d?rí�simo, a devolveu a I ra, ��IJl desralecI:n�n o. ",om
ANTENOR BOHGES _ 1· Secretárioespanhola, e mais estimulo CIO traba-I grande distância, mas Manoel, apa-, a pericia característica de um 2 v 2lho �riador do que mesmo volúpia I I1hando-�l no ar, lançou-a,. por sua

I profissional
do pugilismo, man- :t_7_8:.... �_

paSSlV8, de preguiça mental. ! ve�, obhquan:ente, e. rasteir-a, e a tinha-se à altura da situação, C()ntadores. e Gua�NI ��LloiUrflSContam-se por 111aIOr as obras au- animada partida segu�l1 o sel.l curs? respondendo ao fogo das me- � :lhe- w Utoctonas. Incansáveis c obedientes as pen- .

.

Os poetas, os ensaistas, os nove- pécias da luta" os jogadores agrupa- tralhadoras e dos morteiros do Regularizem seus diplomas em face da exigência determi-
listas, sobretudo, estes últimos, es- varri-se ou apartavam-se uns dos ou- inimigo, empenhado em uma nada pelo decreto-lei 4178, de 13/3/942. _tão. em, superação cr?scente ��s de- tros, avanç�vam e retrocedi�l11, cor- luta desigual das mais encarní- Procurem ou escrevam à ORGANIZAÇAO COMERCIALmais gencros, inclusive a c':_lÍlca. riam ou br incavam, � as siihuetas r> d s tr adas .,...,os matagais .

f
�

Os Mericndez _Y Palayos sao pou- mudas dansav.al.l1 jUr.'ambul.es�as, ça a av (:I,u'� _.1 �� : CATARINENSE, que lhes prestará tod as as 10 ormaçoes.
cos na proporçao dos Quevedos, presas de mobilidade interminável De vez em quando o lutador Rua Joãc Pinte n? 18.
dos Unamunos e dos Galdós. e alucinante, sôbre o fundo branco, solitário emergia de sua trin- 157 Florianópolis.Gal�ó�, (para não citar Cerval1: da parede. PÓ, luz, paixão, silêncio: cheira que um obús se encar- ___tes, gemo da maIOr novela ela ll- Castela. , ti ' ati re-

...._,.....-.....---- ...----.....----.....--'---......- .....

""'""!�teratura universal) tem inúmeros A bola ia e vinha" fortemente im- legara e cavar, � �ra.va e
.

•

THE LONDON ASSURt'\NCEdescendentes de ontem e de hoje, pulsionada, do solo ao muro, e seus cuava, quando o immigo revi
cuja galeria se enriquece, hora a vaivens r-egulavam, muito melhor dava. Os projetis iam bater
hora.

. . , . _
do que qualquer diretor de cena, o em uma tóra que servia de pro-�e o espírito crítíco espanhol nao dlllanUSI110 lI1stmtlVo daqueles qua- t �O' t.rincheira ricochetean-atJl1ge as alturas do eSplnto nove- tro homens. veça a. ' v

lesco, a razão anda rastreada pela Sustentada por todos e sendo a do depOIS de passar por seu ca

na�u:eza das raizes, que .m_arcam a pers.onificação do aI:_Ior próprio de pacete de aço. Ao romper do
llalXaO, o valor, A

a �ral11at�CJdade �o c�da um, a pelota, n.ao obstante sl:a dia, depois de haver abatido 10
povo, por exc�lenc�a, r�1aIS d�do as cor eSft�1ll2,çad�! .batlda pela alegr�a h ens ao inimigo e nJ'udado_aventuras da 1I11agmaçao cnadora do illllblente dwfano e azul, pareCIa om a.

h
-.

Imposto SI·ndl·�.,aldo que às reflexões da análise re- uma chama. a arrastar seus compan eIros
poisada. De repente, Manoel, que havia feridos para um local onde fi-

Not.�-se _bem _que os escritores ?S- i�o b_uscá-l� quase ao pé do fro:l- cassem fóra do alcance das me-

S·lndl"cato dos EmpregadOS no VomeFrCl·o.panhOlS sao nao raro grandes vla- !ao, lI11pulsl<:nou-a com _arte tao t lhadoras iaponesas BarneyJantes. mesperadf\ tao manhosa, tao suave, ra " '.
Andar e ver, para aprender e que nenhum dos seus rivais chegou procedeu a contagem das fln-

d FI
·

ó I·-�ontar, são características singula· a tempo de apanhá-Ia e assim saiu. das sofridas por seu delgado e orlaR PO ISres da maioria dos autores cervanti- vi40rioso. capacete. t ,nos. Vo.l�ou-se .para os espectadores, �m seguida Ross foi recolhi- Senhores Comerel-an esEm "Nota8 de andar e ver", con- que .la se retiravam, e, sem comen-.u .'. ,

. •

firma Ortega Y Gasset essa obser- tal' o fato nem despedir-se dos que do ao hospital, aflm de tratar Chamamos a atenção dos senhores comerciantes paravação. com ('lc estiveram jogando, apanhou dos ferimentos ,recebidos na
que procedam, durante o presente mês de março., ao desco.nt.o,Mas, vendo e andando, pelo mun- a _jaqt.leta que estava atirada ao luta desigual, e ao mesmo tem- ( d di' )d t d

.

d t d I h b II de seus empreg"dos, do Imposto Sindical um la e sa anoo, como rg, UZlI1 o, e ver en o pe- c lao, .]O$OU-� so re o 0111 ro e o 10U
O seus superiores hierárquicos

..

Jas letras, não perdem nunca os au· para o Jrmao: p em observância aos Decretos·leis n° 2377 'e 4298, bem como
lares espanhóis o sentido das raizes - Vou ao barbeiro - disse: recomendaram-no para a con-

Portaria nO 884, baixada em 5 de dezembro de 1942, pelo ex-
da sua terra e da sua gente. Qu eres ir comigo? cessão da "Distinguished Ser- T b IhO

.

I d mo. senhor Ministro do ra a o.

I,lçterpe a � respondeu: vice Medal". Barney Ross, que Na séde do n/ Sindicato, à rua Conselheiro Mafra, 35.- amos... conta 33 anos e é cabo, incor- d"
.

(sobrado), das 9 às 11.30 e das 14 às .17.30 horas, l?r.lamente.A arte dD. fixação intenciollal de porou-se ao Corpo de Fuzilei-
encontrareis pessõa capaz de dar os lOformes necessaflOS, be�uma personagem, através das atitu- ros Navais, pouco depois do in-
como, os formulários e guias para o recolhimento, em abnldes duma partida de "frontão", jo- sidioso ataque japonês a Pearl

(,(0 especifico da ambiência, onde se Harbour. próximo, dêsse Imposto. ao Banco.
desenvolve o drama de "Baizes", aí Florianópolis, em 24 de março de 1943.
está, inteira" no flagrante do trecho -C---'-L-O·-Ç-Ã-o'---:MA.--n-A-Y-I. A DIRETORIA.
transcrito, longo, mas inadiável à aspa _.. ..
do",,",,ol,<'o C>ú'" do pod,,· "ti- LHOSA I __O-

ZES DO DIA:l�3�����:a��t��:l�0�Ii���l��i��eI��fl�� LEONOR DEUCHER CA� � .

xos vi\'os do sentimento em revolta HOIE 5a.felra HOJEelas personagens, em regra, vigoro- Enfermeira obstét.rica (par-" lOODUODo """""""'DCOCCICOP_
I d OCICX!OCOO���DOOCiOOOOQICD[KJOOO ClIIOCCXXXJQ �

�sas e extrema,cas e expressão trá· teira diplomada) Atende D8 -o- ,I�-
gica, poderiam ser lembrados.

Casa �e Sau'de S. Sebastião, CINE ODEON IMPERI ALPassemos, porém. U

FONE 158'7Basia, em rápidos traços, digamos, das 10 às 12 e das 15 às 17 - FONE 1602 - -.( -

de Eduardo Zamacois, o seguinte: boras A's 3, 5 e 7 1/2 horas A's 7 1/2 horas
Autor de pertinácia rara no rol- �..............-."..........__••••- ••••u-.-.....

diío dos autores 1110delmOs, no gê
nero novela.
Outro gênero não o tem seduzido

tf,nto como êste.
A crônica, a poesia, depois, c,

por fim, a novela, eis o seu roteiro
espiritual de produção.

O orama, o sainete, a comédia,
pouco.

O seu gênero, a,queIe, que lhe
veio pelo hábito dà fr>lse trabalh8-
da sohre base de realidade, ficou a

novela, de que se fez uma das fi
guras mais expressivas entre os no
vos escritores ela Espanha.
Novos, é um modo de dizer.
Zamacois conserva-se novo, gra

ças ao talento ágil de vencedor das
l11odp8 e dos pf'ocessos eventuais,
ficando consigo mesmo e os dons
potentes de realizador infatigável de
belezas.
Ponderáveis e sérias.

14vs-8

e

era. SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

(Represen tan te)
L. ALMEIDA - Rua Vida! Ramos, 19

]� o que nos demonstra Zamacois
·com êste seu "Baizes", EDIÇÃ(
.MUNDO LATINO, tradução de GaI
vão de Queiroz, Bío, 942.
Já, pela interpretação plástica ela

�apa, por Penagos, sente-se que há
páginas de fogo, de sangue e lágri
mas, no "Baizes".

Um tilme movimentadiss'rno:

Punhos de Ferro
Um filme que jamais será

esquecido;

mãe solteira
Marlene Dielrich e Fred

Mac Murray
Com Wallace Beery e Jane

Baxter

50 e logo transição para os misté
rios da vida".
Perguntado, ainda, se escrevia

com facilidade, respondeu, sincero
c franco, tal a, própria obra:
"Não senhor; com gosto, sim;

COI11 facilidade, não. Trabalho mui
to. Eu escrevo, arrependo-me, volto
a escrever Y me dou a Io-s dia
blos ... "
Por fim, perguntado se escreve

por fantasia ou por observação, con
cluiu:
"- Escrevo sempre sobre a rea

lidg,de' coisas que me hajam acoll

tecido: ou a alguem que me rodeie ".
Aí está o testemunho do próprio

autor acerca de sua obra.
Autocrítica, que se confirma pela

leitura do quanto escreve e publica
Eduarclo Zamacois, sobretudo neste
"Raizes", que g.caba de ser traduzi
do por GaIvão de Queiroz em líJl
gua portuguesa e editado no Brasil
por MUNDO LATINO.

.

Tudo bem, autor, tradutor, Ilus
trador, editor.
Coisas, que nem sempre se en

contram no mesmo plano de igual
dade, como no CRSO.

CARLOS CHIACHIO

A
Com

No Programa:
Filme jornal n- 126

Complemento Nacional (D.F.B.)

No Programa
Filme jornal n' 121

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

ZAMACOIS

Preços Cr. $3,00-2,20- 1,20
Crianças maiores de 5 anos

poderão entrar acompanhadas.

Doml-ngo Finalmente! Mickey O reei da alegriaROl:lDey, Judy Garland
A ultima palavra em filme musical

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

Importadora Ava - Rádios

Preços: Cr. $2,40 e 1.20
lmp. até 10 anos

A leitura nos revela a fôrça com
que Z::,.macois, êsse dos mestres da
crônica em fala castelhana, surpre
ende os confl ilos da alma rle um

pueblo de Espanha.
O Cl1! to do fato, pelo que possa

apresentar de estético, talo sober·
bo escritor aprender8, no trato das
páginas do "Cuenta Caminante" e
"Aí/os de Miséria y de Risa", I'C

quin Ia-se, no romance, desde o am-

Perguntado, certa vez, qual rias
novelas publicadas, a preferida, opi-
GOU, com hesitação razoável:

.

Não sei, Ip,lvez La Opillioll
Ayéna, a que mais me agrada. E
justificou: "Há duas épocas em mi
nha literatura, a primeira, período
fi que poderiamos chamar de a.noro··

�. S. PAULO-RUA PRATES, 43-CX. 4063
Sintoniza as 2 Américas, Asia e Europa
5 válvulas, 530$; 7 válvulas 593$. Peça
catálogo enviando 400 réis em sêlos.
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o Bruto
"Trata-se de convencer essa

gente de que póde, sem escru

pulo, atirar o seu liberalismo e

o seu democratismo pela borda
fóra", disse um dia o "fueh
Ter" a Hermann Rauschning
em uma de suas tipicas conver

sações com o antigo Presidente
do Senado de Dantzig, que ago
ra acabam de ser publicadas,
na íntegra, em língua portu
guesa, sob o sugestivo título de
"O QUE HITLER ME DISSE" .

"Essa gente", a que tão des
denhosam.ente se referia o

Chanceler do III Reich, era o

povo da América Latina. E a

premissa para a conquista de
r.osso Continente pelas hordas
nazistas consistia num traba
lho que a Adolf se afigurava
bem simples: convencer nosso

povo a desfazer-se de seu libe
ralismo e democratismo.
Passaram-se os tempos. Hi

tler conseguiu convencer sem

esfor'ço de maior todas as "éli
tes" européias que se rendes
sem a seus pés, arrastando con

sigo a desventurada Europa.
Hoje, entre os escombros do
Velho Continente desmorona
do, já aparecem as bocas dos
fusis e as granadas de mão de
seus povos ludibriados. Quanto
às classes dirigentes, que mor

riam de entusiasmo pelo "cam

peão ela ordem", tiveram uma

justa compensação: os fundos
confiscados, as indústrias para
lizadas, os bens espoliados, a

miséria absoluta, os campos de
concentração e a morte.

No Novo Continente, as "éli
tes" despertaram a tempo, es

clarecidas talvez pelo exemplo
da Europa. E todos aqueles
"conquistadores" nazistas que
alimentavam o sonho louco do
c hanceler de Berlini estão cele
brando seus triunfos na Ilha
(las Flores e nou.tros retiros
amenos espalhados po tO essa

América além
O que parecia bem simples

ao bruto do "MEIN KA:\'IPF"
converteu-se no maior obstá
culo para a sua empresa de ex

pansão. O espírito liberal e os

sentimentos democrátlccs dos
americanos, em "\ ez de terem

ido pela borda fora, constitui
ram os fatores da unidade COIl

tinental, isto é da mais sólida
trincheira de resistência e de
uma impetuosa fôrça ofensiva
desencadeada contra h agres
são totalitária.
Eis a resposta que 08 negros,

os mestiços, os judeus, os pluto
cratas, essa" reles escoria ame
ricana mordida pela sifilis e

pela lepra" deram a Hitler. E
eis a que ficou reduzido seu

sonho de aventureiro e o valor
de suas grotescas profecias. O
bruto confundiu-se com seus
escravos louros. O BRUTO!
(Inter-Americana).

u. B. C. S. c.
AVISO

A meblllzaçêe dos pintores e o

Salão Peullsts
Movimentam-se os artistas plás

ticos modernos de São Paulo para
participar do Salão Paulista de
Belas Artes a ser aberto ainda es
te Jlli?S.

Esses artistas querem a iuclu
são dos seus trabalhos no Salão
desde que lhes seja concedido o

direito de 11m juri próprio, segun
do o critério adotado pelo Minis
léria de Educação, que estabelece
no Salão Nocional de Belas Artes,
dilas sec cões dislinlus : a dos "mo
deruos'' "e a dos "acadêmicos".
Claro é que a pretensão dos ar

Listas de ocmquorda de São Paulo
é [usl issimti, é um direito que se

i impõe, que se deve reconhecei'

I quanto antes.
Sabe-se muito bem que eles já

se afirmaram de modo indiscutí
vel na vida artistica, social e polí-
tica do país.
Eles tem realizado, ronipetuto a

indiferença e as diticuldudes do
meio, lllll trabalho útil, eficiente e
combatioo.
Como deixá-los ausentes de lllll

salão que presume representur (I
ade de Siio Paulo, e como seria
possioel julgá-los sob o lllesmo cri
té rio com que t rauquilos .iu/.:es
qoslum de julga]' iron qniios pinto
res e esculiôres acadéniicos; per
elidas em naturezas marias, enros-

! cada] em preconceito e meia du
I zia de receites?
I Temos ainda a acrescentar em

'(auor do que pleiteiam, que os
"modernos" vêm oferecendo lllna

poderoso coutribuicõo ao Brasil
na luta contra o" nazi-iascismo
açressor, Sua arte está ao serviço
da guerra. O pintor Clouis Gracia
no reaiinuaoa, há bem pouco, es
sa mobllizacõo de toda corrente
moderna pelu irüensii icaçiio do
nosso esforço de guerra.

"

Cândido Portinari, por exemplo.
pinta cartazes e os temas dos seus

I nonos qntulros mostram o projun
do interesse que tem o ,grande pin
/01' brasileiro pelo combale aos

[antoches do Eixo.
Luxar Segall, vindo de São Pau

lo, vai expor no Rio, sob 10 patro
cínio do Ministério da Educacão
quadros de grandes proporções
em que o artista reafirma os seus
legítimos sentimentos anti-fascis
tas. São de artistas modernos du
zentos mil cartazes espalhados re
cetücmente por todo o Brasil in
centivando a compra de obriga
ções de guerra, e já há entendimen
tos com a União Nacional dos Es
iudatües para maiores realizucões
nesse sentido.

•

Caricaturistas como Nássara,
que se encontrava afastado dos jor
nais e das revistas, voltaram a
atual' magnificamente, com as suas
"c Iuirqes" contra Hitler e suas:

I hordas. Um dos mais expressivos:

I
acontecimentos oriisticos do Rio,
nestes últimos tempos, foi a Feira
de Arte Moderna promovida pela
Liga de Defesa Nacional, em fa-
val' das obrigações de guerra. Con
vém salientar, aquí, que os artis
tas modernos de São Paulo deram:
inteira adesão a essa iniciativa, e
a Liga deve muito aos pintores
paulistas o sucesso dessa exibição.
Daí me parece que o Salão Pati

lista não poderá dispensar a cola
boração dos artistas modernos de
São Paulo; e que a inclusão da
corrente vanguardista daria lrm
sentido mais amplo e mais repre
sentativo da capacidade criadora
dos paulistas.

AUGUSTO RODRIGUES

sa alimentação ou no nosso regímen de vida,
Irnpômos aos nossos rins u.., trabalho ex

cessivo do qual não tardam a se resentir,
e que se manifesta amiúde pela inflama
ção dos rins ou por desordens urinarias.
Combata os disturbios renais desde o

principio, tomando as Pílulas de Witt,
Mais do que quaesquer elogios que pos
samos fazer E,S Pílulas de Wrtt, valerá
uma experiencia pessoal.
São nOS30S melhores propagandistas os

que já as tenham tomado. Pergunte seus

amigos que as tenham tomado. Se V. S.
quizer sentir alivio nas suas dôres e mo

Iestias, aconselharnos .. lhe a começar hoje
mesmo seu tratamento. Vá à farmácia
e compre um vidro de

o vidro grande de Pilu/as De Witt, contendo duas vezes e meia a

quantidade do tamanho pequeno, custa proporcionalmente muito menos.

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

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

"Ah! si eu tivesse sabido ..."-Si tivesse
sabido precaver-se contra essas dôres reu

rnaticas que o atormentam noite e dia, que
não o deixam descansar e o põe à merçê
da mais leve variação do tempo ... V. S.
provavelmente sofre de rins debilitados.
É extraordinar ia a atividade dos rins.
j·'·rão descansam um só momento. Quer es
teja dormindo ou acordado, trabalhando
ou repousando, seus rins estão cumpria ...

co sua tarefa Lle eliminar do sangue as
s�lbst�:lC1Ü3 nocivas e toxlcas, que pro
dui��;n o desgosto constante dos te-cidos.
l?·,;?E:-!:3.!Yl �-SS·,:; t1·8b8.lho gigantesco sem pe
dir-r.cs «ontas. silenciosamente, sem que
o r;_(.'t ..."'i:nC8 squer. Exatamente por serem

�,e:Tv�dores nG��SüS tão obedientes, come
teL103 muitas vezes pequenos excessos,
:::�t'!"n cor:�p::-'eender as possiveis consequen
c: c13 que possam ter para nossos rins.
F�-t:':I'_:::D.ten1cnte cometemos abusos na nos-

ii
(Exclusividade do C. E. C, para O ESTADO).

França foi obrigada a mandar for
ças atravessar suas fronteiras pa
ra proteger a Argélia dos ataques
das tribus Khroumer. Isso resul
tou, conforme tratado de 12 de
Maio de 1881, a anexação da Tu
nísia à França, A sua terra é mui
to fértí.l e as principais de suas

produções agr-ícolas são os cereais,
milho, aveia, azeitona, laranja, li-

Exército da Grã-Bretanha em sua

gigantesca investida torna-se cada
dia uma sér ia ameaça à Tunísia
que em breve cairá em mãos dos
bravos soldados ingleses que,
além disso, partlcipam ativamen
te das operações da Argébia nas

quais lutam heróícamente os ameri
canos, franceses combatentes e ou

tros povos livres.

CASA MISCELANEA. distribui
Jora dos Rádio!! R. C. A. Victor,
'lávulas e Discos. _. Rua -Traja·
no, 1�.

HISTORIA Da TUNISII
Antigaruente a '�'Unísia partiCi-, mão, �mendoím. S�la riqueza mi

pou dos Estados barbaros sob a su- neral e ° cobre, ferro, fosfato e

zerania turca. Situada na costa zinco. O seu atual governador na

norte da Atríca, limdtada ao norte tivo é Sidi-Aluned-Bey. O exército
e éste pelo Mediterrâneo, a sudés- francês de ocupação compõe-se
te pela Líbia italiana, ao sul pelo de 25 mil homens.
deserto Saára e a oéste pela Ar- Repentinamente tornou-se alvo
gélia. Sua capital é Túnis. Su.a su- de grande atenção para o mundo
perficie é de 77.745 quilômetros inteiro, É o único território da
quadrados e sua população de África que resta para os aliados
2.608.313 habitantes, composta de completarem a conquista do norte
árabes e beduínos. Em 1881 a dêsse continente. O famoso 8°.

Farmacia EsperançaA SUA FARMACIA
De ordem do sr. Presãdun- Rua Cons, Mafra 4 e 5 - FONE 1.6fe2

te, notifico a todos os só- Entre�8 8 domic".liocios da U. B. C. S. C. que O
deverão, de 5 a 10 de Abril
próximo vindouro', compa- ••••••••••••••••••••••••••_••••••••••
recer à Agência Municipal •

S 1) S
·de Estatística, no edifício .8 E A !da Prefeitura Municipal, .,para o preenchimento de •ficha que lhes será distri

• .. :bu;to��anópolis, 18/3/943. • padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores •

N_o_l:_::_A_Q_U_�M_o_sR_e_�r_;t_1_:_i�_�_:�2 ! õãiâPOisAi'i DOSBOSA :As anedotas e piadas aparen· ., ...
temente ingênuas são grande� Diariamente recebemos novidaoes �

Brmas de desagregação mane- ! RUA FELIPE SCHMlDT, 54 - FONE 1514 •
�adas pela "quinta-coluna". .. •
(L. D. N.).

•

••••••••••••••••••••••••••••••••.••.,.••

Cabelos braDr.os t
MARAVILHOSA 1

L{lÇA(l

L E I A ISTO
*

INTERESSA SABER
Tambores "irrompiveis" que

contêm oxigênio para os pilo
tos de aviões de combate que
ôperam a alturas de 10 e 12.000
metros estão hoje substituindo
os tambores similares de aço>
duro, que não resistem à ação:
destruidora de alguns fragmen-·
tos de bala de canhão anti-aé
reo. - Fabricam-se nos Esta
dos Unidos tubos de uma nova.
substância plástica que se está.
empregando com muito êxito e

cujas propriedades principais
são sua grande estabilidade
química e sua extraordinária,
resistência à corrosão. Além.
disso, êsses tubos suportam
perfeitamente temperaturas de
muitos gráus abaixo de zero"
pressões de 100 libras e calores.
de 80 gráus centígrados.
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TERRESTRES, ACIDENTES E TRANSPORTES, S./A.
Capital Subscrito: Cr. S 3a500.000,00 - Realizado: Cr. S 3.050.000,00

RIO DE JA EI O

EQUITATIVa
MATRIZ --

DIRETORIA CONSELHO FISCAL
MEMBROS EFETIVOS:
Dr. Guilherme Guinle
Dr. Cesar Rabello
Dr. Heitor Beltrão
SUPLENTES:
Dr. Carlos de Saboia Bandeira de Mello
Dr. Artur de Lacerda Pinheiro
Ernani Coelho Duarte

Dr. Affonso Pena Junior
Dr. José Mendes de Oliveira Castro
Dr. João Proença
Dr. Roberto T. Boavista

Presidente
Vice Presidente
Diretor

Charles Berren ne - Diretor
- Diretor

GERENTE GERAL - Renê Cassinelli

Opera em: - Incendio - Transpol'tes - Responsabilidade Civil - Acidentes Pessoais - Acidentes do Trabalho
Agentes Gerais para Santa Catarina: MACHADO & elA ..

Rua João Pinto, 5 Caixa Postal 37 Telefone t658
Para Seguros de Vida: ft EQUITATIVA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASil-fundada em 1896\

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

Todos 0t���I�r�� s�!�.�!'�jd�y���r��.r�o �T�!opa \ Comnannia «Aliança �a 0;.-Londres. - Os preparativos que repentinamente surgiu sur- F·" S - d BAIAda grande ofensiva que proxi- está bem longe de ser o máxi- preendendo com suas possibili- undada em 1810.. e e:
mamente será um_a realida?e mo. O esforço militar deis Esta- �ad:s ilimit�das. A A.ustrália, a INCENDIOS E TRANSPORTESpara o mundo, es.tao sendoo VI_S- dos Unidos é empreendimento Afr íca, o Egito, a India e tantos Dados de J 9Alf relativos ao .ano 'ttos com expressIva. satís açao gigantesco que a ninguem é outros reforços receberão os Cr $ 9000000 001 d d I Capital Realizado •pe os povos omma os pe o dado calcular. E as outras exércitos democráticos. "'9'000'000 OA, "A d

.

d Reservas, mais de c $ o v'eixo. au acia essas popu- nações livres que hoje ela- A conjunção de todos os po- 4 748'338'249'78I
- .

d
'

t Responsabilidades assumidas; c $�ç�e� escraviza as e ex raor- boram planos de maior pro- v�s livres, levará a ,Europa ao Receita c $
.

34:198:834:90dinárta. Na?a as detem na. an- dução destinados à vitória ? tnunfo e o mundo a paz e a Ativo em 31 de dezembro I $ 9 862 598 37cia de se llb.ertarem do Jugo A América do Sul, em cujo ter- humanidade à lei cristã e hu-
I $ 17' 426' 313' 52t t 1 Sinistros pagosn:-0ns ruoso l�lpOS 0d pedo na- ritório está o Brasil, uma das mana preconizada pelos regi- Bens de raiz. (prédIos e terrenos) • $ 23' 742 '657 '44zismo. O ambiente e to as as potências do mundo moderno mes da liberdade. DIRETORES.' ., � . ...,

nações européias exige medi- J:?f. P.amfllo dytra �r�lre de Carvalho, Dr.
das urgentes dos aliados, pois,

I
F rancisco deSa e AniSIO Massorra

o sofrimento que impéra no Ve- Agências r: sub-agências em todo o território nacional.
lho Mundo alcança proporções Sucursal no UiUgU3i. Reguladores de avarias nas prln-inacreditáveis. Chegou mesmo cipais cidades da América, Europa e Àfrica.
a haver pânico' nesses paises
pela verificação de insucessos
das democracias. Hoje, a situa
ção melhorou e estão modera
-dos os ânimos daqueles que
aguardam a vitória final.

Os trabalhos executados pe
la Inglaterra em favor da ofen
siva total estão caminhando
com notável êxito. A não ser
os planos que são guardados
.em rigoroso sigílo e que impe
dem que sejam revelados os de
talhes da fulminante investida,
pôde-se prever o volume das
operações pelo congregamento
das fôrças da Grã-Bretanha e

de todos os demais paises alia
dos.
A fabricação de armas, mu

nições, tanques, aviões e de to
dos os materiais de guerra, as

sumiu na Inglaterra um aspe
cto monumental. Hoje, só a In
glaterra já ultrapassou a pro
dução bélica da Alemanha e ou
-tras nações do "eixo". E além
dessa superioridade atingida,
cumpre frisar a inferioridade
maior a que é arremessada a

Alemanha pelos contínuos e
violentos bombardeios britâni
cos contra as principais indús
trias e centros estratégicos da
produção nazista. Esse colosso
que se avoluma diariamente
transformou-se em espectro
para Hitler que se aflige com
tal crescimento que nunca êle
poude imaginar.
E para assegurar o êxito da

segunda frente, apenas mencio
namos o poderio britânico. No
entretanto, esse poderio não
constitue o máximo da fôrça
militar elas democracias. Aliás,

Dados relativos ao 5· exei'dcio, encerrado em 31
de Dc:zembro de 1942:

Receita de premies
Sinistros pagos desde o 1ri1(IO
Bonus e Dividendo aos Acionistas
Reservas

(r.$ 23.376.524,50
o.s 21.393.628,80
(r.$ 940.142,90
Cr.$ 5.193.158,20

Aoente em Florianópolis
CAMPOS LOBO & CIA. - Rua Felipe Scbmidt, n: 39

Caixa Postal n. 19 -- Telefone 1.083
End. Telegr. «ALIANÇA-

SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO. ITAJl\Í,
BLUMENAU, BRUSQUE. LAGES E RIO DO SULUm cinema Dara você Ia Turquia nunca esteve indecisa �C=AI=XA=D::::E'E=SM=OL=AS�A=OS=IN�DI=GEN=TE=S=DE=FL=OR=IA�NÕ=PO=US�

EDITAL DE ASSEMBLf:IA GERAL
Marus Sarajef, (Secretário do govêrno turco)
Exclusividade do c. E. c. para O ESTADO

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

Caso na "hora acima referida não tenha comparecido número legal
de sócios, fica desde já convocada a reunião para meia hora depois, e,
se às 15-1/2 horas ainda não tenha número legal, realizar-se-á a Assem
bléia às 16 horas com qualquer que seja o número de sócios presentes.

. Flortanópolís, 22 de março de 1943.
HEITOR BLUM, 10 Secr,

Angora. - Os recentes e sen- êsse procedimento. Porém, a
sacionais acontecimentos de parte moral, espiritual, cultu
que participou a Turquia, de- ral e sentimental é diferente:
ram margem a inúmeros 00- Nunca estivemos pendentes en
mentários a respeito da verda- tre os dois regimes que se de
deira atitude presente e futura gladiam. A democracia sempre
desse país, frente à guerra foi o ruadamento de nossas as- D Ed d P" t d Satual. Os meios diplomáticos do pirações e a "base da nossa r., gar ln o e ouza
"eixo" recorreram a todas as constituição política. Não ha- Médico. cirurgião da Casa de Satide São Sebastião. Formado namaneiras afim de que os oto- veriam ofertas nesse mundo Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde fof assistenle
manos permanecessem afasta- que lograssem mudar a nature- efetivo da Cadeira de Tecnica Cirlirgica regida pelo P&"of. Edmundo Vas
dos do conflíto e também das za do nosso povo. Somos in- coneelos. Ex - assistente do Prol. Benedito Montenegro. Com prática de
íntimas conversações com os transigentemente pela liberda- mais de i anos na Clínica Cirlirgica do Prof. Alípio Correia Neto. Com
chefes aliados. Tudo foi em de dos povos e dos índivíduos, estágio de especialização no Hospital Charité de Berlim (Serviço do Prof.

Sauerbruch) e nas clinicas dos Profs. Konietzny. de Hamburgo. e Schmiedeo.vão. Nada poude evitar o contao portanto, a causa defendida pe- de Franklort. Cirurgia da Tiróide. est6mago. intestino delgadO e gr!Jsso•to anglo-turco, que há muito la Grã-Bretanha e pelos seus figado· e .vias biliares! seios. útero: ová�ios.. rins. prostata e.bexllta.
havia sido preparado pelos dois aliados é a nossa sem restri- I hérnias. hldroc�le .. varlcecele e vanzes, ClrUr!!la dos �ssos.e artlculacoes.

. ',' . _,.' . . t encontrado diariamente das 9 hs. da manha ao meIO dia. na Casa dagovernos. E un?- erro. d�s ç_?es. Jamal� poderíamos admí- Saúde São Sebastião. tel. 1.153 Das 15 às 18 da tarde. ii Rua Fernando
comentadores ínternacíonaís til' nossas SImpatias por um re- M áchado. tell. 195. Residencia: Rua Duarle Schutel n° 2. Tel. 1759
afirmar que a Turquia é um gime contrário aos princípios -li" _ .. _ _

I_país a conquistar. Quem_ dér históricos do país. Quem relem- Assocla�ao Comerciai de Flofl811óPO ISmais conseguira sua adesao. E bra os periodos gloriosos que \I. _
..

__

um erro calunioso e ridiculo. A temos no passado não têm o Assembleia Geral Ordinária
Turquia nunca esteve indecisa direito de estabelecer duvidas De acôrdo com a alínea" a "do Artigo 11 dos Esta-
na guerra presente, apenas, a respeito do caráter e íntegrt- tutos convoco os srs. associados para a Assembléia Geral Or
preservou seus interesses. Po- dade do povo turco. Os séculos din ária, quese realizará no dia 4 de abril próximo, às nove

lítica, financeira e diplornatica- que temos vivido credita-nos horas, na séde social, à rua Trajano 13 (sobrado), para se pro
mente nunca foi aconselhável a certas considerações de ordem ceder à eleição d a nova Diretoria.
nossa entrada na guerra. O moral que nos põe a salvo de Florianópolis, 20 de março de 1943.
próprio govêrno britânico este- quaisquer conceitos desairosos Adauto Freitas, Secretário.
ve de acôrdo e até aconselhou para a dignidade humana. 169 12vs·4
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Passa hoje o aniver sár io do
sr. prof. João B. Bonnassis.

*

Por motivo da passagem do
seu natalício, hoje, será muito
felicitada a srita. Amazonina
Gastão.

Transcorre hoje o natalício
do nosso estimado conterrâneo
sr. Quirino Pereira Bento, ca

pitão reformado do Exército.
*

Decorre hoje o natalício do
sr. Irinêu Bornhausen, capita
lista e industrial de grande pro
ieção nos meios econômicos e

financeiros do «Estado».
*'

Hoje faz anos a srita. Maria
de Lurdes Brito, residente em

João Pessoa.

Faz anos hoje a

Etelvina Mohr.
sra , vi uva

hrasi loiras!loca�,,

por tripulôlltes do

•
Fazem anos hoje: R f I d I náufragos dizerem que outras jo- Na Tunísia
sra. Aurea de Menezes; O escriturário da Light, no ia, ôra eva a para onge e, perto

h' id lhid I CAIRO, 25 (R.) _ O gral,.srita. Verônica Dias; sr.Atílio Salgado, passageiro sal- dela, encostada, estava uma ba- vens aviam Sl o reco 1 as pe o Montgomery conseguiu rés-
sr, Milton Batista da Cunha, vo do "Afonso Pena", presente- leeira do submarino do "eixo". submarino. Não sei se é verdade. taurar a cabeça-de pente-músico �o 14' ,B.C.; mente em Niterói, entrevistado Vimos, então, que um marinheiro O que posso afirmar é que vi uma, que havia conquistado n�
a menina Lea Lopes de A- .

ôb b d pelo menos, ser levada para bor- Linha Mareth, porém, a re-
breu. filha do sr. Antônio A-I

por um vespertmo so re o torpe- arrancava lima po re moça a
sistência do marechal Rom-.

breu; deamento daquele navio, fez sen- balsa e a levára para o interior do do do submarino. Outra pessôa mel é poderosa. A batalhO'
menino Genésio, filho do sr, sacional revelação. Depois de re- submarino. Gritámos; mas, a se,' contou-me que numa balsa encon-

prossegue encarniçada, A-
Ernesto Gomes Pereira. latar as dantescas 'cenas regista- guir, nada mais pudemos ver. A trava-se uma senhora de côr. Um coluna do 80 exército que-

* das, adiantou: "Estavamos próxi- balsa em que estavamos afasta- marinheiro pretendêra içá-la, mas avança p.la costa segue em-
GentNezas: I d d t t d direção a Gabes. Os norte-mos do submarino italiano, cujos va-se entamente as proximi a- ao ver que se ra ava e umaO sr. Patricia Borba enviou- Ih de côrr i b I americanos, ao mando do>

nos gentil cartão pela notícia refletores varriam a superfície do
I
des do inimigo ". Prosseguindo, I

mu er
.

e cor, !ogou-a r,uta men- gral. Patton, conquistaram ....

publicada sobre seu natalício. mar e tudo Iluminavam. Uma balsa, afirmou: "Ouvi, depois, alguns I te por CIma dos outros naufragas. estratégica posição a 8 krns;

I
ao norte de Macnassi e dalí:.
avançam para léste, em di·

.

reção à costa.Esportivo NO!!!,a�d�I!����as C!�4���:�ofde Lurdes ALTA CIRURGIA ABDOl\lINAL: es- . O res do Paragua-I tômago, vesícula, ütero, ovãrfos, P .:. I
Conforme noticiámos rea - apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA ASSUNÇAO 25 (R) - O), PLASTICA DO PERtNEO - Hérnias, ,.

liza-se hoje, às 19 horas, a pro- hidrocele, varlcocele. Tratamento sem presidente da República ...
• - dor e operação de Hemorroldes e vari- IM" .

crssoo de N. Sra, de Lurdes,

I
zes - Fracturas: aparelhos de gêsso. gra - or.mrqo, aceItou o'

saíndo a pia imagem da igre- Opêea nOl! Dspltals d� Flortan6poUa. ii convite do govêrno dos EEPraça Perefra e Olíveíra, 10 -

I
.

ja de São Luiz, indo até Fone, 1009 Unidos para visitar aquele·
ao Abrigo de Menores, don-! HorárIo: Das 14 às 16 horas. dlar1a· país e, no itinerário, visitará
de regressará àquele templo, I mente. lo presidente Getúlio Vargas c

..

• onde será recolocada na

res-II
•

Ulisses pectiva "gruta", entre abun-
Ulisses, dantes luzes. Não tenhas dúvida em de- Contra Messinaque agora faz parte i .. CAIRO 2- (R) M

.

Depois da procissão have- ,,' nunciar um "qu nta-eoluna", , ') .
-- eSSlnado quadro da Portuguesa, já no

rá transporte de onibus es- '. por mais que pareça teu aml- foi ontem violentamente-domingo jogará contra os corin- d 1thianos. peciais. I go; não merece tua estima um bombcrdea a pe a aviação>
•

traidor da Pátria. (L. D. N..:!._.__a_li_a_d_a_. _

Torneio relâmpago no Rio • data magna I- :
Ontem,

.

à noite, foram rea- 11

J'
..

Ilizados. no Rio de Janeiro, os da Grécia M ISS Aesperados encontros entre os ,

quadros do América e Botafo- Na Igreja Grega Orto- Dr. Bulcão Vianna
go, os quais eapataram por 3 dOXQ de São Nicolau, des- Osvaldo Bulcão Viana, se-
pontos. Os tentos do América ta capital, foi celebrada, nhora e filhos convidam os pa-foram feitos por Nelsinho, Es- hoje, missa, às 10 horas, t.I' . ren es e pessoas aml�as para as-
querdinha e Lima; e os do Bo- seguida de solene fiTe· sistirem à missa que mandam
tafogo, por Geninho (2) e Otâ- Deum", em ação de gra- rezar, por alma do saudoso e inesqtsecivel pai,vio. çag pelei passagem da maior sogro e avô Dr. BULCÃO VIANNA, no altar
O classico F'la-Elú começou data da Nação Helê- do Coração de Jesus, da Catedral, às 7.30 horas

logo depois,�assinando, a final, nica. do dia 26 do corrente mês, data em que se com-
o seguinte resultado: Fluminense pletam 3 anos de seu íalecimento, a�radecendo,5 ( t d C

.

Ad·1 Ao tentar esquivar-se às determi- d d
.,

h d dpon os e arreiro, 1 son es e Ta, pen ora os, a to os que comparecerem
( ) nações dos órgãos de Estatística Mi-e Maracaí 3 x Flamengo. 1 litar, uma pessoa revela o que é: a êsse ato de saudade e reli�ião.(Pirrillo). inimigo do Brasil. E para os Inimí-

Apesar dessa fragorosa der- gos do Brasil, a lei é inflexivel
rota, o Flamengo foi sagrado �!!.:w.�.�,:J.:w.........w....w.w.w.-..- ............_-..."Wcampeão do torneio, de vez

que havia garantido pontos
nos jogos anteriores.

o ESTADO
Internacional

X
Figueirense
Finalmente, o Internacional

F. C., tri-campeão rio-granden
ee, fará, hoje, a esperada es
tréia

.

nas nossas canchas, en

frentando o valoroso Figueiren
se.

Se aquele possui maiores pro
babilidades técnicas, per se
rem seus elementos profissio
nais, ao último' não faltam a
fibra com que recebe os revéses
e o entusiasmo com que acom
panha a vitória.
Cremos, por isso, que a brilhan
te jogada de hoje será presen
ciada pois toda a assistência
esportiva local, com indiscuti
vê) interese, de vez que essa
partida bem póde ter caráter
de "revanche", por motivo das
derrotas catarinenses nos cam

pos de Porto Alegre, no ano
passado.

O quadro gaucho estará assim
constituído: Ivo, Alfeu e Nena;
Assis, Avila e Abigail, Tesou
rinha, Russinho, Enio, Vilalba
(Rui) e Ezequiel.
Figueirense: Luis, Chinês e

Décio; Minela, Chocolate, Jal
mo (Pedro Lemos); Teixeirinha,
Galhardo, Brito, Calico Man-
dico.

'

•

Sastre

RIO, (Do Correspondente Especial Amorim Parga, por via aérea) - Instantaneos co

lhidos por ocasião da chegaaa dos náufragos do "Afonso Pena", v,�ndo se 0_ soldado
Abílio Salgado Filho, ao desembarcar e, com um maço ;I� p c pers na moo, o

comandante Euclides de Almei.:la Bosíl íc

ferência de Magri para o Ipi
ranga , que já no sábado estrea
rá no Estádio Municipal.

*

Ondlno Vieira
O técnico Ondino Vieira, con

tratado pelo Vasco, tomou pos
se ontem.

LISBOA, 25 eH,) -- Violen-
ta tempestnde açoita o li
toral português. Os serviçose
de cv io çfío e�c;tão suspensos:
8 os barcos p s s que iros a

cham-se recolhidos aos por-
tos. Com os intensos chuvas.
O rio Guadiana transbordou ..

Demitiram-se
rv!ADRÍ, 26 (R.) - Diver

sos funcionários do e:mbai
xada e dos consulados Íl'an
ceses na Espanha demiti
ram-se, figurando entre 05'"·

demitidos todos os côrisu les
e empregados dos consula
dos de Barcelona, Bilbó:o ..,

Vaiência e Málaga.
•

Vice-preso Wallace
BALBOA, 24 (R.) - O vice

presidente dos EE. UU., sr ,

Henry WallaC'e, partiu hoj�
às 11.45 com destino a San
tiago do Chile.

*

9U'Nl:

Helena D. Vargas Sindicato dos Empregados em Estabeleci
fr:gOU��i�iCaq�p�U8h��:�nJ� mentos Bancarios no Estado de S.CatariuéI
perman ecido 2 meses Ióra Assembléia Geral Extraordinária
da capital em viagem de
repouso, encontra-se nova
mente em sua. residência,
à disposição de sua seleta
freguesia.
Salão Brasil
Praça Quinze, fi' 10

..

Aimoré e Borges
o Botafogo declarou inter es

sar-se pela renovação dos con

tratos de Aimoré e Borges.
O São Paulo remeteu ao In

dependiente a soma de 50.000
cruzeiros, valor do passe do di-I Teixeirinha e Pardal
anteir? Sast:e!. que deverá

Che_/
O S. Paulo techou contrato

g?r a Paulicêia dentro de 2 com Teixeirinha, por 2 anos edias.
* pela soma de 70 mil cruzeiros.

J Também foi renovado o contra.
Magri to de Pardal por 90 mil cru-

A C. B. D. permitiu a trans- zeiros.

I
De conformidade com os estatutos deste Sindicato e' ,

dispositivos legais em vigor, convoco todos os associados no go-

I
zo de seus direitos sindicais e em condições de votar, para as

sistirem à sessão de Assembléia Geral Extraordinária que se

)
realizará no dia 27 do corrente, às 19 horas, na sêde, deste
Sindicato, à rua Visconde de Ouro Preto na 13, sobrado, para
o fim especial de ser eleita a NOVA DIRETORIA, CONSE
LHO FISCAL e respectivos SUPLRNTES.

Florianópolis, 2S de março de 1943 .

João C. ROdrigues, Presidente. Svs-L
....,......._...•..•.-.-.-...._..-......,..�..
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