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LONDRES, 27, (R.) A NelA BELGA INBEL INFORMOU QUE o REI LEOPOLDO, DO CASTELO EM QUE ESTÁ
PRÊSO, EM LAEKEN,' ESTOU JUNTO A HITLER CONTRA AS DEPORTAÇõES DE OPERÁRIOS BELGAS PARA AS
INDúSTRIAS DA ALEMANHA. HITLER RESPONDEUmLHE QUE, EM VISTA DAS NECESSIDADES DA GUERRA, AS DEPOR-

TAÇÕES CONTINUAR1AM.
Pê ra impedir a de· I

vastacão da M32as
•

Cur-itiba, 27 (A, N,) - o secre

tário (Lo Inter ior, Justiça e Segu
rança Pública baixou U111a porta
ria, providenciando no sentido de
Jmpedir a devastação das nossas

florestas em terras cio dornin io do
.Estado, que já está sendo abusiva-

Descendentes
de japoneses.

mente feita por intrusos inescrupu
losos, principalmente no muní ci
pio de Tibagí. Foi determinada a

repressão e punição, d os culpados,
XXVIII I Florianópolis - Sát ado, 27 de Março de 1943 i . H. 8782

o
Washington, 27 (U, P,) -- O

secretário da Guerra, sr, Stim
son, declarou que mais de 100
cidadãos norte-americanos de
ascendênc.a japonesa já se

apresentaram, voluntariamen
te, para a fôrça de combate, ex
clusivamente formada de nor

te-americanos, filhos ou netos
de nipônicos, que se está orga
nizando para a defesa do país.

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA
Proprietário e Diretor-gerente - .,.ALTINO FLORES

Sold'dns It�lianns tirotead�OS pelos �Iem�es Proibida a publicação da Bíblia
II U U I II P, II II Londres, Março - (Do Czechoslovak Press Bureau para.

Com as Forças Americanas na . , , . lianas, por parte dos alemães,
I

Interali�d�), - A publicação da B�blia foi proibida na AleJ?�-
T

"

C I 27 (U P) Um oficial amencano disse :
it

'

'f' t'
"

Jllha
no mIClO deste ano, segundo mformaçoes de fontes brítâ-

umsia entra, "'N- I d mui o sigm ica IVO ,

'O' d 1 d. , ao posso contar o resu ta o. N 'I'
A

di
, nicas. s nazístas apresentaram a escassez e pape éomo es-

Quarenta soldados italianos, que I -

di
, os u timos tres las, nas areas culpa mas a verdadeira razão salta à vista ao ter-se conheci-

, 'A aesta acao, nem izer o numero d M 'El G
'

d
" ,

se VIeram render as forças ame- d
' ,',

f'
e acnassi e uettar, mais e· mento de uma ordem de Hitler para que se publique uma edí-

.

d M 'f
e pnsioneiros eitos neste grupo, '1' I'

,

I I
-

d 250000 1 d I' "O it d S' 1 XX"ricanas perto e acnassi, oram di id A mi ita ianos e somente a guns a e- çao e , exemp ares o rvro mi o o ecu o • '

I iad I d mas posso izer que consi ero es- -

f d d obra báSI'ca do paganíS1110 n ist ue se tac desapiedaa veja os pe os componentes e ' maes oram captura os, em ru es .. b aZIS a, em q , a a -

id d I
- se tiroteio contra as tropas ita- b t damente a Igreja,uma um a e a ema, com a es, _

���w-���=�� Transferidos para as usinas SkodaDOIS ataques devastadores Porto Ale.", 27 (A. N) - 9 Londres 27 (U. P.) - A B, B. C, transmitiu uma noticia de
, governo do Estado, por intermé- E I di'

,

'Ih à
"

d fábriLondres, 27 (A, P,) - O general de brigada Newton Long- -d io da Secretária de Obras Públi- stoco mo, segun o a qua vanos rm ares e operanos as ancas

1ello.w, chefe do 8° comando de bombardeio americano, declarou cas, continua nos seus estudos afim Krupp de Essen foram transferidos às usinas Skoda da Checoslo ...

que a incursão das fortalezas voadoras e dos aviões "Libera- de s-olucionar o problema do for- , " .'
d b b dei

,

britani
t " talei d

-

d b
'

d V neoirnento de energia elétrica aos vaquia, por motivo os om ar eios aereos ntamcos,
0.1' contra os es a erros e construçao e su mannos e ege-. '.' .

1 bl tA' f
- " bai d id d dsack na quinta-feira atrasada "pôs fora de combate durante mumcrpios gau<: �os, PI,O' ema es e crescenta a mrormaçao que em vanos airros a CI a e e

, , , esbocado em VH tude da falta de E '!
-

f' 'd' I d d
'

muito tempo, essa base", combustíveis, Há poucos dias noti- ssen amua nao unciona o serviço e gas, como resu ta o as in-

A incursão contra o centro de abastecimentos de submari- cíarnos que a �idade de Bento Gon- cursões das Reais Fôrças Aéreas, realizadas a 5 e 12 de março,
nos e os parques ferroviários de Rennes - disse Longfellow 1< çalves

ja est� _usando um apare- •

- é consíderado, "pelos peritos em transporte, como provavel-I��?n�et;�J,�g��d�sPaa;ae���;i��Csi�� O Papa e os povos marll·r'zadosmente a mais devastadora, no gênero, desta guerra", O ataque sido
'

cercadas de êxito, Tambem
'

r
'se fez no dia 8 de março. na cidade de Caxias, o problema A ,

__ , está solucionado da mesma manei- Cidade do Vaticano, Março. - (Da Agencia Católica Polo-
NQ INVERNO próximo ra. Todos os elittttlos para a apare- nesa para Interaliado) '_ Ao conceder uma audiência aos mem-

A MODELAR )]�agel1l, de gasogên io n,o municipio bros da Embaixada Polonesa, o Sumo Pontifice declarou que a,

t
' sao feitos pelo proprro gover-no Polônia era um dos paises que estava mais chegado ao seu cora-apresen ara do Estado, pois, a Secretaria de

as últimas criações da Moda para Obras Pública mantem, na Direto- ção. Certo de que a ressurreição da Polônia se aproxima, o Pa-

Senhoras, Cavalheiros e Crianças ria de Eletricidade, uma seccão de pa enviou a benção a Nação Polonesa, ao seu Presidente e a
gasogênío dirigida por tccnicos es- todo O govêrno polonês no exílio,
peci alizados. Acrescentou Sua Santidade que numa mensagem transmiti-

da recentemente, condenou os crimes cometidos contra os ino
centes e indefesos, apelando para todos os cristãos para que
participem na cruzada pela vitória da Verdade contra as fôrças.
do mal. O Papa concluiu dizendo: "A Igreja já não. seria mãe
vigilante se permanecesse surda aos gritos e queixas dos seus.

filhos martirizados e se não atendesse ao apelo de todos os po.-

. e por preços
SENSACIONALMENTE BAIXOS!

..............................M ....

OS nazistas contra a IgrejaLondres - Março -

(Dal
O que significam essas "no

Agência "Aneta" para Intera- vas idéias" e êsse "novo idio
liado) - Os círculos holande- ma" um livro alemão sôbre Familias de convocados em
ses de Londres se mostram problemas religiosos explica serviço que necessitem
p r o f u n d a m e n t e preocu- suficientemente quando diz em de amparo
pados ante a nova tentativa certo trecho: "Quando anun- Rio, 27 (E,) - O ministro da illlililIiIHU••esD••IIIIBilli••li•••••
alemã de dividir a Igreja ho- ciamos nossa fé na Alemanha Guenra determinou, por intermé- III TENH A J U I ZO ••'Iandesa. A pretexto. de um mo- eterna, damos por encerrada a d io de sua Secrerarí a G�J:al, qu,c n=vímento para reformar a Igre- era da religião", os coma�dantes de Hegiôcs MIl,-

•. _ _ tares e djretores de Armas e Ser- II
�� �:n��e:ea:t� e:t��éf:�u�g��= C

....

;dJ·-·-d------J--------J·---:··-·--····
..... ��;.��.sP��vit����:e��p�����õ��ee e�� 'li fFILIS OU REU II

no.minam "nova aplicação do I a es sem Judeus tabeleci.ll:en�os .miIital�es_O remetam, iii TEM 5 - •
Cristianismo. aos tempos mo-

com ur��nCla, a, Comissão Ct;nt:aI • .." ' da Legião Brasile ira de Assistên- ISMO DA MESMAdernos , Dizem os propagado- Londres - Março - (Do. cia, à rua México n. 158 uma r e- • MAT •res dessa teoria que "faz par- Czechoslovak Press Bureau pa- lação dos convocados ell� serviços • •te da vida da Igreja a tarefa de ra Interaliado) - De acôrdo e cujas fm:ní!ias, necessitem ampa- • ORIGEM? USE O PO. •.renovar-se de acôrdo com a com as últimas notícias che- 1'0, As residências dessas famlha,sdevem cons'tar, bem claro, nas CI- mi •mar�ha do mu�do, Nos temp�.s gadas a esta capital, pro.ceden- tadas relações, com as ruas, bair- _
.atuaIS, a Igreja deve traduzIr tes de Praga, os alemães já re- ros, e cidades, As unidades de tl'lO� II PULAR PREPARADO •
O Evangelho. para um no.vo moveram todos os judeus das p� e conM1ngente estacionados nos • •idioma que seja co.mpreensível cidades de Melnik e Maladá Bo- �Iversos �tad?s, ren�et�rão idên-

• •A trcas relaçoes as Conllssoes Esta-
ao.s povos destes tempos, Co.m Ieslav, na Bo.emia, Outras in- duais ou Municipais da citada Le-

pr!i!.. I =Ji� �:� I.:�:l�� .11.11
.

O objeto de cumprir esta mis- formações dizem que a Gestapo gião, com s.ede III0S respectivos '. -

são, a Igreja deve manter seu confiscou os bens de vinte e no- Estados ou Mnnicípi·os,
critério acessível aos novos ve sociedades espíritas e teo- CompraI na C} SA MISCE IIi! A SIFILIS ATACA TODO O ORGANISMO
pro.blemas e às "novas idéiàs", sóficas, ÂN .n. O Fi d B C

-

E tA s.L EA é saber economizar' �:G ga o, O aço, o oraçao, o S omago, o
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c�nãííããlfóíiiií1 i m:�i��Pi�t!���Zf����ilr::i�i��r��:��: ••�L d 27 (U P) Ob d I
..... Inofensivo ao organismo, Agradaver00 res�, "-, ser- a uta,. eA �cres�entam que o ge- posições do Eixo na Linha Mareth iii como um licôr IIvadores ml�Itares faze?,.�onJectu- ner�1 bntamco,e um astuto estra- tenha por objetivo distrair as fôr- ifil O EL1XIR 914 està aprovado pelo D,N,S,P, como IIras a respeito da possIbilIdade de teglsta, ConsIdera-se possível, ças principais do marechal nazis. iii auxiliar no tratamento da Sífilis e Reumatismo II

;AJue o general �ontgomery tenha portant�, que o at,aque lançado ta, com o fim de assestar um gol. iii da mesma origem Earmado uma cdada ao marechal pelo OItavo ExércIto contra as pe mais duro em outro setor. 1;5= FALAM CELEBRIDADES MÉDICAS em
R I 'd

.

d I
•••� Sobre o preparado ELIXIR A composição e o sabor a- ••••

OIDme ln uzm o-o a anrar um m: 914 d d' Ih d I d ELIXlo 914 mi,
A

3' 0 ::!=
• • evo lzer- ee: sempre gra ave o ,," re- lei

contra-ataque com forças poderp- C... b i·
II:: que o tenho empregado, em comendam-no como arma de IUI

t 'd d AI Onlra OS oa e"ilOS ==== os casos de indicação apro- facll manejo para o público :J!.
s�s em PO?, o ma equa o, gUDS

, , ,

.t . li�i priada (sifills em varias de nu combate á Biflll!', quallde· liCIrculos J�lhtares relem�r�ml' ter o Yltona" 2! (�', �,) - Os jornais da capital prosseguem na ii!! !>uas m!lnlfestaçõe�) os remI· de!! que frequentemente a- É!iigeneral M;!)ntgomery CritIcado o campanha ha dIas mlclada contra os boatel'ros, secudando a aca-o d", �.;.I.=.
tados têm sido satIB�atorlos, proveito no Ambu'..torio da

1;;:1' '" pois são rapidos e duraveis, Maternidade df> .santa Maria, �

�arechal .Rommel afirmando q,ue polícia, que está empenhada numa enérgica repressão, vIsando' aque- iiii nr, Washington Ferreira Pires, n, Silvestre Passg, Iiiele no�sti!a a..... ��!!$ tpY� con �e,,1I.o les eI�mentos perturb d d d 'hl" �(\!:(! ''''�i* nu.'- 1I1iJ=.RI!!iIl ••�las!-o! ..� ..�lIelfg�e.g •• IIII.�QCl 8i1111l11D8..r;i·,,,iI� .'l!ISE'.I!IIIfIioV$o"5"••n·;;� ..� ..·!!� ••n. i" �. - q., m.. ."_ ';.. ,i.
'

�.1 ., a ores a 01' em e sossego pu ... 1('05, �i!W];�: mdn!=jila�n=mi:=!=:8;R'}I���!�!!=n!Emi�mhtim!I!!!ii!1!

Camisas. Gravatas, Prlamee
Meias das melhores, pelos menores

preços só na CASA MISCELANE_I,
- RUII Trajano, 12,

vos angustiados" ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 o ESTADO-Sábado, 27 de Marco ele 1943

Q' d t d I A NOSSA SECÇÃ();'
uem e o novo comao ao e as orças �o ':d�:�l:e�;p�,"��, ���n.

amoer·lcanas na Europa
do a sua perspicácia é iludida e-

não lhe escasseia a faculdade:
da invenção. Onde falta ma-

lo
general Andrews é um cabo de, papel importante e vital de refor-, ca russa não permitiram H ação téria para acusações verdadei-

guerra experimentado e um ge- j çar as defesas do Canal do Panamá americana. ras, a calúnia acode-lhe com,

neral que não quer morrer na I que permaneciam como convidativo

I
Agora, como chefe das fôrças recursos, tirando essas acusa-

cama. obietivo aos agressores de além mar. americanas no terJ:ro europeu da ções do nada". - Alex. Her-
Washington, março de 1943 - O general Andrews foi mandado guerra está como o terceiro cornan-

(Serviço especial da Inter-Arnerica- para o Panamá como CComandal!te. do, em importância, da guerra atual. culano.
•

na) - O Tenente-General Frank da defesa da área das araibas. Ele Embóra inicialmente tenha sido um

Maxwell Andrews, de há muito um pessoalmente escolheu, estudou e líder na aviação, é considerado um A ANEDOTA DO DIA
advogado do uso constante do bom- fiscalizou o estabelecimento das ha- dos mais hábeis comandantes em - Foi a senhor que salvou!
bardeio pesado e um nome bem co- ses aéreas daquela área. Organizou operações terrestres. a vida de meu filho?
nhecido nas outras Américas, assu- também completo patrulhamento Sou 11m fervoroso crente do ínti
miu o comando das forças armadas aéreo, medida que veio afastar a mo apôio nas operações aéreas dis
dos Estados Unidos no teatro euro- ameaça submarina das águas inf'es- se êle - e se quizerdes o melhor
peu da guerra com a. promessa de

II
tadas do mar das Caraibas. exemplo da unificação de todos os le ?

uma intensificação dos ataques aé- Em gratidão ao seu trabalho, o ramos das fôrças combatentes 01.J- ...

I
reos contra a Alemanha. Govêrno do Panamá concedeu-lhe servai a campanha na Africa contra O PRATO DO DIA
No dia em que substituiu o gene-' a medalha de mérito. Um mês de- Rommel". TORTA COM CASTANHAS"

ral Dwight D. EIsenhower que foi pois recebia a "Distinguished Flyng O general Andrews é um destes DE CAJU' _ Façanomes ....lo Comandante das Fôrças Cross" e a "Distinguished Service oficiais que gostam da ação, parti- a massa

Aliadas no teatro africano da guer- .\Iedal" dos Estados Unidos. cularmente ação de aviões. Quando misturando bem 125 grs. de-
ra, o general Andrews declarou em A tarefa das Cars.ibas foi termina- entra num avião prefere sempre ser castanhas de ca jú raladas, dois.
Londres: da e entregue a mãos capazes e o o homem do controle; quando pas- ovos, uma chícàra de açúcar ;
"Planejamos aumentar e interisi- General Andrews recebeu o cornan- sa o comando a um copiloto é ape-

ficar o bombardeio aéreo contra o do das tropas americanas no Orien- nas para fumar um cigarro. O ge- 120 grs. de n:an_teiga, casca r�:
inimigo e preparar maiores fôrças te Médio. Um estudioso que é, se- neral Andrews tem sempre uma lada de um Limão e duas Chi-
que, inelubitávelmente, serão leva- guiu as táticas ela guerra mecaniza- resposta, pronta para os amigos que

li
caras rasas de

í

arinha.
das_ até lá. Construiremos uma fôrça da no Egito e na Líl?ia e colocou lh� encarecem � necessidade de Com essa massa forre uma..

de bombardeiros logo que as Iorma- os seus homens em forma para Ia- deixar de voar SOo f
A

d 1 fçócs de novas unidades e a navega- zer- frente ao Eixo, mas os revezes - Não quero ser um dos gene-]
arma e tor ta e eve ao orno-

çâo permitirem". dos inimigos da civilização na Ãfri- rais que morrem na cama. para assar.

Sua fé de oficio indica que tal Recheie com geléia de pêsse-
política será cumprida rapidamen- Qual dos filmes abai- gos ou damascos.
te. xo sera o de estreia ?
Um soldado cem por cento solda- -

do, um combater.te de primeira mão, IRMAOS CORSOS - O
simpático, cabelos grizalhos, forte, GRANDE DITADOR-
com os seus 59 anos de idade, o Ge- LÍDIA - COMANDO
'nearl Andrews passou mais de :l;j NEGRO N
anos de sua carreira militar bus-

- AUFRA·
cando o devido reconhecimento GOS - MISTER "V"
para o poder aéreo. Nascido em

- SER Ou NÃO SER
Nashville, Tennessee, graduou-se - MISS ANNIE ROO-
em 1906 pela Academia Militar dos NEY - MENINO LOBO _ CAMAS SEPARADAS - QUAN-Estados Unidos, em \Vcsl Pninl.
como tenente de cavalar-ia, Indo DO MORRE O DIA - O LEÃO TEM ASAS TENSÃO
servir na Primeira Guerra Mundial EM SCHANGAI
com o Corpo de Sin al ei ros d a Avia - ;;;';;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;:;;;;:;:::::::::::::::::::::::::::::::::=::;:;;:::::::;=00;;ção, resolveu fazer da aviação a sua
arma. Depois da última guerra di
rigiu várias escolas de oficiais c

viajou pelo mundo todo. Um pilo
to destemido estabeleceu vários re
cordes de distância para os Estados
Unidos na aviação mundial: É um
dos pioneiros elo vôo cégo.
Organizou e comandou o Quartel

General das Fôrças Aéreas dos Es
tados Unidos em 1935. Empregou
seus conhecimentos de combate e
de tática para transformar uma or
ganização defeituosa numa

-

magní
fica e eficiente equipe de trabalho.
Fez uma, grande campanha pelo de
senvolvimento dos canhões aéreos
e constantemente tem frizado a ne
cessidade dos bombardeiros de lar
go raio de ação. Depois de dois anos
e trabalho 'intenso expressou sua fi
losofia numa linguagem simples e
bem compreensivel:

O ataque aéreo não póde ser con
tido por qualquer dos meios agora
conhecidos - disse êle - A princi
pal garantia para derrotar qualquer
fôrça aérea inimiga deve ser o
bombardeio aéreo contra suas bases
c aviões no chão".
Mesmo naquela época, o General

Andrews reconheceu a importância
das táticas que Hitler estava usando
para colocar a maior parte da Eu
ropa sob a sua dominação maléfica"
Quando o General George Mars

hall foi nomeado Chefe do Estado
Maior dos Estados Unidos, no mes
mo dia em que as hordas de Hitler
invadiram a Polônia, começou a
procurar oficiais capazes para ajudá-lo na construção das fôrças ar
madas dos Estados Unidos. Um dos
seus primeiros trabalhos foi esco
lher um homem para controlar o

o ESTADO
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ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr$
Semestre Cr$
Trimestre Cr$
Mês Cr$
Número avulso Cr$

No Interior:
Cr$
c-s
c-s

70,00
40,00
20,00
7,90
0,30

80,00
45,00
25,00

Ano
Semestre
Trimestre

Anúncios mediante contráto

Os originais, mesmo não pu-

I
blicados, não serão devolvi

dos.

I
A direção não se responsa
biliza pelos conceitos emiti
dos nos artigos assinados

TÓPICOS & COMENTARIOS

Cuba, o baluarte
das .Antilhas U.ftf CINEMA PARA VOCÊ
A entrada de Cuba na guer

ra e os intensos esforços que
desenvolve para a vitória é
devida em grande parte ao in
teligente e prestigioso presi
dente da República, general
Fulgêncio Batista. Lembro-me
dos movimentados dias de 1933,
quando os cubanos se suble
·varam espontaneamente con
tra o odiado regime do general
Machado. Numa noite memo
rável fui convidado pelo tele
fone a ir ao Campo Colombia.
Vesti-me apressadamente e
corri para lá, deparando uma

grande reunião de soldados.
Um sargento desconhecido fa
lava. Era o sargento Batista.
Tratava-se do prelúdio da revo

lução que colocaria o sargento
Batista no poder.
Elevado à liderança nacional

por um "putsch" de soldados.
sem a observância dos precei
tos constitucionais, Batista
procurou por muito tempo o
caminho que deveria levá-lo à
democracia. Mas as repressões
continuavam: e o descontenta
mento começou a manifestar
se novamente. Batista apelou
então, inesperadamente, para a

nação, afim de obter o seu

apoio. Pediu aos sindicatos,
que são muito fortes em Cuba,
que o auxiliassem, na base de
um programa de melhoria so
cial - elevação dos salários,
diminuição do número de ho
ras de trabalho, auxílio aos de
sempregados.
Em seguida, • Batista, apre

sentou-se como candidato à
presidência da República. O
povo demonstrou que confiava
nele e nas suas promessas e

elegeu-o por grande maioria de
votos, numa das mais pacificas
eleições jamais realizadas no

país. Pouco tempo depois Hava
na presenciou um dramático
espetáculo, quando 70.000 tra
balhadores, reunidos defronte
do Palácio Nacional, agradece
ram ao presidente as novas leis
relativas ao trabalho. Nevsa
grande reunião Batista com

prometeu-se a apoiar a demo
cracia e definiu a conduta da
nação diante da guerra que
tz'(!'L objetivo libertar o muruu:

c�f,ç{;la do fascismo.
nhadas p 'Fe?, das nações ba
CUba estJ °d I'.vlr dos Caraibas,

esempémhando aeste respe't .

.

,z 0, um zmpUl".:tante

THE LOHDOH & LAHCASHIRE IHSURAHCE Co. LTD.
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L, ALMEIDA R. Vidal Ramos, 19

500 horas seguidas de
bombardeio

Norma Selton.--Exclusividade do C. E. C. para o ESTADO
Manchester. - Há cerca de um ano, aproximadamente,

apresentei à comissão militar do Ministério da Guerra da Grã
Bretanha, um vasto plano de destruição contra a Ale
manha. Êsse plano não poude merecer as devidas atenções por
parte dos nossos engenheiros, pelo fato dele exigir uma soma
de aparelhos absolutamente fóra do alcance das nossas forças.
Quem pode imaginar o número de aviões que seria necessário
para efetuar um bombardeio de 500 horas consecutivas? Ê tão
astronômico o referido número que eu jámais esperaria que
alguem acertasse. E, note-se que quando estudei as bases dês
se programa aéreo, sempre escolhi elementos inteiramente es
senciais. Mas, para não manter em curiosidade os meus leito
res, direi que seriam precisos nada menos que 130.000 aero

planos de todas as classes, voando ininterruptamente e sem

piedade de um palmo de terra alemã. Que os resultados do re
ferido plano seriam sensacionais, ninguem póde ter dúvida. Á
Alemanha seria totalmente destruida e nada sobraria de seu
território. E qual o maior desejo e maior objetivo dos aliados?
Justamente isso. Os aviadores a Inglaterra teria, e uma grande
parte de aviões. Se isso podemos fazer, imaginem os Estados
Unidos, quanto poderiam fornecer para a execução dêsse gi
gantesco projeto de demolição total da Alemanha?

papel. As Repúblicas vizinhas
de Dão Domingos e Haiti estão
fazendo tudo o que podem pa
ra auxiliar as Nações Unidas a
derrotarem o "Eixo".
Quando a guerra terminar,

Cuba tornará às suas pacíficas
atividades comerciais, ao pací
fico desenvolvimento da sua

economia, que se caracteriza
pela variedade dos seus produ
tos, sem se falar na riquezaiio
seu solo. Novamente os turistas
procurarão Cuba, um dos seus

refúgios preferidos. E o fumo
cubano reconquistará o seu lu
gar no mundo.
Mas, feita a paz, as indús

trias desenvolvidas pela exigên
cias da guerra levarão o país à
estrada da grande produção.
Deixando de ser apenas uma
vasta plantação, Cuba entrará
no campo dos modernos empre
endimentos industriais,

OLEO DE PEIXE
COMPRA·SE QUALQUER QUANTIDADE A

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

Rua Conselheiro Mafra, 41. Florianópolis

Contadores' e 6uarda-Livros
Regularizem seus diplomas em face da exigência determi

nada pelo decreto-Iei 4178, de 13/3/942.
Procurem ou escrevam à ORGANIZAÇÃO COMERCIAL

CATARINENSE, que lhes prestará todas as informações.
Rua João Pinto nO 18 ..

Florianópolis. 14vs-Io

- Foi. sim, senhora.
Onde está o gorr inho de-

HEMORROIDES:11ltr 'tTfr4 Múis - '

€STi lSP€ClF/CO rRIIZ.
ALIVIO IMé'{)JAfol

A ação benéfica da Pomadas
.
Man Zan, preparada eape->

,
cialmente para todos os ca-
80S de Hemorroides, é ime-·
diata, alivia as dôres e o ..',

pruridos, acalma e evita as-,

complicações infecciosas das'
ulcerações e varizes hem er=

roidais. A venda em todas-
as Farmacias em bisnagas>
com cánula especial pará'
facilitar a aplicação.

�,�,

MAN. ZAN
PARA HEMORROIDES
Um produto De Witt

0'1,_1 11111111l1li llIIIII II II[ I§ �

As ""ulheres chinesas'
Chunquim, 26 (Reuters)

As mulheres vão ser convoca
das pela primeira vez na histó
ria da China. A lei agora assi
nada exige que todas as mulhe-·
res entre 18 e 45 anos de idade:
participem dos serviços auxi-
liares, por toda a duração da.
guerra. Outra lei provê que to
das as mulheres, entre 18 e 48':
anos, que não estão em servi
ço regular, sejam treinadas nos

serviços de milícia e guerrilha.

c�m::'�H:�:�S��I:::. �tes e amigos que trans
feriu seu consultório
para a rua João Pinto,

i 7 (sobrado, em cima
i do Farmácia "Santo
� Antônio"), onde conti
� nuará a dar consultas,
I das 15 às 17 horas,
l diàriamente

154 v-lO>

Contra Mussolini
fascismo

Washington, 26 (A. P.) - O sr,

Vanni Montaria, secretár.io da Fe

deração Sociadista Italiana da Amé
rica, anunciou que "terá lagar na

primavera uma violenta ofensiva
elas organizações subterrâneas con

tra Mussolini e o fascismo". Decla
rou em entrevista à ímp.rensa que
serão ddrigidos apelos ao povo ita
liano para que intensifique a cam-

panha ele desobediência civil..

eo
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I ; "'ii
missora

:�:i:��n;:;l:�niCiPal.A Comissão Esportiva do Auto-
r. móvel Clube do Brasil, confirmando

'i mente, a pista do Circuito da Quinta
da Boa Vista, onde a 18 de abril vin

. douro será realizado o Concurso de

,-----------------------

Ecos e Notícias
o ministro da Guerra i

sentou Osvol.:lo do Moto
Lírio, natural do município
de Santo Bárbaro. Estado
de Minas, do serviço mili
tar, por motivo de crença
religioso, por ter provado
pertencer à religião católi
ca, apostólica e romana.

.,

Os jornais de Maceió publi
cam interessante Estatística a

respeito dos resultados do abo
no familiar ao funcionalismo
civíl e militar, instituido pelo
interventor Góis Monteiro. Até
agora foram despachados 580
processos correspondentes a 220
mil cruzeiros anuais, duplicando
essas cifras quando todos os

funcionários estiverem perce
bendo abono.

-0-

Tomou posse, em Belém, do
comando da Oitava Região
Militar. o gener-d Paula Cidade.

,*

O presidente da República
assinou decretos nomeando o

capitão-tenente Abelardo dos
Santos Mata, para o cargo de
sou ajudante de ordens e exo

nerando das mesmas funções o

oficia.l de igual patente Isaac
Luiz da Cunha Junior.

Autos de Passeio a Gasogênio.
Depois de apurar-se que o Cir

cuito mede exatamente 1850 metros,

Figueirense x Inlernacio�al."O ESTAuU ESPORTl- te, redunda no 2° tento para o tos perdidos, 101 a .scgulllte: 1° Fla-
-

"1)'· men 0'0 3' ')0 Fluminense Vasco cVO" apresentou ontem aos "csquadrao de aço. cp ors, apro- ,":." � ° .,,.,' h.
o v . "fr ." . Amér-ica, 4, 3 Botaf'ogo, <l,

seus leitores ligeiro comen- veit a n do alguns UIIOS, os gau- Maracaí, o impetuoso centro avan-
iário do jogo dispuiudo en- chos começam a envolver os seus te da equipe tricolor foi, dentre os

ire os quadros do "Interna- adversários até que Tesourinha, "artilheiros", o que maior número
cional F. C.", de Porto Ale- do lado cI� retânaulo contrário, dAe tentos conquistou" no Torneio Re-

.

'"
_ Iâmpago. A colocaçao dos goleado-gre, e "Fiqueirense F. C.", obtem o tento do novo empate. res foi a seguinte : Maracai (Flú) 8;de Florianápotis, E hoje Tesourinha, outra vez, valendo-se Jorginho (Am) 4; Isaías (Vasco),

ojerece mais uma crônica de magnífico passe, não perde Geninho (Bot), Cesar (Am) , Vicen
a respeito dêsse jôgo, [ir- oportunidade para consignar o 3° te (FIá) e Carreiro (Flú) 3; Hele-

no (Bot), Vévé (FIá), Chico (Vas-tnada por uni dos nossos tento gaúcho. Antes, porém, o co) e Lima (Am) 2.
cronistas, "center-ha1f" Av ila esperrliça um Com um (1) tento cada um: Adil-

tento certo, ao cobra-r penalty de son (Flú) , Pirilo (Flá ) , Esqnerdlnha
O "Internacional", tr-i-campeão ] maneira irif el iz. E, ass im, com o (Am ), Otavio (Bot), Tião (Vasco),

I Nelsinho (Am), Vicentini (Flú), Ed-,;gaúcho, ora em nossa Capital, resultado de 3 a 2, favorável aos gard (Am) , Artigas (FIá), Gonzalez
cUl:lpriu, anie-on:em, o seu pri-, visi tan les, termina a primeira ta- (Bo!), Lula (Bot), Lelé (VUSICO),
meu-o comprorrusso, enfr-entando I

se do embate.. Batista (Vasco) e Nilo (FIá).
o valoroso "Féguebrense". I Reiniciada a peleja e com al- Dentre os cJubes que disputaram

(I Torneio Relâmpago, o Eluminen
Todos são unan irues em reco- gunias modificações no quadro lo- se foi conforme se ignora, o que

nhecer que se não presenciou uma I cal, v�lta a perigar o retângulo maior número de tentos conquistou
,partida rica de técnica e lances guarneci do por J vo e, logo depois, isto é, treze (13), seguido pelo

I
.

I
.

I t América com doze (12). ,emocionantes. Pelo. contráoio, só- Tcixer in la en:Ja a pe o a �)�ra Por conseguinte, êsses dois dispu-mente o ardor combativo e a von- I dentro das redes elo ad versai 10. tantes totalizaram mais da metade
tade de vencer levaram a ambos I Depois, é ai nda Tesour-inha, o dos participantes do Relâmpago,
,o,s pelejantes a praticar, por assim \,: "demônio gaúcho", quem con- dos tentos registados pelas ofensivas

.

40 t t a o "Interna- pois quarenta e nove (49), f'oram osdizer, um futeból modesto, medes- signa o en o par
pontos consignados.

. tíssimo, mesmo. I cionaI. Vasco, 2 Botaf'ogo, 1; Fluminense,
Aguardavamos partida notável I Quando se pensava que o "pla- 4 x América, 4; Vasco, 1 x Flamen

'em que reinasse, como dissé� card" não mais apresentada mo- go, 1; Botafogo, 3 x Fluminense, O; PRECO 1lIÁXIll'IO PARA OS
f'

-

R I h t f t t Flamengo, 4 x Botafogo, 1; Amérí-
-

"PASSES"mos, técnica, muita técnica, pois di icaçao, au c u a 01' emen e
ca, 5 x Vasco, 1,' Vasco, 4 x FllI-I·

-

't cl I b
- A Diretoria, da Confederação Bra-o "onze" do Internacional tem

1 em rn reçao as raves e vo, o -

minense, 4; Flamengo, 2 x América,
.Jo rnecidio assunto e comentários a tendo, br ilhau.temenfe, o tento O; América, 3 x Botaf'ogo, 3 e Flu-. sileira de Desportos aprovou o pro-

l
.. -

'que fixou, definitivamente, o "sco- minense, 5 x Flamengo, 1. jeto apresentado pelo sr. Castelotoe os os Jornais e estações de ra-
" A renda total apurada no Torneio Branco sôbre a transferência dosdia do vizinho Estado. re .

Relâmpago foi de Cr" 310.511,60, as- V'
.

difiE lt d I 4 4 f � Il' atletas profissionais. arras mo 1 1-Salvo uma ou duas excepções, o
� com 'o resut .a o ( e x 'ma- sim distrrbuida:

lizou o ansiado encontro inter- Cr" cações importantes foram feitas naquadr-o sulino não apresentou na- '"

t d 1 11 tard e cheia de sol la Rodada 5669400 antiza lei de transferência, entre asda que pudesse prender a atenção es a ua, nUl·a c , • , •••• , • , • ., �

t t fi
,.

di' I ')a Rodada 70 425 30 quais a que estabelece um preço.da assistência (IUe afluiu ao está- que cer amen e icara III e eve na - , ..

6' 4' O.

d
.

tas Iocaí 3a Rodada, .. , . . . . . . . 7,11,3 máximo para a venda dos "passes".d io "Ad,olfo Konder", na alegre memoria -os esportís as ocaIS, 4a Rodada, . , . , ... , , 64.878,00 E
-

d'
.

V A D 5a R I d 51 400 00 sse nao po era ser superior a, ..tarde esportiva de ante-ontem. 1'0- : As Jecza paal:Úd��' 'd�
.

Ton;eio' Re- 40.000 ct'Ulzeiros. O trabalho apro-4.lavia, não queremos assinalar a

O QUE FOI O TORNEIO REL ,1a,A.I�lpagO, fo�a,m .atuada� pelos. se- vado foi entregue ao sr. Luiz Galo-excelência elo quadno· local nem, t b t F T d-

"IPAGO ATRAVÉS DE DA 1
gUll1 es ar 1 lOS. rancIsco rm a- ti para fazer a re_dação final.ião pouco, desdenhar as possibili- AlI

_

-

de (4), João Etzel (4), Raimundo
DOS ESTATISTICOS Sampa.io, e Jorge Miguel, uma (1) FOI l\IULTADO.A re'alização do Torneio Relâm- vez cada um.

pago, no Rio de Janeiro, disputado I Os goleiros mais vasados no Tor
em

c.Ul'.t
o prazo ele tempo e cuja

1'0-1
neio, na ordem decrescente, foram:

dada final foi efelu2,da anle ontem Max, (Flú) 12; Osní (Am) 10; Arí
veio proporcionar ao público uma (Bot) 9; Roberto (Vasco) 7; Juran
especlatiya de otimi.smo, com res- dir (FIá) 7; Alfredo (Vasco) 4 e

peito ao campeonato oficial da ci- i Aimoré (Bot) O.
elade, a ser iniciado 11::1, tarde do I

__

Notá,mos, em p.rincípio, um Fi- pr?xi.mo d<?ll1ingo. Se n� verdade o I CAXIAS X CONCÓRDIAgueÍrens'e hetereogêneo, estabele- ob.lclivo f<?l o de angarta�' recursos I Deverá embarcar hoje para a ci-
I 1 I 1 t para os Cll1CO clubes dlsputan,tes, I .. . .cem ,o Jons panos üe a aque, sem, julgados os mais "categorizados" da! d?,de de RlO do Sul, a lUZIda embal-

todavia, obter êxito completo em cidade e uma perc.entagem con?�e�-I xada do Caxias F. C" que ali enfren
todos êles, porque eram evidentes s�dora para a entIdadc do Ecllftc�o tará amanhã, o forte conjunto do
certas falhas na linha dianteirra. CIl1�ac, alg'l�'ns em.bates do TorneIO S. C. Concórdia.Relampago foram ll1tel'essantes, ten- I

•i\p'esar disso, cOl1b� aos ],ocais a do o América, o Flamengo e o Flu- O alvI-negro possue o melhor con-
sati:sfação d,e abrIr a contagem, minensc, êste mérito na derradeira, junto da cidade de Joinvile, estando
com perigosa investiela de Mal1di- I rodada, ,oferecido C!lo�Iues atraen- ,apto para representar o esporte da,li.
co, o qual assinalou o primeiro teso A tItulo de cunoslda�e, ofere- Por outro lado o S. C. Concórdia

. L 1 t'd M' t
. ,cemos, hOje, aos nossos leItores, os . _ , .

'

P?r: o (a ai e.. J.llU ,os. apos, os dados estatísticos daquele torneio, sob a dIreçao do famoso tecmco
VISIt.antes orgamzam rapl-da e bem levantado pelo Flamengo com 3 platino Tito Rodriguez, tem me1ho
sucedida ofensiva, cons,ignan,do, pontos perdidos e que não pôde en- rado sensivelmente, conseguindo
por inlermédilo de Rui, o pril1leiro cerrar con� chave de ouro a8 suas triunfos sobre os mellhores quadrost to apresentaço·es naquele certame, ao . ,en .

baquear frente ao Fluminense pela do Vale do Haja1, o que o torna ad-
Estava empatada a partida, esmagadora contagem de 5x1, após versá rio respeitável para, o alvi-ne

quando Nena, abusando, lamentá- umD, exibição péssima, não à al,tura gro joinvilense.
velmente, do "!J'uqUle", comete pe- do título que conquistou. Terá assim o público riosulenseA colocação final dos concorren-11aHy, o qual, batido por Chocola- tes ao Torneio Relâmpago, por pon- oportunidade de assistir a uma pro- 169

foi ,realizado lU1l ligeiro treino do
qual participaram, além daqueles
volantes, citados acima, Manuel de
Tefé, Geraldo Avelal' e Rodrigo Mi ..

randa.
Todos deixaram ótima impressão.

GLóRIA X BRASIL
Vem sendo aguardada com grande

ansiedade nos meios esportivos de
Joinvilc, a sensacional tarde espor
tiva do próximo domingo, no está
dio "Paulo Eichholz".
Trata-se da peleja interestadual

que travarão os quadros principais
do Glória F. C., campeão da 2a divi
são da L. J. D. e o forte esquadrão
do S, C. Brasil, de Currtíba, O Gló
ria apresentará nesse prélio o seu

quadro que disputará a temporada
do corrente ano, salientando-se vá
rios bons elementos recentemente
registados,

Com essa equipe espera o qua-
dro [oinvilense fazer boa figura
frente ao seu leal adversário.
Quanto ao quadro do Brasil, é

um dos melhores da divisão princi
pal da F. P. F" militando em suas

fileiras vários jogadores de renome

no meio esportivo do Paraná,

Prestfgfa' o Govêrno e as
classes armadas, - ou serás
um "quinta - colunista". (L.
D. N.).
�._-----. ._....-_......_-.-.....-.-.........

- .....

Advertência da F. C. D.
A Federação Catarinense

de Desportos resolveu ad
vertir o Glória Futebol Clu
be, da Liga Joinvilense de
Desportos, por se ter di;'
rigido di.retamente à Confe
deração Brasileira de Des
portos conforme comunica
ção daquela entidade em

ofício n: 304/43. '

Em
,....,

São Paulo
\.";:'}'; ......_fi1:::

dades do "emze" gaúcho; mas não
nos escusamos de afinllar que
presenCIamos U111 Jogo equilibra
do, lJIlna vez que a Pillbl,icidade
gaúcha semp.re se referiu orgulho
samente ruo,s rapaz'es do "Interna
,cional.

O América foi multado em

Em São Paulo serão dis
putados, amanhã as se

guintes partidas de futebol:
Ipirango x São Paulo; Pal
meiras x Juventos; Santos x
Comercial; ; Portuguesa de
Esportes x Cq,rinthians.

Cr$ 1.200,00, por ter incluido em sua

equipe sem condição de jogo, no

"Torneio Relâmpago" os joga,dores
Cesar c Grita. .���.:.

Em Florianópolis
Agneli em negociações Amanhã, no estadi o "A-

Rio, 27 (E.) - Segundo dolfo Konder". será dispu
apuramos, o zagueiro ar- todo jogo entre os quadrós
gentino Agneli, que há tem· do lnternacional e AvaÍ.
pos defendeu o Vasco da Essa tarde esportiva será
Gama, está em negocia- dedicada ao sr. dr. Nerêu
ções com o Bonsuces so F'C, Ramos, interventor federa!..

Associação Comercial de FlorianópolisAssembléia Ger&B Ordinária

-

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

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

Florianópolis, 20 de março de 19-13.
Adauto Freitas, Secretário.

o Sabão
"VIRGEM ESPECIALIDADE"

erA. WE'rZEI.J INDUSTRIAL-JOINVILLE (Marca regist.)
ai.o 4... f.ltal' •• 10... alS••- t
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INDICADOR ME ICO 1l Igreja catól�ica
------------ condena o naz,lsmo

ARAUJ"'"Q OLHOS, OUVIDOS
-NARIZ GARGANTA

----------------�--------- ,
: Londres - (B. N. 5.) - O
,

cardeal patriarca de Lisbôa, em

Sanson l sermão ;ecentemente pronunciado

fi
condenou a "nova ordem" na

'zista anti-cristã, como uma força
, que não trará no mundo nada
mais além de mlsena e ruiria .

Dr. MADEIRA NEVES-médico especial·j'§ta €'m :-'Não; testemunhamos a corrupção
.da inteligência humana." justifi-

DOENÇAS DOS OLH'OS 'cando, em nome do progresso
. :cientítico, em serviço de falsos.

Curso de Aperlelçoamento e- Longa Prática no RIo, de Janeiro' .

,

" '. o

,. I Pela manhã: às terças. quintas· e. sahndes, das, U1 às 12 .deuses, a mais. cruel e insensata
\.onsu tas horas: à tarde. diariamente. das 15 às 18,. horas 'escravidão dos tempos do paga-
Consultõrío: Rua João Pinto �. 7, 8�bra�o - �ono: 1467 ;nismQ!." _ disse ° cardeal, pros-

Kt:r-,nenell\: i{U>1 Presldente Coutinho. 2.1 ind "A d disegum o: - nova.or em a

Dr. MARIO WENDHAUSEN - ��:��:a��o, �lca .Alemanha serial, em-verdade..uma
de Medicina da Universidade do Brasil)

,

:nova forma de desordem uma

'lJ:-in!erno do Serviço de Clínica Méciica lia Protessor Osvaldo Oliveira ·vez que a verdadeira ordem só
médico do Departamento de Saúda 'd'

.,

h d

1
... .po .e- existir para o iomern on e

CL NICA MEDICi\. Ia natureza humana for reconhe-
Moléstias internas de adultos e orianças. cida e respeitada".

Consultório: RUn Felipe Scbmidt n. 38 - 'I'el, 1426
Resldeucia: Rua Visconde de Ouro Preto D. 70 -- Te!. 1523 .

Heraríe - Das 15 às 18 horas: - FLORIANOPO'LlS.

IIti8TiTUTU
UE DlAtiNij�TWU

Dr. Antônio Moniz ULINICO
de Aragão Dr. Ojalma MoeUmann

P'ormado pela Unlversídade de
MÉDICO Genebra (Sulçal

Cirurgia e Ortopedia. Com pr(lt1ca nos nospttaía europeus
CI'

.

C·
.

d Clfnlca médica em geral, pediatria,lDlCa e lfurgla o doenças do ststerea IJ6rVOBO, apare-torax. Partos e doenças Ibo genltc-urtnarlo do homem
de senhoras. e da mulher

_.-caaaa_oooooooo"""""""'�' _,.._ aooocoao ,"''''",,,,,,.,,,''''''''' ....,,,,._,,''''''''''''''' CONSULTOHIO:
Assistente Técnico

I HERC-llIO WAGIJER � � VIUVA PATR-ICIO CAl- I d Dr. Paulo Tavares
11 � RlJ& João pinto 7 sobra o Curso de Radiologia Clínica com o

e

i I
DEIRA DE AN-

I
Dlarlamente das 15 à8 rlr . Mano'JI do Aoreu Campanarío

I
GENí R WAGNER DRADA H hOfRR. I São Paulo). Ef'pi>ciaJzado em HI·

•
. I:iEsmP.NCIA:

I'
o,t!(>lJe e S!lÜ<1� f'lbllc,'-\, W'I'1 Untver-

I
.rdade do Rio ct3 Janelro,

participam a seus paren - � participa a seus paren- � Almirante Alvim. 36, Gabmete de Halo X
tes e pessoas de suas re- � tes e pessoas de suas E Telefone n 75l. Electrocardtograüa clíruca
Ieções o contrato de ca- � relações o contrato de � "<- ...: M�!ab(Jlism') bas,n

I sarnento de sua filha � casamento de seu filho � I � ondagern Duodenal
B MARIA DE LOURDES 8 JOSE' com a srta. 8 DR. o; binele de Itsroteracte

L:m
o sr, José Caldeira 8'� Maria

I
de Lourdes

\
. r. emiglo Laboratórto de microscopia e

de Andrada � � Wagner análise clínica
----"""-"'" 0000C<l00 """""""'OOOOOOOOX1QCCCOO__ CLINICA -MEDICA Rua I<'ernllndo fl(acÍlsdo,'

Mclestias Internas, de Telefone 1.195
Senhoras e Crianças em

Geral

ICONbULTORtO:
Rua Felipe Schmidt-Edifi-
cio Amélia Neto--Fone 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 11Oras.

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

"O ESTADO" NO§�' MUNICIPIOS
l t e j e

í

A propósito do afundamento do barco-motor "Angela":
o semanário «Correio do Povo>, desta cidade. procurou o a

gente sr. Paulo Bauer, o qual disse que o navio afundado des
locava 220 toneladas, era todo de madeira, 27 metros de com

primento, 7 e meio de largura, 3 de pontal; calava 10 pés e

tôra construido em Itajaí em 1926, sendo provido de um mo

tar a óleo crú Deutz, de 150 cavalos. Destinava se &0 trans

porte de cargas entre Itaiaí e o 'Rio de Janei�J, cuja linha
observava religiosamente há 8 anos, fazendo 2 viagens mensais,
Pertencia à Madeireira Riosul SIA., sendo agentes nesta cidade
a Fábrica de Tecidos Carlos Renaux SIA.

O "Angela" levantára terros dêste porto no último dia
12, completamente carregado e com destino ao Rio de Janeiro.

Ao passar pelas imediações da entrada de São Sebastião
às 4 horas da madrugada no dia 14. avista, navegando em

sentido contrário o barco da marinha mercante nacional "Bel
monte", de 200 toneladas (menor do que o Ange!a}, porem, to'
do de ferro.

Procurando evitar o abalroamento o .. Angela» camba
"8 toda a máquina para a direita Numa manobra infeliz, o "Bel
monte» dá para a esquerda (provavelmente em virtude da ser

ração) vindo a prôa deste alcançar ° e Angela» meia náu,
produaindo- lhe tamanha avaria nó casco que o navio sinistrado
afundou em menos de 40 minutos, totalmente. Acresce que o

mar, nas proximidades do afundamento, tem mais de 40 me

tros de profundidade. o que desvanece qualquer idéia de sal
vamento do borco afundado.

Quanto ao "Belmonte", pequena avaria sofreu em SUl:!

prôa , recolhendo todos os tripulantes do eAngela», que se en

contram a salvo e ilesos.
O «Angelo- zarpou de Itajoí completamente car

regado de carga destinada ao Rio, avultando madeira,
tecidos e arroz, perfazendo o seu valor global a im
portância aproximada de um milhão e quinhentos mil
cruzeiros, quasi . toda segurada.

O barco em apreço estava segurado em duaeri
tos mil cruzeiros, na «Sul Americo», mas o seu vo lo r
comercial era de seiscentos mil cruzeiros.

"

A tripulação do «Angeiap era composta de 10
pessoas, e, na viagem do seu afundamento, ia coman

dado por Lauro Vieira.
•

Prossegue, animadamente, os ensaios da bando
de música da Soé. Musical "Guarani" que agora vem

sendo regida pelo conhecido e competente musicista
sr. Edmundo Cunha.

Contando com a ajuda do seu quadro social, a
diretoria da novel socieaade pretende, dentro de pou
co tempo, oferecer uniforme aos co rn po nen tes de sua

filarmônica, os quais, numa evidente demostração de
amôr à terra e de seu irrte resse pela consecuçõo dessa
velha aspiração dos itajaíenses, vêm emprestando,
com a su a assiduidade aos e nso io s, apoio indispen
sável para êxito comp leto.

São B e n t.
Tomou posse do cargo de delegado espec;ial da

polícia de São Bervto o sr. ten. Osmar Romão da Silva.

H '�aria ';1� Lourdes �

I J:Sé I�noivos��Fpolis. , 23-3-1t3�"""""""'--

N' 180 3 v - 2

I COMPANHIA DE SEGUROS ((SAGRES»
, Sub Agente

L. ALMEIDA - Rua Vidal Ramos, 19

�m- __

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 Prof. EdmundO Vas
concelos. Ex - asslsten�e do I:'rof. Benedito Montenegro. Com prática de
mais de i anos na CI�nlca Cirúrgica do Prof. Alípio Correia Neto. Com
estágio de especiaU�açao no Hospital C�arité de Berlim (Serviço do Prof.
Sauerbruch) e nas CI!DICaS dos Profs.' KODJetzny. de Hamburgo. e Schmieden,
de Frankfort. Cirurgia da Tiróide. estômago. intestino delgado e grosso,
ligadO e vias biliares. seios. ú1ero. ovários. rins. prostata e bexiga.
hérnias. hidrocele. varicocele e varizes. Cirurgia dos ossos e articulações.2 encontrado diariamente das 9 hs. da manhã ao meio dia. na Casa de
Saú.de São Sebastião. tel. 1.153 Das IS às 18 da tarde. à Rua Fernanda
ãchado. tell. 195. Residencia: Rua Duarte Schutel na 2. TeJ. 1?59

Livros à venda
"o DIREITO". obra com

pleto, encadernado, em 119
vo 1 umes com os respectivas
Indices, tlJ.mbem ancudec
nados.
"�ODIGO CIVIL" comen

tado por Ferreira Coêlho.
em 26 volumes encaderna
dos.
I 'Jurisprudencia do SupremQ
Tribunal Federal" em 23
vo 1umes encadernados com

o Indice até lO volumes.
"Legislação Fedfral" de

] J Janeiro de 1937 até Q

presente.
"EU SEI TUDO" revista.

completa em 94 volumes en�

cadernados, tendo cada vo�

lume. tres fasciculos.
"1 Ilustração Brosil�i·

ra", obra cômpleto em 33
volumee encadernados.
"Direito Constitucional�"

contendo n ConstituiÇa0 do
Império. e os comentarias

---�.._---------------------- de Barnolho, Carlos Maxi-
A Estatística Míhiar, destinada 8

miliano, Araujo Cnstro, Aufacilitar a preparação rápida, e tão
das da Nação, exige Que todos o. relino Leal, A. d& Roure e

perfeita quanto possivel, do apare- outros às diversas Consti·
lhamento material das fôrças arma" tuições da República.
brasile!ros lhe p.res�em cooperação I V e tratar à rua' 'Deo·Subtrair-lhe apOlO e trabalhar con- er

f)
.

tra o Brasil. em Ifllerra, (D. E. M,), dóro" n° �3.

Dr.
Especlansta. assistente do Professor

do Rio de Janeíro.

C a Peja manhã, das iO ás 12
Onsults s: A' tarrte rJ�18 3 As 6

AUSEN·T'E
---------------------------- --------------.------------

O�. AU·· r..UCYO D·r: bA.ULA' Diretor d.o �ospitill ,

� r'I \J ..J .. rK' de Ca,lm!anl!' de
FloriaWlpolis

Resf dênoia e Coo!'ultório: Rua Visconde de Ouro PreLO 51
(próximo ao Teatro).

Cirurgia geral e Doenças de seuhoras.
Fisioterapia: Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Vi,úleta.
CONsULTA8: Díaríamentes às 11.30 e das 15 às 18 horas

Fone 1.644

Clinh:a médico-cirúrgica especializada ele
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Dv. SAVAS LACERDA
Ex-interno do Serviço do Professor Leõnídas Ferreira e ex-estag.iário doa
Serviços do dr. Gabriel da Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomu €5. Paulo)

Chefe do Serviço de Oftalmologia do Departamento
de Sdude e Hospital de Caridade

Cons. RIJa FeliPe Schmidt. 8, Flloe 1259
Consultas: das 15.30 às 18 horas

Residencia: CODnlelheir,,]\j;; Tr!'1. 77 -I< L()Rl A N()POLlS.

I
ACACIO MOREIRA

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

apartamento 112 -

C. Postal 110 Fone. 1277

\.

evlacão$>

Tunísia
Londres, (B. N. S.) - De acôr

do com o comentarista militar do,
"Times", uma notícia animadora
vjnda ela Aírica foi a dos bem su

cedidos ataques aéreos contra O>

aerodromo de El Aouina, contra
um campo de pouso a noroeste de
Gabes e contra outros campos de
aviação do Eixo, sabe�ldo-se que
militas bombas explodiram entre
os aviões que se encontravam no
solo.
Tem constituído tarefa rude pa

ra os caças aliados combater os

aparelhos do Eixo, mas a situação:
tem melhorado, acentuadamente, a

êsse respei to. É truismo dize, que
o poderio aéreo tem papel quase
decisivo em quase todas as opera
cões, mas é impossível imaginar
se uma campanha onde o papel
da aviacão seja mais preponrlerun
te que a da Tunisia.

A na

PI ORTANOPOLI�

As autoridades responsáveis pela
fiel execução das Estatísticas Mili
lares podem exigir, sempre Que hon.
ver dúvida quanto à veracidade de
tlUalquer informação, que cada in
formante prove o que declarou. A
má-fé constitue crime contra a se

�rança nacional. (D. E. M.).

y
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"eixo" está
Efeitos das vitórias
K. c. TAYLOR-De

o
Um observador neutral] acaba

de regressar de uma prolongada
visita dos países eur-opeus ocupa
dos pelo Eixo ou a êle aliados, e
'resume as suas impressões da ma
.neira que se segue.

A populaçã-o dos países dentro
da órbita elo Eixo estão agora in
var iàvelmente divididos em três
grupos, cuja fôrça e influência va
.r iam. Em bod os os ref'eridos paí
ses há um grupo que é partida
rio da colaboracão com a Alema
nha, especialmente por razões eco

nômicas, mas deseja que esta
cooperação seja i nd efi.n id a e o
.menos comprometedora passive).
Seguem uma política egoista, que
tem em vista exclusivamente os
interesses elo seu próprio país, não
perm utindo que os seus países ou
os seus povos fossem sacrificados
aos interesses alemães. Um segun
do grupo é partidário c1:1 i limitu
da cooperação com a Alemanha,
sejam quais forem os sacrif'ic ios
que tenham ele fazer. Êste grupo
está desaparecendo rapirlamente.
Há, por fim, em todos estes paises
as massas elo povo, que odeiam o

Hi tler.ismo e sofrem com os bene
fícios de uma aliança alemã, que
têm fome porque os produlos dos
seus países vâo para a Alemanha,
que são obrigados a lutar nas
frentes alemãs pelos inter êsscs da
Alemanha e que desejam ar.lente
mente a derrota ela Alemanha. Nes
te momento - diz o observador
neutral - o grupo que é a favor
de intima cooperação C'Oll1 a Ale
rnanha está no poder na rua ior ia=
dos países aliados ao Eixo. Está,
porém, aumentando de dia para
dia a pressão que os outros gru
pcs estão exercendo sôbre êle.

Há já algum tempo que têm en

fraquecido visivelmente os cha
mados laços ideológicos entre o

Eixo (QU seja a Alemanha) e 'os
'seus aliados . (ou antes, vassalos).
Há já muito tempo que não tem
s id o nesses países urna questão de
"comunidade" de interêsses. Nos
jornais elos aliados ela Alemanha
-as palavras "Nova Ordem" são ra
ras vezes mencionadas e com gran
·de moderação. A própr-ia Alema
nha fala dos seus "aliados" só
mente l10S comunicados do exér
cito e mesmo assim só de ,tempos
a tempos. Mesmo as referências ao

Pacto das Três Potências são fei
tas apenas em <ocasiões de crise l

para f'ins de propaganda. Está-se
tornando cada vez mais evidente a

divergência de inter êsscs, e os

discursos, as irradiações e os co
mentários das imprensas elos es
tados vassalos do Eixo confi rrnam
o fato. A Hungr-ia fala da "Hun
gria .da Coroa de Santo Estevão",
a Fimlâud ia está sempre a falar
dos seus ideais democráticos. A
Itália acentua que está lutando pe
Jos seus interêsses vitais, e até ao

,presente a colaboração do Japão
-consisriu em despachar um só
submarino para as águas -do Atlân
tico. .A êste respeito vale a pena
mencionar que as academias ale
mãs aliadas às ínstituicôes "da
cultura" que a, Alemanha estabe
leceu em todos os países a eJa
.aliados tem atualmente apenas um

terço do número de alunos que
'tinham em 1940. Observadores
neutrais acentuam igualmente que
no ano decorrido as vendas dos
jornais e revistas da Alemanha. so
freram uma reducão de 20% a

25%. Trata-se de ·sintomas que
merecem menção especial.
'TENDÊNCIAS PARA DESERÇÃO
NA HUNGRIA E NA BULGÁRIA
Por-ém, os sintomas de dissolu

-ção são ainda mais profundos. Nos
países aliados da Alemanha está
cr-escendo o rl,e'slalp,Qlntamlenlo em

·proporçãu com o decréscimo das
probabi I idades de vitória da mes
ma. Isso compreende-se perfeita
mente. Mas, àparte disto, tod.os es
tão a começa!', a compreender que,
mesmo no caso de uma vitória ale
mã, os seus países nã'Ü podell1 es
perar benefícios. Estas t'endências
são bastante pronunciadas nos
Balcans. Na Hungria, 10 Conde
Bethlell - que é ai'nela uma das
pessoas de maior influência na vi
da pública - disse recentemente ,Ique () Nadona,l S-ocia.Jis011o e ()
Fascismo estavam entre "as mais I

rachado
aliadas

European Correspondents, para O ESTADO
luta da Finlândia nada têm com

influenciado pelos acontecimentos a guerra mundial, e que não há
na África do Norte, chegou a fa- qualquer acôrdo entre a Finlândia
lar em paz por acôrdo, dizendo e a Alemanha.
que a iniciativa das negociações Mesmo na Itália, o grande sócio
devia partir da Inglaterr-a. Na nu

1
do Eixo, começa-se a ouvir ex

mân ia o desapontamento parece pressões de grande desapontamen
ser mais prof'urrd o ainda. Bratianu to. E o mes.1110 tom de falta de con

e Maniu têm falado abertamente fiança no futuro se nota já entre o:

contra o envio de novas divisões quislings ele todos os estados vas-

para a frente russa, salas, Sérvi a, Grécia, Dinamarca,
O PONTO DE VISTA DA FIN- elc.

.LÃNDIA O Eixo está a comecar a rachar
Na outra extremidade do Eixo, sob a pressão dos acontecimen-

a Fi.nl ârud ia começou já a definir tos. Não há dúvida nenhuma que
a sua posição. Por várias 'ocasiões a estrutura está afetada, e mesmo

últirnamerrte, elementos oficiais e o mundo exterior pode ver perf'ci
semi-oficiais têm acentuado que a tamente as avarias.

Mi}chsdo & (ia.

fracas e abstra tas filosofias mun

diais", e em público avisou os seus

compatriotas de que não deviam
julgar que estas f'ilosotias mun
diais representavam o espíríto do
minante dos tempos, especialmen
te em virtude de haver também
ideais democráticos que têm bas
tantes probabilidades ele sair vi
toriosos". Na Bulgária o Govêrno
está desesperadamente, em luta
Coam uma oposição que cresce cons
tantemente. O Primeiro Ministro
referiu-se abertamente no Parla
mento à oposição à "unificação"
por parte de muilos elementos.
Por fim o jornal "Slovo ", talvez

Sub-ag.ntea no. princip.l.
muncíplol do E.lado.

17P.

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

Agências e

Representações
C.lx. POlt, I - 37

RUI Joio Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS

o PERIGO DA RBC.IDA. • •

Os elementos colhidos pela Esta
tística Militar são absolutame�lr
secretos, e servem sómente a fill!
militares. Negar-se a fornecê-los 011

mentir no ministrá-los constitue
crime rigorosamente punido pela.
leis do País. (D. E. M.).

:;;=' _' II \ Depois de uma enferm.idade, quando o

-;-�r
organismo está enfraquecido, ainda há o

1íY/ perigo da recalda que é sempre muito
III grave. A EMULSAO DE SCOTT-do mais

puro óleo de fígado de bacalhau - é re
constituinte de segurança, para velhos e

moços. Quasi 70 anos de aplicação por
médicos do mundo inteiro. Em qual

quer época, não há substitutos para a

EMULSÃO di, SCOTT
Uma fortuna para os pobres de saudeI

Perdas de tanques
inimigosLondres, - (B. N. S.) - O

correspondente do "Times",
em Beja, noticía: "É difícil
calcular as perdas de tanques
inimigos em Beja, porque o

terreno onde esses tanques fo
ram destruidos ainda não foi
ocupado pelas forças britâni
cas, mas cálculos moderados
dão um número de 30 tanques
destruidos, para um total de
80 que foram empregados. Sa
te-se com certeza absoluta que
a artilharia britânica pôs ró
ra de combate durante as últi
mas refregas, 8 tanques, 6 dos
quais foram destruidos pelos
sapadores britânicos, poste
riormente. Em seguida foram
vistos 13 tanques em chamas,
mais para a retaguarda. Os
cacas-bombardeiros "Hurrica
nes" certamente têm a seu cré
dito diversas das máquinas
destruidas, pois estiveram em

grande atividade, contra os

tanques e as colunas de trans
portes inimigas.

Sindicato dos Empregados em Estabeleci- (rm.
mentos Bancarias no Estado de S.Catariua

Assembléia Geral Extraordinária
De conformidade com os estatutos deste Sindicato e

dispositivos legais em vigor, convoco todos os associados no go-
zo de seus direitos sindicais e em condições de votar, para as- C'd

. - f'" em geral, para as-
.. , -

AI"
. , . onVl a-se aos 1l'maOS e lelS,

slstrem, a ses��o ,de ssemb ela G�ral Extraordman� que se dstirem às fe3tividades em louvor a São José, cujo
r�a l�ara n? la.!._7 do corrente, as 19 horas. na sede, de-ste programa constará de novenas, às 19 horas, dos dias

Smf�hcato, a. flua Visconde. de Ouro Preto na 13, sobrado, para '26 27 e 28 do corrente e missa, às 9 horas. do proximo
o irn especta de ser eleita a NOVA DIRETORIA, CONSE- do .

LHO FISCAL e respectivos SUPLENTES. ommgFo: . , u 25
FI

. ,

li 25 d d' ioricmopo IS.
orranopo IS, e março e 1943.
João C. Rodrigues, Presidente.

N. 8. do Rosário, São Benedito
N. S. do Parto

e

festividades a São José

181 3vs-3 182

de março de 1943
A Mesa Administrativa

2 v - 2

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

I CDmpan�ia
Fundãda em 1870 - Séde: BAIA

INCENDIOS E TRANSPORTES
Dados relativos ao ano de 1941

Capital Realizado Cr $ 9.000.úl)() ,00
Reservas, mais de «$ 59.000.000,00
Responsabilidades assumidas, c IS 4.748.338.249,78
Receita c $ 34.198.834,90
Ativo em 31 de dezembro c $ 91.862.598.37
Sinistros pagos c $ 7.426.313,52
Bens de raiz, (prédios e terrenos) c $ 23.742.657,44
DIRETORES: Dr. Pamfilo d�Utra Freire de Carvalho, Dr.

Fran cisco deSá e Anísio Massorra

Crédito Mútuo Predial
« Aliança �a Baia»

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

cipais cidades da América, Europa e África.

A.aente em Florianópolis
CAMPOS LOBO & CIA. - Rua F�Hpe scbmídt, n' 39

Caixa Posta) n. 19 - T�lerone 1.083
End. Telegr. «ALIANÇA.

I
sUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO. ITAJAÍ,
BLUMENAU, BRUSQUE. LAGES E RIO DO SUL

__-_I

Propdetários: J. Moreira Bc Cia.
28 de Marco

Foi entregue aos prestamístae Otávio Sulusehíwsjj
residentes em Hansa Humboldr, possuteor

'

da caderneta n. 9.272, contempladas no sorteio de 18
de Março de 1943, com o premlo maior, em merca

dor ias , no valor de Crs. $6.250.00.
5 de Abril

Mais um formidável sorteio fE'alizará 8 Crédito
tuo Predial, no dia 5 de Abrii (2a.feira),

com prêmios no valor de

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

de Ouro Preto n" 13.
..........__ -------- ------...

Consultas mérncas g-átis
Contribuição mensal anenas Cr. $2.00............................................._.

Mú-

da

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

inimigo do Brasil (D. E. M.).Um cinema Dara você

Os órgãos da Estatística Militall
têm apôio legal, quando intimam
o produtor e o vendedor a mostrall
o Que pOSRuem em sens estabeleci
mentos. (D. J:!. D.f.)_! .1..L�I�ll.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Hitler
Frank (ordwel.-·(opyright da Inter-amerkene, especial para O ESTADO

Imposto Sindir,ai
Sindicato dos Empregados no COBlél'cio

de Florianópolis
Senhores Comerciantes!
Chamamos a atenção dos senhores corner ciantes para

que procedam, durante o presente mês de março, ao desconto,
de seus empregados, do Imposto Sindical (um dia de salário)
em observância aos Decre tosIeis n" 2377 e 4298, bem como

Portaria n? 884. baixada em 5 de dezembro de 1942, pelo ex

mo. senhor Ministro do Trabalho.
Na séde do n/ Sindicato, à rua Conselheiro Mafra, 35

(sobrado), das Y às 11.30 e das 14 às 17.30 horas, diàriamente,
encontrareis pessôa capaz de dar os informes necessários, bem
como, os formulários e guias para o recolhimento, em abril
próximo, dêsse Imposto. 80 Banco.

Florianópolis, em 24 de março de 1943.
A DIRETORIA.

Farmacia EsperançaA SUA FARMACIA
Rua Cons. Mofra 4 é- 5 - FONE 1.6'.12

Entregél a domicilio

reservas depauperadas cada vez

isangram mais pelo desgaste

tre.,mendo a que volta a ser submetido
seu exército.

IO chefe elos nazis tem como êrr o

fundame,l_2tal
agir lia presente sel.l1

ar-ticulação no futuro. Seu conteu
elo técnico de lula está um tanto Ü
mercê da sorte, apoiada na fôrça
quase que exclusiva ele sua máqui
na ele guerra. Isto, ele há muito tem-
po lhe deu a derr.ota, I

.

BllUl�m'""se Tréel �88as à Ili "HUi rua lambo-
riú el«; contendo cada uma I

dois rll' truentos. te nuo elida
casa 5 qUIHt08, "fdoi de [s n
iH r, sld� ele visita, giiftige
quintal, galinheiro, 3 insta-
!,ções sa nitá r la s, tanque fle
lu va r roupa, instalações de

I radio e telf'fnne em buti das ,

etc. T'rater com o pr o pr!e
'árin, Dr. Agriv,a de Castro
Farin. à Rur.· Vítor Me ir e les
t,O 24, Cnnsultór!o médico,
Telefone [tO - 1405.
52 v-58

Ataque continuo á
linha �iaretb

Londres, (B. N. S.) - Diz o co

ment.arista militar elo "Times",
an.alisando a sit uação :

,.As forças
elo general Montgomerv continuam
a bomhard ear, pesadamente, a li
nha Mareth. Tem sido efetua
das operações locais e limitadas,
mas pode-se contar como certo que
Montgomery não lançarú a luta o

grosso de suas forças senão quan
do tudo estiver pronto para um

ataque de grande envergadura.
Não resta dúvida de que serão
bem apr-oveitadas a habi-lidade e a

exper-ienc ia (1.0 8°. exército.

LEONOR DEUCHER

Nova Iorque, março - Entre al-
gumas alternativas - rendição in- objetivação deste ódio que também consequentemente, mais fica imo
condicional, retraimento sistemáti - aumenta. prudente.
co de suas linhas, etc. - o ditador A França, grande paladina da Toda a histór-la da guerra que
dQ Reich, como tudo indica, adotou liberdade, começa a agir, dentro de moveu ao mundo. assenta o chefe
uma decisão máxima e prossegui- seu território, crescendo de vulto nazista numa série de êrros. E êr-
mento da luta. li sua revolta na medida que tro-I1'os são reunidos a outros êrr os .

E bastante certo que o chefe na- pas de ocupação são encaminhadas O ditador alemão necessita mos-
zista já não conta com o método de ao sorvedouro russo. trar a seu povo desiludido que sua

avanços rápidos, cujos êxitos lhe I r� o dilema que se apresenta a Hi-lmáC[llina de destruição >"inda é po
perrnitiern um moral elevado no

I tler. Contudo, Hitler quanto .mais I derosa. É preciso retomar Carcove.
«fronl." interno e o acréscimo de fracassa mais cái em desespero e, Nâo leva em conta o preço. E suas

pequeninos países à esteira de seus I
.

tr-iunfos.
No entanto a resistência inglesa

'8, depois, o valor revelado da má
quina bélica russa, firmaram, en
ire outros fatores para a vitória
.aliada, duas consequências desespe
radoras para Adolfo Hitler.
Em primeiro logar, a perda (lo

'tempo para a Alemanha e seus sa

télites, significando um ganho aos
aliados na mobilização completa lIa
maior indústria do mundo.
Enquan lo o exército nazi-fascista

.era contido em sua marcha, o for
midável parque industrial norte
arner icano era posto em movimen
tação completando suas condições
:para uma gigantesca produção bé
lica, nada interessante aos preten
sos dominadores do mundo.

De outro modo, desde a tenaci
Idade inglesa à resistência russa, fi
-cou demonstrado, aos então triunla
dores, de que havia fôrças capazes
«le uma oposição à sua marcha.

E os dias correram, indicando
que Hitler não invadiria 2, Ingla
terra e exgotarido o prazo que dera
para vencer a Rússia.
Mas, fracasso par a ,o ditador de

Berlim é indicio de desespero, como
desespero se tornou sinônimo de
.irnprudência.
Consequências, Leningrado, Mos

cou, com o coroamento na tremen
.da derrota de Estalingr ado .

A contra-ofensiva das forças ale
mãs no setor, ele Carcove não só
demonstra a base deste comentário,
como ainda monta, de alguma ma

neira, o preço de semelhante ati
'lude .

É, exigido, cada vez mais, um
maior esforço, não só dos países
que aceitaram a nova ordem, atrai
-çoados por seus dirigentes, como

daqueles que vivem de baixo do
jugo monstruoso da opressão da
"Grande Alemanha".
Uma coisa torna-se desde já pa

tente - as reservas alemãs estão
excassas e o Reich, por si e seu
apêndice, a Itália, não é capaz de
.as restabelecer. Daí maiores exigên
das e consequente recrudescimento
da onda de ódio que envolve os
opressores a velha Europa.
De outra forma, o reforço das re

-servas no "front" oriental redunda
no aumento das possibilidades de

Enfermeira obstétrlca (par
teira diplomada) Atende na
Casa de Saúde S. sebastíão.
das 10 às 12 e das 15 às 17
horas

. __ ---

As anedotas e pIadas aparen
temente Ingênuas são grandes
armas de desagregação mane

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

........RD�..........

1

iSanDUBnolI CONTEM
OiTO ELEMENTOS TONiCOS:
ARSENIATO, VANADA
TO. FOSFO�OS,CALCiO

ETC,
TONU-;O DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
o. Pá!ido.. DiPl!luPlmdo�,
E,!)otlldo!. Anêmico., MííGI
que criem Magro). Crillnçlu
nquí!ie!u. rgClibllríío • toni-
ficação ge",! do olg,ni�mo

com o

ra�" n i'1 �I �� til 81 �I h �
u �l Q� M � �{

lo,

I
n O I

Lío. D.N.S.P. O' 199, da HJ21

Helena D. VargasCOIllUG!C!! à sua distinta
fregiledfl, que, havendo
permanecido z meses íóru
da cs pltat e m viagem de
repouso, encontra se n ova
mente em �U'l residência,
à disposição de sua seleta
freguesia.
Salão Brasil
Praça Quinze, fi' 10

"'oI"oo'Y"�-�""""-_"

18:� JO V-2
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A �::. JOSEPHlHA -I.SCHWEIDSOH

I
avisa aos clientes que es

tará ausente até princípios
de Abril

25v-15

ADVOGt\DOS
Drs.

Aldo Ávila da luz
e

Leoberto leal

I
Escr. Edifício Amélia INeto, sala 2.

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

l E I A ISTO
EXCENTRICIDADES DO

RAIO

No fim do verão passado -

narra uma revista meteorológi
ca inglesa - tlm campanárto
italiano da aldeia de Cosi foi
atingido por violenta descarga
elétrica no momento em que os

camponeses, ao caír da tarde,
assistiam a um leilão de pren
das. O sino do campanário,
completamente fundido, trans
formou-se em pesada massa

metálica, que caíu sêbre a me

sa do leilão. Passado o pânico,
os camponeses, que nada sofre
ram, além do enorme susto,
procuraram ver se a mesa ti
nha sido destruida e, com enor

me surpresa, verificaram não,
só que ela estava intacta, como.
que a pesada massa metálica
tinha aderido fortemente ao

móvel em posição ereta, envol
vida nas fitas multicores que
enfeitavam as prendas, as quais
igualmente nada sofreram, sal
vo terem sido curiosamente
despojadas dos aludidos enfei
tes. Em vista disso, o estranho
objeto em que se transformou
o sino do campanário passou a

constituir prenda e assim foi
leiloado por vantajoso preço ..

--
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EQUITATIVA TERRESTRES, aCIDENTES E TRANSPORTES, S.jA.
Capital Subscrito: Cr. S 3.500.000,00 - Realizado: Cr. S 3.050.000,00

MATRIZ -- RIO DE JANEIRO

Dados- relativos ao S· exercício, encerrado em 31
de D�zembro de 1942:

Cr.$ 23.316.524,50
o.s 21.393.628,80
o.s 940.142,90
o.s 5.793.158,20

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

Rua .Joãe Pinto, 5 - Caixa Postal 37
.

Telefone 1658
Para Seguros de Vida: ft EQUITATIVA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL-Fundada em 1896

�

Os vários períodos da pOlítica nazista LIRA TENIS CLUBE
Herbert Lindsay Mac Cirove.--Exdusividade do C. E. C. para O ESTADO IL�mdres._ - As. pertpécías do consegUi: _por falta .d� capací- sõe.s maravil�osas se seguiram. Inazismo sao muito dignas de dade política e admin istratíva. Ate que a força natural do.

aerem narradas e estudadas O povo se convenceu dos arti- equilibrio universal fez cessar A Diretoria do "LIRA TENIS CLUBE", desejando colocar
atentamente através de todos fícios e da .f'antasia do novo

I
essa série de venturas. Hitler "Parquets" em seu salão de dança, quer saber a opinião dos seus

os seus mais desconcertantes "fuehrer". E assim prestou-lhe,' ainda se debateu perante essa sócios os quais poderão visitar à Rua João Pinto n 9 ("C Ramosperíodos de desenvolvimento. toda a colaboração. Hitler con- emergência ditada pela própria. & C" ''') ,,'
-

d dife t d h d
.

d
.

tDesde a subida de Hitler ao po- clamava o povo a unir-se afim I natureza das coisas e obteve ,la. a expOvlçao os I eren es esen os, an o o seu vo o

der até o presente momento. de conquistar uma fôrça capaz: algumas vitórias. O povo sem- para o que mais lhe agradar.
Quando Adolph Hitler galgou de conduzir o mundo a seus pre o acompanhando. Porém, Dada a urgência, fica marcado o prazo de 3 dias, a contar
o poder, houve na Alemanha pés. Nessa altura, já muito ele- tudo parou. Parando inexplicá- desta data, dentro do qual se procederá o "plebiscito".
uma verdadeira revolução de vada demais, Hitler arremes- velmente. Os alemães jámais Florianópolis, 25 de março de 1943
aspirações nacionais. Muitos sou o povo alemão à culminân- podiam justificar a neutraliza- A DIRETORIA
grupos se chocavam. Os operá- cía, Arquitetou os mais absur- ção do poderio nazista já dívi-
rios almejavam as mais diver- dos planos e, sempre firme na nizado. Os ingleses romperam

-------

sas coisas. E outras classes po- finalidade de conquistar o essa crença mística. O povo co- Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
pulares e aristocráticas expres- mundo, deu orgulho e vaidade meçou a reconhecer o artifício Limitada
savam os mais diversos desejos. à nação. O resultado foi essa de Hitler e a vacuidade de suas B d (" dat P I A" IHitler aproveitando-se dessa guerra que assistimos espanta- palavras e promessas. Hoje, a anco e re I o opu.ar e gn(o a
confusão, mistificou-se como dos. O sucesso de Hitler prosse- coisa mudou. A revolta interna

de Santa CAtarinaum messias e enfeixou o maior guiu sem interrupção. Mais está em seu advento. Espere- U u" Unúmero de tais aspirações e

I
motivos de assoberbamento do

I
mos! O último período não de

.

prometeu recuperar para a Ale- povo. Triunfos espetaculares, morará. Será a derrota alemã.
manha aquílo que nunca logrou vitórias sensacionais e inva- Será a decepção do povo!

matar a três dos doze guardas gundo notícias aparecidas em �,;,;;;;;;;,;;;;;;,;;;;;;,;;;;;;,;;;;;;;;;;;:;;;:;;::;;:;;;;;;;;:=:::;::::::::::::==::::=.;;;;;;-;;;;::�
existentes, pôs em liberdade 54 jornais nazistas, os presos da ca

pessoas que estavam detidas. No deia de Rownox tentaram fugir,
dia seguinte, os nazistas cercaram matando para isso vários guardas.
a cadeia e fuzilaram trinta presos Os nazistas interviram e mataram
em represália. Nesta semana, se-: a todos os presos.

DIRETORIA
Dr. Affonso Pena Junior - Presidente
Dr. José Mendes de Oliveira Castro - Vice Presidente

. Dr. João Proença - Diretor
Dr. Roberto T. Boavista - Diretor
Charles Barrenne - Diretor

GERENTE GERAL - René Cas.sineIli

Receita de premios
Sinistros pagos desde o mmo
Bonus e Dividendo aos. Acionistas
Reservas

•••.•••••••....•••...•....-.....•..•.

i SE�AS· i: padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores :- fábricas do país, são encontradas nos balcães da ....

: Casa SAN�A BOSA :• Diariamente recebemos novidades •

: RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514 :•••••••••••••••••••••••••••••••••••••�----------------------------------------------------------------------�

A. Polôn ia afogada em sangue- \_...-

Londres, 26 (O. P.) - A
agência noticiosa polonesa infor
ma que os cárceres da Polônia es

tão tão cheios de prisioneiros que
os alemães sentem dificuldades
em executar suas medidas de se

gurança. Não faz muito tempo
que guerrilheiros poloneses liber
taram várias centenas de presos
políticos em Bialystock, Lomba,
Konsk e Oinsk.Na cadeia de Pinsk,
um grupo de poloneses armados
penetrou na mesma e, depois de

THE LONDON ASSURANCE
e

CIA. SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"
(Representante)

L. ALMEIDA - Rua Vida! Ramos, 19

..

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

Plebiscito Sóciosentre os

Rua Trajano n.O 16 - Séde própria
Registrado no Ministério da Agricultura pelo Certítíeado

n. 1 em 20 de Setembro de 1938 •

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Códipos usados: MASCOTTE la. a 28. adiçAo

FLORIANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento,
Tem correspondente em 'todos os Municfpios do Estado
Representante da Caixa Economlca Federal para a venda

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

Paga todos os couplns das apólices Federais e dos Estados
de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.

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

melhores taxas :
c/c à disposição (retirada livre) 2%
C/C Limitada 5%
C/C A"iso Prévio 6%
C/C Prazo Fixo 7%

Aceita procuração para receber vencimentos em to-
1as as Repartíeões Federais. Estaduais e Municipal'

FARMACIA ESPERANÇAdo Farmaceutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será 8 sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.
PerFumarias.--Artigos de borracha. .

Garante-se a exata observância Í10 receituáric médico

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

FONE 1.642
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Londres - Março - (Do e indústrias ítalo-alemãs na I A viagem de Churchill a Chi-
British Inforrnation Services Europa. pre indicou bem o grande va--

I para
Interaliado ) - Quando, A ilha possue todas as faci- 101' estratégico daquele bastião

em junho ele 1940, a Itália en- lidades que permitem a aproxí- do Mediterràneo Oriental, que
[ trou na guerra as forças britâ- mação de navios, mesmo os de é o ponto de apôío das vias de

Sobre os subúrbíos de Roma i nicas tinham. no Mediterrâne.o ele grande calado. Desde há comunicacão aliadas com a sr-
I. Jõ.

1 quatro bases Importantes: Oi- muitos anos Malta é considera-I ria, Iraque e a Turquia.
La Valeta (Malta), 27 (R.) -- Um avião da RAF. com braltar, Malta, Chipre e Ale- da como o segundo porto de Quando os alemães ocuparam

base nesta ilha, sobrevoou, na noite passada, à luz da l�a, os xandria. Havia também uma ataque da Marinha Real Bri- Creta, parecia que Chipre, que
subúrbios de Roma, . tendo metralhado uma estação ferroviária quinta base estratégica de me- tânica e, depois da-iqueda da já se achava ameaçada pela ba
perto daquela cidade. O piloto do avião declarou: "Passámos nor importância: Aden: Es- França, a ilha mais bornbar- se naval italiana de Rodes, se
por cima do Tibre e das Lagôas Pontinas, e eu desejei, de to- ses pontos separavam a Itália deada do mundo passou a ter ria o objetivo imediato do Eixo.
do coração, que o salafrário Mussolini estivesse lá". metropolitana de seu império importância primordial. Depois que desapareceu o peri--

africano e, mais tarde, encon- Hoje, o papel de Malta é an- go que ameaçava Suez e Ale-·
traram-se situadas entre a Eu- tes de tudo ofensivo. Os aviões xandria, Chipre do mesmo mo

ropa germanizada e uma parte britânicos que têm a ilha como do que Malta passou da defen·
do Norte da África dominada base têm causado verdadeira siva para a ofensiva e hoje é
pelo Eixo. destruição entre os comboios uma ponta de lança apontada
Aqueles pontos representa- elo Eixo, que levam munições e contra as posições do Eixo em,

ramo um papel preponderante abastecimentos para as forças Creta, Rodes e na própria
numa defesa organizada para ítalo-alemãs na Tunísia. Grécia.
impedir os avanços do Eixo 8....
para o sul e se destinam a ser _-----------_
mais tarde as bases para a

ofensiva das Nações Unidas
contra a Europa.
A base de Gibraltar, situada

a mais de mil milhas dos por
tos meridionais da Grã-Breta
nha, guardou a entrada oci
dental do Mediterrâneo. A for
taleza que em superfície . tem
menos de duas milhas quadra
das, representa do ponto de vis
ta naval um duplo papel de in
calculável importância, impe
dindo a entrada e saida do Me
diterrâneo das unidades navais
da frota do Eixo. O porto pos-

'I
sue diques secos e material ne
cessário para reparar peque
nos cruzadores e outras unida
des menores, sendo também
um ponto adequado para a con

centração de navios ou de com

boios que devem atravessar o

Mediterrâneo.
A ilha fortaleza, Malta, se-

melhante a um gigantesco por
ta aviões que jámais será afun
dado pelos torpedos do Eixo,
foi cenário das mais intensas
lutas aéreas desta guerra. Um
dos fatos mais notáveis na his
tória da ilha nos quatro anos
de guerra, foi o ter passado da
defensiva para a ofensiva. Cen
tenas de aviões da Royal Air
Force partem dalí não mais
para interceptar as formações
de aviões de bombardeio eixis
tas, mas para atacar as bases

fortalezas

o gral. Catroux

\
em que a tripulação torna.

Argel, 27 (R) - Acaba va banho de sol, e imedia
de chegar. a esta cidade, a- tamente pr.ocurou c tc cd-Io.
fim de prepara� o encontro I A tripulaçãó e�?ueu os bra·
entre os generaIs De Gaulle ços, no gesto Ramerade".
e Giraud, o graI. Cat'roux Mos o "Catalina" lançou

• suas bombas, destruindo o

Reorgalrização do governo de submarino.
Vichí

.Londres, 27 (R.) - A rá
dio de Vichí, sem dar mai
ores detalhes, anunciou que
o governo francês tinha aí
do reorganizado, com a fu
são de alguns ministérios e

Largo Caballero
Londres, 27 (R.) O filho do

ex-primeiro ministro espanhol
sr, Largo Caballero declarou
que seu pai foi preso pelos ale
mães, na

\
França, ignorando

qual tenha sido o seu destino.

I•
O Gral. Beinet

Londres, 27 (R.) - O gene- !-N-'-18-4-ral francês Beinet, chegado da
França, apresentou-se ao gral.
De Gaul1e, ao qual declarou
sua adesão. O gral. Beinet co

mandara o 14' Corpo do exér
cito francês, no princípio da
guerra, e portara-se com todo
o heroismo.

exoneração
de ministros.

e nomeação

Sr. Anthony Eden
Ottaw;a, 27 (R.) - Foi

noticiado oficialmente que
o sr. Anthony Eden visita
rá esta cidade, na próxima
semana.

.1

*

O sr. Wallace no Chile
Santiago, 26 (R.) - O sr.

Henry Wallace, vice-pres, dos
Estados Unidos, chegou hoje a

esta cidade.
•

Morreu Shuchlnigg
LONDRES, 27 (R.) - No

ticiam de Estocolmo que o

111'. Scuschnigg, ex-primeiro
ministro da Austria, faleceu
num campo nazista de con

.centração.
-

A Alemanha planeja nova
guerra

LONDRES, 27 (R.) - O
ministro grego das Infor
mações disse que a Alemo
nha, prevendo sua derrota,
todavia se está preparando
para nova guerra. Seu pla
no consiste em ir, desde já,
desvi talizando as nagões
ocupados, por rqeio da fo
me e da chacino. Ao ter
minar o atual conflito, ela
pretende erguer se indus
trialmen te forte em meio
de UlTIa Europa arruinado..

...

Submarino afundado
LONDRES, 27 (R.) - Um

avião "Catalina" surprean
deu um submarino alemão
à flor dJoguo. no momerrto

Washington, 27 (U. P.) - O A SEGUNDA CHICARA
secretário da Guerra, Henry L. É sabido que os comercian-'.
Stimson, expressou numa con-

tes norte-americanos aguçam.ferência de imprensa sua con-
o engenho em matéria de pu-fiança na vitória aliada na Tu- blicidade e constantemente fa-.

nísia, porém advertiu que as
zem uso de um humorismo bem.

fôrças norte-americanas alí anglo-saxão. Isto se evídencía,devem esperar graves perdas. mais uma vez, com relação a
Stimson destacou que a guer-

ra aérea na África do Norte se algumas restrições de consu-·

está desenrolando de maneira mo, impostas pela guerra, nos

muito favorável para os alia- Estados Unidos. Em certo res-

taurante de Hollywood se lê".dos, que destroem 3 ou t apa- num grande cartaz, o seguin-relhos para cada máquina alia- te: "Temos café em abundân-.da abatida. Entretanto, acres- cia A rimeira chicara 5 een-
centou: "Deve recordar-se que t' PA da

'

b t Ih d
., -

t
avos. segun chicara, lO();,

as a a as .ecisrvas serao l'a- I

d '1 "

vadas em terra. As fôrças alia- _�o;a:r:e:s=
..

:·==::;:;::==:;;;jl_das na África do Norte já pro
varam seu poder diante das ve

teranas tropas alemãs".
Acrescentou que uma das ra

zões do bom êxito das fôrças
aéreas norte-americanas na

África do Norte é a violenta
ofensiva aérea, que desenrolam
dia e noite a RAF britânica e
a Fôrça Aérea dos Estados i CASA MISC:�:LANE�. dist�bui
Unidos contra as fábricas 11a-1 dora dos Rá�lOS R. u, A. VICt�r.
zistas na Alemanha e nos paí-I Vávulas e DISCOII. _. Rua TrI1l1�-
ses ocupados. IDo, Ja.

..
- .

editerrâneo

Traídos por Vichí
LONDRES, 27 (R.) - Sn

be-se aquí que os patriotas
franceses, que se haviam
reunido nas alturas mon

tanhosas da Sabóia, foram
tristemente traídos pejo go
vêrno de Vichí. As au tori
dades de LavaI tinham pro
metido que os patriotas que
se apresentassem seriam
perdoados. Muitos, deles eri
tretanto. havendo-se apre
sentado, foram pt'esos e de
portados para a Alemanha.

Vida Social I
• Um cinema paro você

DUAS ILHAS PO RUllI DOTE

Dois grupos de ilhas situa
das nas proximidades das cos
tas escocesas são brItântcas;
porque um rei não recebeu a
dote correspondente à sua es-- ......
posa. Há cinco séculos, maís,
ou menos, Jaime III da Escó
cia, contraiu matrimônio com

Margarida, princesa da Dina-
marca, a quem foi prometida
uma certa soma como dote. O,
monarca exigiu que as ilhas.
Orcadas e Shetland ficassem
em seu poder até que os di
namarqueses entregassem o
dinheiro estipulado. E como,
nunca o fizeram, as ilhas con-
tinuam em poder da Grã-Bre--
tanha...

. ...

Fazem anos hoje:
Sra. Inez Braga de Araujo;
srs. Augusto Roberto Jaques,

co-proprietário da Livraria Mo
derna; e Reinaldo Alves.
jovem Osvaldo Fernandes;
meninos Hamilton Moura Fer

ro e Ieni Linhares,
..

Caspa I LOÇÃO MAB..!VI.
LHOS..! !

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

cimento de sua filhinha
ANA-MARIA

Fpólis" 26 de março de 19'43 fi

Noivados:
O estimado jovem eonterr ã

neo José Caldeira de Andrade
contratou casamento com a

prendada srita, Maria de Lur
des, filha do sr. Hercílio Wag-

184 3 VS. 1-

Dinarte Borba e senhora

FRACOS •

AN�MICOS
TOMEM

filha Crelsltit

participam aos paren.
tes e pessoas amigas
nascimento de seu

o primogênito
DINARTE
Fpólis., 27·3-1943

ner ,

Nascimentos:
Estã em festas o lar do sr.

Eduardo Luz e d. Hilda Luz,
com o nascimento de uma garo
tinha, que na pia batismal r ece
berá o nome de Ana-Maria.

"SILVEIRA..

Grand. Tónice

3v-1

Dr. Saulo Ramos reabriu
sua clinicar dando consultas
das 10 às 12 e das 1ft às 16
horas, diáriamente.
Praça Pereira e Oliveira

n' 10.

(;onfiança na
vitória aliada.

Ainda há que lutar muito
Londres, 27 (U. P.) - Extra-oficialmente, diz-se ser pos

sivel a luta no sul da Tunísia se decida dentro de uma semana,
especialmente se a.s tropas norteamericanas fecharem a brecha
de 55 quilômetros entre Macanassi e o mar com tempo e po
tência suficientes pára atacar a retaguarda das fôrças de Rom
mel e cortar-lhes a retirada para o norte .. Não obstante, mesmo
depois de triunfarem no sul da Tunísia, os aliados deverão ata
car Sfax, a cidade de Túnis e Bizerta, restando, portanto, muito
e muito que lutar.

No início de imensa . tarefa
Washington, 26 (Reuters) - O sr. Elmer Davis, diretor do

Departamento de Informações de guerra, declarou que a "en
carniçada e violenta luta na Tunísia está ainda a alguma dis
tância de decisão, em todos os setores". "O público - acres
centou êle - não se deve entregar a entusiasmo prematuro
com o progresso das fôrças norte-americanas "que estão ape
jIlas no início do que será certamente imensa tarefa".

a vitória será dos aliados
Washington, 27 Cu. P.) - O secretário da Guerra, sr. Henry

Stimson, declarou em. uma roda de jornalista, que confiava plenamen
te na vitória dos aliados na Tunísia, advertindo, porém, que indubi
tave!mente as fôrças norteamericanas terão ainda de experimentar
insucessos e possivelmente consideráveis baixas.
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