
Hitler COII\�VOU a bebericar o seu trauuinboESTOCOLMO, 29:l��. P.) -- FONTE INFORMADA DIZ QUE, DEVIDO AO ESFoR-,
ÇO DEMASIADO REALIZADO COM A GUERRA, HITLER RESOLVEU QUE;BRAR:
SUA ABSTINÊNCIA, POIS É SABIDO QUE o FUEHRER NÃO PROVAVA NEM A.
MAIS FRACA BEBIDA ALCOOLICA. o INFORMANTE DECLAROU QUE HITLERs
EM UM ESFÔRÇO PARA ALIVIAR o CRESCENTE NERVOSISMO DE QUE SE
AC,HA POSSUIDO, AGORA, ESTÁ BEBENDO, POR ENQUANTO, "CHAMPAGNE

FRACA".
Os alemães já

contra-atacam
Borracha africana
Lisbôa, 29 (Reuters) - Cin-,

co mil fardos de borracha che
garam a esta capital, proceden
tes da Guiné portuguesa, destí
nados ao uso interno. Com es-,

ta quantidade de borracha será.
mitigada um pouco à escasseêa
que se vinha observando aquí,
Prestlgía o Govêrno e a8

classes armadas, - ou serás

I um "quinta - colunista". (Lo.
D. N.).

_-!L

Moscou, 29 (U, P,) - As fôrças
alemãs que defendem ala, linha
de fóra de Estalingrado estão bem
apoiadas por unidades blindadas,
Certas informações procedentes

dessa frente indicaram que o iní
migo já está contra-atacando com
o propósito de diminuir a violenta
pressão exercida pelos russos,

.

Grande número de aviões da
"Luftwaffe" apoiam este contra,
ataque, Em um ponto do avanço
russo, as tropas nacionais liberta-
ram 120 mil civis, I
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Perderam os alemães num

20 mil aviões na Rússia
Londres, 29 (U. P.) - Des- nos combates aéreos e pela ire

pachos russos revelam que no quência dos acidentes. Em mui
irans.curso do primeiro ano de tos casos - acrescenta o arti
guerra na frente oriental os ale- culista - os pilotos çermâni
mães perderam 20.000 aviões cos caem por ter perdido o ru

e que se nota que peora a qua- mo e cada vez são mais ire
lidade dos aparelhos germâni- quentes os casos de covardia
coso Segundo as mesmas inior- dos hitleristas. O articulista
mações, a aviação alemã per- acentua que nas fileiras da
deu 3.000 aviões entre o dia aviação germânica se proibiu
15 de maio e o 15 de julho do de voar, a não ser que se conte
ano passado e outros 4.000 nos com uma licença especial para
três meses da atual ofensiva os vôos de oficiais que tenham
russa. O major Postolovsky au- o posto de major para cima.
tal' do artigo, afirma que a Por outro lado, o período para
qualidade inferior dos pilotos o treinamento dos pilotos na

nazistas fica demonstrada pe- zistas foi reduzido de seis para
las grandes perdas que sofrem três meses.

Jvfatanão alemães a GOiG0 de fuzil
MOSCOU, 29 (u. P.) .• - EM CERTO SETOR UM GRUPO DE SOLDADOS, COMANDADO PELO CAPITÃO BONDAREW, ATA�
COU UMA POSIÇÃO OCUPADA PELO INIMIGO. o TENENTE BOGOCHEV MATOU À QUEIMA-ROUPA 3 SOLDADOS E UM
OFICIAL ALEMÃES E QUANDO SE �HE TERMINARAM AS BALAS MATOU OUTROS 3 COM A CULATRA DE SEU FUZIL�
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LONDRES, 29 (R.) ._. NUMEROSAS CRIANÇAS MORR�M DIÁRIAMENTE EM RAZÃO DA FALTA DE ALIMENTOS E DE.
CUIDADOS MÉDICOS, NOS CAMPOS ITALIANOS DE CONCENTRAÇÃO, REVELA UMA INFOHMAÇÃO RECEBIDA NOS CíR
CULOS GOVERNAMENTAIS IUGOSLAVOS DESTA CAPITAL. NO INTUiTO DE QUEBRAR A RESISTÊNCIA DO POV09 OS ITA..

LIANOS DEPORTARAM CÊRCA DE 31.000 PESSôAS DA ESLOVÊNIA. OS DEPORTADOS FORAM CONDUZIDOS rÁRA OS·
CAMPOS DE CONCENTRAÇÃO DE PADUA, TREVISO, RINACCI E DA ILHA DALMATA DE RAll, ONDE AS CONDIÇÕES DE-

.

VIDA SÃO ABSOLUTAMENTE INDESCRITIVEIS ..• DIZEM OS DELEGADOS ECLESIÁSTICOS QUE TIVERAM RECENTE
MENTE OPORTUNIDADE DE VISITAR OS REFERIDOS CAMPOS. MUITOS PRISIONEIROS ATACADOS DE TIFO NÃO RE

CEBEM CUIDADOS MÉDICOS DE ESPÉCIE ALGUMA.

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n,v 13

T@l. 1022-Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

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

No Interior:
Cr$
Cr$
Cr$

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

80,00
45,00
25,00

Ano
Semestre
Trimestre

Anúncios mediante contráto

Os originais, mesmo não pu-

II ;::��:;;f:':�;�;:i�:::�;�:dos nos artigos assinados

TOPICOS & COMENTARIOS
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[ A NOSSA SECÇÃO�

vuem OI a CIVllzação �a luropa �i�;'�:�:��Ê�?�:��:�:�!:'cernos pequenos num cargo,
maior do que nós" - La Ro
chefoucauld.Não resta para os arras meríto •

algum, Eles eram essas mesmas A ANEDOTA DO DIA
tribus de bárbaros 'e selvagens A PATROA - Júlia, tu achas,
que, no século V, se precipitaram que esta faca está limpa?
sobre o sul da Europa e destrui- A CRIADA - Como não,",
ram toda a civihzaçâo então exis- patrôa? Agora mesmo cortes.
tente. O próprio Cristo era nalural com ela uma barra de sabão.,
da Judéa, na Ásia Menor. E por- �
tanto, se filia á corrente de pensa- O. RRATO DO DIA
menta que se elaborou ás margens CREME DE ARROZ COM:
do antigo Mediterrâneo. Moisés AGRIÃO - Aproveite o arroz'

tamhern, desde que f'oi colhido nu- que sobrou da primeira refeição-
ma cesta nas margens do Nilo e leve ao fogo com dois litros:"
educou-se integralmente no Égito' dágua, paio, toucinho" Bacon

"

;-.
e, a.os quarenta e tantos anos, con- cebola, tomate .. um alho pôrro
duziu seu povo á Canaan. Em con- e um bom pedaço de abóbora.
trar íedade ás pretensões dos na- bem amarela e sal.
zistas, vejamos como figuram a 1Í- Duas horas depois, passe tu-
teratura e cultura inglesa que ocu- do pela peneira e deixe ferver-
pam lugar de destaque nessa absor- mais um pouco. �
ção dos conhecimentos sul euro- Corte agrião bem tino, deite
peus. E sempre os ingleses acusam na sopeira e regue-o com o cal .. -

tais conhecimentos corno os mais do .quente,
importan tes n a estru turação da ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
intelectualidade européia,

Jaime Soares (Exclusividade do C. E. C. para O ESTAD O
Hitler e os nazistas proclama- literatura do norte, anterior á ida

ram que os alemães são a raça su- de média, não tem procedência.
perior do mundo e os arias unicos É um mito. Uma ficção. Por ex em
em pureza de sangue. No entanto, plo, Madama ete Stael querendo
o que fez e faz a civilização é o fazer um paralelo entre as tendên
pensamento, a cultura, os conheci- cias dessa pretensa literatura do
mentos que permitem dominar a norte, antiga e a literatura clássi
natureza e fazê-Ia servir ao hO-1 ca da Grécia e Roma, declara que
mem. Ora, o que produziu o a'tual

j
o que representa caracteristíca

surto, da civilização européia foi mente esta literatura em contrapo
a Renacença. Pois bem, estudemos mas de Ossían, Ora, está provado

I
minuciosamente todos os grandes hoje que Ossian não existiu. Foi
escritores da Renacença. Todos um escritor escassez que, para ga
eles estão exclusiva e inLeiramente Ilhar dinheiro ou outro motivo
impregnados da literatura clássica qualquer, publicou os poemas cha-
grega e latiria. Por exemplo, leia- mados de Ossian, dizendo tê-los
mos a obra cle Montaígne : todas traduzido de documentos antigos.
as citações que faz são exclusiva- Mas, desafiado a exibir esses do
mente gregas e romanas, O mesmo cumentos, Macpherson não foi ca
se clá com Rabelais, Petrarca, Dan- paz de fazê-lo pelo que completa
te e todos os mais proceres da mente desmoralíeado, Em conclu
Renacença. Frlhos da cnltura clás- são: a base única de todo o pensa
sica oriundas das margens do Me- mente e civilização européia é mes

diterrâneo antigo. Nenhum deles mo unicamente or lginárdo da Gré
cita ou conhece escritor antigo da cia e de Roma.
Alemanha, anteriormente à idade
média ou da idade antiga. Porque Qual dos filmes abai
não exnstiam. O pensamento euro- xo será o de estreia?Ofensiva na Africa peu, nessas épocas estava exclusi-

Washington, março de 1943 - vamente nas margens do Mediter
(Comentário Especial da Inter- râneo que o originou e engendrou.Americana)-Examinando, à luz dos Portanto. a lenda dos alrias e daúltimos telegramas, a situação da
Tunísia, compreendemos com faci
lidade porque o chanceler Hitler
resolveu enviar a Rommel um te
legrama patético. Semanas atrás
previmos que dentro de algum tem
po Rommel teria de escolher entre
Estalingrado e Dunquerque, isto é,
entre uma retirada penosa e uma
destruição completa. Os aconteci
mentos destas últimas horas mos
tram que o momento dessa escolha
se aproxima. Afirmá-se que HitÍer
já escolheu: quer a resistência a to
do custo, mesmo em condições más,
e em inferioridade numérica, mes
mo com a perspectiva do sacrifício
total das forças ítalo-germânicas. O
problema, tal como o colocamos há
algum tempo atrás, era saber o que
Rommel procurava na África: si
simplesmente ganhar tempo, isto é,
perder devagar, ou si tinha a pre
tensão de poder resistir e lutar in
definidamente. Si já teve essa pre
tensão, e sonhou com avanços ful
minantes como os que já executou
em tempos ídos, a "raposa do de
serto" certamente não a tem mais.
A raposa está cercada, e o cerco

dia a dia Se estreita mais. Ao nor
te os ingleses firmam as posições.Ao sul avançam. Já parece fóra de
dúvida que o 8° Exército Imperial
varou a famosa linha Mareth. Neste
momento séria ameaça já pesa sõ
bre Matmata, e Matmata fica alguns
pares de milhas além da linha Ma
reth, E fica a exatamente 24 milhas
a sudoéste de Gabes, isto é, do mar.
Um pouco mais ao norte os ameri
canos também marcham para o mar.
Duas colunas avançam, quase paralelamente, uma em direção a Sf'ax,
,!u�ra em direção a Mahares. Estáúltima acaba de obter uma vitória
da mais alta importância ocupandoMaknassy. Coube essa façanha ao
5° Exército do general Patton quesoube aproveitar brilhantemente a
vitória que foi a ocupação de Gafsa.
Entre os americanos e os ingleses
os franceses também avancam em
direção a Gabes.

>

Rommel não tem mais salvação.Tenha ê!e 200 mil homens ou tenha
muito mais, sua situação é tão gra-
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Os órgãos da Estatística Militar

têm apôio legal, quando intimam

I
Sub-.gente. nOI princlpalt

o produtor e o vendedor a mostrar munciplo. do E••do.
o que possuem em seus estabelecí- 17P.mentos. (D. E. M.). _ �=========���=-
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i SE'DAS i• •
• padrões maravilhosos, finíssimo acabamento das melhores •
ii' fábricas do país, são encontradas nos balcães da .'
: Casa SANTA BOS& :
• Diariamente recebemos novidades •

: RUA FELIPE SCHMlDT, 54 - FONE 1514 :"
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IRMÃOS CORSOS - O
GRANDE DITADOR
LÍDIA - COMANDO
NEGRO - NAUFRA
GOS - MISTER "V"
- SER Ou NÃO SER
- MISS ANNIE ROO-
NEY - MENINO LOBO - CAMAS SEPARADAS - QUAN
DO MORRE O DIA - O LEÃO TEM ASAS TENSÃO
EM SCHANGAI

ve que apenas lhe resta forcejar
para prolongar a luta com diversões
súbitas, descarregando, por exem

plo, todo o peso de suas forças sô
bre um só ponto, para forçá-lo. Mas
êle perde a rapidez de movimentos,
e um tal plano teria uma utilidade
muito precária. Rommel deve Si! re
cordar com desgosto da surpresa
que fez aos norte-americanos em
Kasserine - um êxito rápido que
lhe valeu uma derrota que neste
momento lastima. Hoje êle está na
iminência de ver cortados os seus
exércitos em duas partes e prova
velmente em três.
Os norte-americanos também de

monstraram no seu contra-golpe
uma mobilidade fulminante, que de
ve ter causado a Rommel uma dolo
rosa surpresa, fazendo-o experimen
tar antecipadamente o sabor da
derrota. As forças estadunidenses
que capturaram Gafsa e Maknassyfizeram cerca de mil prisioneiros
nazistas, e no norte aprisionaram
cerca de mil e quinhentos soldados
italianos, com equipamento com
pleto. Mais alguns golpes como êste
e estará liquidado o domínio do
Eixo na África.

o

A campanha da África do Norte
tem dado muitas vezes motivo a
críticas sevéras, tanto antes como
depois do histórico desembarquede novembro de 1942. Entretanto,
agora que ela se aproxima do fim,é de justiça reconhecer que pouco
mais ou pouco melhor se poderia
fazer. Rommel dispunha de um
exército verdadeiramente excepcio
nal, as condições de abastecimen
to dos exércitos aliados eram das
mais complexas e a guerra no de
serto apresentava aspéctos descon
certantes. E, sobretudo, a liquida
ção dos exércitos do Eixo na Áfri
ca só se revestiria de todo seu sen
tido quando relacionada com um
plano concreto de invasão da Eu
ropa. Esse plano existe, pode-se
afirmar, depois de Casablanca. As
sim, Rommel não perdeu por espe
rar. Ele será afastado no devido
tempo, para que fique aberto o ca
minho da libertação da Europa.

Uf4 CINEMA PARA VOCÊ

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

Quem sonegar informações à Es
tatística Militar, trabalha em pró)
de país inimigo. E. nesse caso.
será julgado, militarmente, como
illimigo do Brasil (D. E. M.).

I
ANTÔNIO MUNIZ

ro DR. {;

DE RAOÃO
comunica a seus clíen-

l tes e amigos .qu e trans·

1
feriu seu consul tório
para a rua João Pinto. '�'.

7 (sobrado, em cima
I da Farmácia "Santo..: .,

:

í Antônio"). onde conti- .��

nuará a dar consultas, �1 das IS
" 17 horas,as i'� diàriamente "o:

� '.'
>:j

v·Hi 154

O derrotismo e o peSSImJSlIlt!r..
são armas da "quinta-eolllD:a"."
(L. D. N.).

Machado & Ci•.
",

(:
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uma apendicite supurada,
faleceu o sr. Idelfonso Sil-Iveí r a , 2' tesoureiro do "Bo-
tafogo", que por isso tomou Rio, 29 (E.) - Pela 2a. vez

luto por 8 dias consecutiva, o Fluminense sa

grouse campeão no campeonato
Intante-Juvenil de Natação, ob
tendo 232 pontes."
Em segundo lugar ficou o

América com 163 pontos; e em

terceiro, o Ti juca, com 154
pontos.

o ministro das Relações Ex
teriores, assinou portaria no

meando o sr. Vinicius Wagner,
Rio Do CORRESPON- diretor do Departamento de

DENTE ESPECIAL AMORIM Saúde do Estado ele Santa Ca
PARGA (via-aérea) _ Para tarina, para exercer a função
se ter idéia exata do relógio de presidente da Comissão �Js

gigante que será inaugurado tadual de Fiscalização de En

dentro de poucos dias na tor- torpecentes nó mesmo Estado.
Te do novo-edifício da E. F. C.

;.:,

B., nesta capital, é bastante O coronel Claude M. Adams,
fixar a atenção na gravura aci- adido militar à Embaixada dos

ma, onde aparece, ao ser iça- Estados Unidos no Rio de Ja
do um dos não menos çiqan- neiro, foi promovido ao posto
tes dêsse relógio, em coniron- de brigadeiro-General.

1-
to com a estatura dos operá- Antes de ser designado para

Clínica médlco-cirúrgica do rios quAe alí tambem são vistos, servir no Rio de Janeiro, o ge-
DR. SAULO RAMOS mede esse 3,50 metros, pesam- neral Adams foi ajudante de

Jilspe���r:!:ase��O:::� de do 150 quilos. . orelens do general Georges C.
ALTA CIRURGIA ABDOMINAL:

-I
Marshall. O general Adams,

tõmago, vesfcub, útero, ovárlOl!l, VIDA SOCIAL d
apêndice, tumores, etc. _ CIRURGIA quan O ainda capitão, já havia
PLASTICA DO PERtNlilO - Hemiu, servido I M 1 II
hldrocele, varicoceie. Tratamento Bem

ao genera ars la . e

dor e operação de Hemorroldes e varl- Anl�er.'rlo8_t mais tarde, como seu oficial

I
zes - Fracturas: aparelhos de gêB80.
Opera no. Hsplta1e de FlorlanõpoU.. Transcorreu. ontem, o ani- executivo. Durante a Grande
Praça Pereira e Oliveira, 10 -

I
versário natalício do Monsenhor Guerra passada, o general

Fone. 1009
Horãrlo: Dai 14 às 16 horu, c11ar1a. Harry Bauer, vigário geral da Adams serviu com a 30a Dívl-

mente. Arquidiocese. são e foi ajudante do coronel
________,________ O distinto prelados que conta Roane Warring, que presente-

numerosas amizades no seio da mente é comandante da Legião
sociedade catarinense pelos seus Americana.
dotes de espírito e coração,

�

foi muito cumprimentado, ha- Acha-se aberta, pelo prazo de
vendo sido rezada missa de 8 dias, a contar de 25 do cor

ação-de-graças, ontem na Cate- rente, a matrícula para o curso

dral Metropolitana, por motivo de pilotagem do Aéro Clube de
do transcurso daquela data. Santa Catarina.

, ---1: �1)1!'� I �s. informações podem SE'l'

A data Ge ante.ontem-·a:ssma- solícítadas na própria séde do
Iou o aniversário natalício do sr ,

Aéro Clube, à rua Trajano (So
prol. João Roberto Moreira, brado), das 10 às 11 e das 14

diretor do Instituto de Educa- às 15 horas .

*

ção de Florianópolis.
O aniversariante, que é ele

mento de destaque no magisté
rio catarinense, recebeu nume

rosas provas de estima por par
te de seus amigos e admirado
res, sendo, tambem, por êsse
motivo, homenageado pelos a

lunos do estabelecimento que
dirige.

r
,.

::::;,� ::����l�''''_ i..���Q)�
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Internacional
e Avaí

Futeból
Em Santos

SANTOS, 29 (E.) - O San
.. tos venceu ao Comercial,
ontem, por 3 x 1. Próximo domingo

Rio, 29 CE.) - No próximo
domingo se realizará a 1"'.
rodada do turno neutro do
campeonato carioca de fu
tcbol, entre o Fiuminense e

o Vasco.

tm São Paulo
SÃO PAULO, 29' (E)

Disputando partida para o

campeonato paulista, o Co-
- rinthians abateu a Portu
guesa de Esportes per 6 x

1. Os pontos do Corinthians
foram marcados por Jerô
nimo, Milani (2), Servílio
(2) e Hercules. A renda al
cançou 56.485 cruzeiros.

•

SÃO PAULO, 29 (E.) - O
Juventus perdeu para o

Palmeiras, ontem, pela con

tagem de 3 x 1.

Turfe
Rio 29 (E.l - No Hipódro

mo Brasileiro cerreram on

tem S páreos, em que saí
ram vencedores: I' páreo:
Aragel; 2' páreo: Montealvo;
3' páreo: Cartuxa; 4' páreo:
Astor; 5' páreo: Eveready;
6' páreo Âmbar; 7' páreo:
Morongo; 8· páreo: Emboá

O montante geral das a

postas atingiu:'
Cr $ 1 :021.880,00.

\jI�
Rio, 29 (E.l Realizou-se tj

ontem na Enseada de Sta. Lu
zia a la Regata oficial dêste
ano, composta de 12 páreos
disputados pelos clubes Cu ana
bara, Natação" Vasco, Botato
go, S. Cristóvam, Icaraí , Gra
goatá, Flamengo, Internacional
e Laje.
A vitória coletiva coube ao

Botafogo com 4 primeiros lu
gares, 1 segundo e 1 terceiro

MISSA
Os írmãos e os cunhados de JOSÉ JOAQUIM DE MOU.

RA, que se achava a bordo do "Afonso Pena" . convidam
aos demais parentes e amigos para a mis;a que será
rezada amanhã, às 7 horas, no altar de Nossa Senhora,
na Catedral Metropolitana, para que êle venha a ser en
contrado com vida.
185

SÃO PAULO, 28 (E.) - O
- Ipiranga venceu ao São
.Paulo, na tarde de ontem,

_ por 2 x 1.

No Rio de Janeiro
RIO, 29 (E.) - Ontem,

.disputando partidas da. Tor
neio da Liga Metropolitana
de Futeból, foram realiza- Finalmente, ontem, à tar
das os seguintes encontros, dinha, foi realizado no es
-no estádio do Fluminense tádio "Adolfo Konder". o
F. C.: esperado encontro entre os

Bo�sucesso (3 tentos e 2 quadros do Internacional,
,-escanteios) x Canto do Rio tri-campeão gaúcho. e Avaí
{I tento); Vasco da Gama local.
(1 tento) x Bangú (O); Ma- E' inegável a superiori
-dureira (2 tentos e 1 escan- dade do clube visitante,
teia) x América (1 tento e composto. como se sabe. de
2 escanteios); Fluminense profissionais.
(I escanteio) x São Cristóvão Aliás, contrastando o im
(O); Botafogo (1 escanteio) x provisado padrão de jogo
Bom Eucesso (O); Vasco da da estréia, o quadro V1S!

Goma (1 tento e 3 escan- tante mostrou inegável su
-'teias) x Flamengo (l tento prema cio, .iesde os primei·
-e 2 escanteios); Madureira ros minutos de luta, diri-
(l tanto) x Botafogo (2 es- gindo o marcador ã seu ta

'Ccanteios); Fluminen e (1 ten lento.
to I escanteio) x Vasco da Foi um conjunto homo-
Gama (O). gêneo em que a linha bom-
Como finalistas, '0 Flu- bardeadora executava seus

.rn
í

nerrsa x lVIadureira. Soíu constantes morteiros, obri
'vitorioso o Fluminense por gando a Adolfinho a desen-
3 x 1, cujos pontos, do pri- volver todas as possibilida
meiro, Eorarn obtidos por des na defesa do seu posto.
Adilson (2) e Pedro Nunes; Contudo, os locais não se

-e do último, por Durval Ar- deixaram envolver com fa
hitrou a juiz Carlos Santos. cilidade e levaram a luta
-As partidas, das quais o no mesmo diapasão, contra
.F'Iurnírrense saiu vitorioso, atacando, continuadamen-
renderam Cr$ 41.880,30. te.

• O quadro visitante, desta
RIO, 29 (E.) - Nuna en -

vez, viu coroados de êxito
contra inter-municipal, reo- o esforço e técnica despen
Jizado ontem, o Olaria e o didos nesse encontro, obten
Petropolitano empataram do 5 tentos contra 3, dos
por 1 x 1. A renda foi de avaíanos.
·900 cruzeiros,

Em Minas
Belo Horizonte, 29 (E.) -

O Siderúrgica, na tarde de
-orrtem , venceu ao América
por 3x2.

Em Petrópolis
Petrópolis, 29 (E) - No

encontro entre Amadores
do São Paulo F. C. e Ser
rano houve empate por
Ixl.

O Botafogo de luto
Río, 29 (E,) - Vítima de

V A D.

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

Natação

Remo

1 v-1

relógio gigante da EcosE. F. c. B. e Notícias

Quando a lguém, tlll como o ca.va.
_ lheiro da üustracãc a-cima, oferecer
lhe. em l\lUBvel gesto. um cálice do
excelente aperitivo KNOT. lembre
"" v. Si... de ..cresoentar, ao agrade.
cer .. gentilezo.:ESTE-E 1.41'1-
BtN O I1EU APEI1ITIV(J

I'REDll.ETtJ!

*

Entre os festejos comemora

tivos da passagem do aniversá
rio da Central do Brasil, no

I dia 29 do corrente, merece sin
gular destaque a exposiçao re

trospectiva dos empreendimen
tos da Estrada, que será inau
gurada no grande «hall» da es

I
tacão D. Pedro II.
A iluminação do certame se

rá feita com energia fornecida
por motores a gosagênio fabri-
cados na Estrada,
Embora o aniversário da Cen

tral do Brasil s e registe no dia
29. os festejos comemorativos
fe ram realizados no dia anterior
por ser domingo, para não pre
judicar um dia de trabalho,
que representa enorme prejuizo
para o esterco de guerra.

orr I'/(O/)(/{O /)A KIfOTSA./trO ••cOI'!. E SE6VROS
� ITAd�I �

A interventoria federal no
Estado concedeu exoneracão ao
sr. Helmuth Müller, do ·cargo
ele prefeito de Porto União.

*

O sr. Ten. Mário Fernandes
Guedes foi exonerado do cargo
de prefeito de Camboriú e no

meado para a Prefeitura de
Porto União.

Fazem anos hoje:
sritas. Lígia e Gilda Gaffrée,

filhas do saudoso dr. Cândido
Gaftrée;
srs. dr. Sávio Secco, dr. João

Sávio Siqueira, Toga Sepitiba e

Odilon Mafra;
menino José Grumiché, filho

\do sr, Erico Grumiché.
,. .

\�:Isitas_�
.

Em companhia de seus ir
mãos Antônio (comerciante) e

Manoel (musicista e funcionário
estudaI), deu-nos, sábado, o

prazer de sua visita o nosso pre
zado conterrâneo José Miranda mílía , ali permanecendo, a hon
da Cruz. Daqui saído em 1912, rar o nome catarinense por u

foi para S. Paulo como tele- ma vida laboriosa e honesta.

grafista, radicando-se em Ribei- Abraça-lo, pois, com efusão. foi
rão Preto, onde constituiu f'a-

.

para nós grandíssimo prazer.

Rua Vitor Meireles, 28
Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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produção de
armame tos lI.)' EE lTU Dr. AR UIO-��i��G��ci���:II I -, . .r � • •

Especialista: assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

r I.. Pela manhã, das 10 AR 12
,-oruun:a,� A' tarrí e das 3 às 6

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

A. colossal

Dezoito milhões de dólares em novas construçõeshumano e dos materiais vitais trução está em vias de conclu
tenha sido tremendo, as refe- são. As fábricas de tempos de
ridas fábricas tinham de ser paz foram convertidas à pro
instaladas, e os demais traba- dução de guerra, enquanto que
lhos tinham de ser realizados, milhares de novas fábricas fo
a-fim-de que houvesse casas rarn instaladas rapidamente.
em número suficiente para o O arsenal da democracia está
exército de operários que mar- pronto para a tarefa ele 194:3
cham para o centro de produ- -- a-fim-de fazer com que to
ção de guerra. Ao mesmo tem- da a engrenagem da maquina
po, os acampamentos e os ae- ria bélica norte-americana fun
ródromos eram precisos para cione com rapidez

í

ndíspensá
a defesa e para o adestramento vel para encurtar o prazo para
ele nossas forças armadas. lo esmagamento definitivo das
Agora essa tarefa de cons- potências do Eixo.

Washington - (Inter-ame
ricana) -- Os recorda de cons

trução tornaram possivel a co

lossal produção de armas e

munições previstas para 1943.
Um total de $18,500.000.000 fo
ram gastos durante o ano de
1942 na construção de novas

fábricas e na ampliação das já
existentes. Isso inclue a con
versão de indústrias; a cons

trução de novas fábricas; fa
bricação de máquinas e outros
equipamentos destinados a a

celerar a produção de guerra.
Tendo sido alcançado um re

cord fenomenal em 1942, em

1943 a construção decairá um

pouco a-fim-de libertar poten
cíal humano e materiais de
construção para o capítulo fi
nal da produção de armas para
esmagar os inimigos da liber
dade.
Durante o ano de 1942, de

acordo com o Censelho de Pro
dução de Guerra, aproximada
mente 3.000.000 de homens se

empenharam na construção de
fábricas e estaleiros, amplia
ram numerosos estabelecimen
tos industriais já existentes,
dotando-os de novas instala
ções capazes de acelerar a pro
dução de guerra. O esforço de
construção consumiu milhões
de toneladas de ferro e aço, mi
lhões de cimento, milhares de
toneladas de cobre, chumbo,
zinco, etc.
Num uníco mês, por exem

plo, foram construidas casas

para 250.000 homens, comple
tas com as necessárias ruas,
rede de esgotos, abastecimen
to dágua,

.

hospitais e centros
de diversão, além de .

$15.0.000.000 empregados na

construção de 50 aeródromos
com as correspondentes pistas
de aterrissagem, hangars, ofi
cinas de reparos e depósitos de
combustível. Mais de .

$400.000.000 dólares foram
destinadas a construção de fá
bricas de material de guerra.
Este vasto esforço de cons

trução, o maior da história do
mundo e representando duas
vezes mais o record atingido
durante a febre de constru
ções de 1925 a 1929, tornou-se
necessário para colocar os Es
tados Unidos em pé de guerra.
Embora o preço do potencial

I posto Sindir,al
Sindicato dos EUlpregados no Comércio

de Florianópolis
Senhores Comerciantes!
Chamamos a atenção dos senhores comerciantes para

que procedam, durante o presente mês de março, ao desconto,
de seus empregados, do Imposto Smdical (um dia de salário)
em observãnc.a aos D('cretos·leis n' 2377 e 4298, bem como

Portaria nO 884, baixada em 5 de dezembro de 19'12, pelo ex

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

(sobrado), das 9 às 11.30 e das 14 às 17.30 horas, diàriamente,
encontrareis pessô a capaz de dar os informes necessários, bem
como, os forrnulários e guias para ° recolhirn en to , em abril
próximo, dêsse Imposto, ao Banco.

Florianópolis, em 24 de março de J 943.
A DIRETORIA.

u B. C. S. c.
AVISOA Agoniada I(sma

De ordem do sr. Presí dun
te, notifico a todos os sô
cios da U. B. C. S. C. que
deverão, de 5 a 10 de Abril
proxrrno vindouro, compa
recer à Agência Municipo.l
de Estatística, no edifício
da Prefeitura Municipal,
para o preenchimento de
ficha que lhes será distri

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

1 ° Sec retário
5 vs alt.4

Aliviada em Poucos Minutos
Em poucos minutos a nova receita -

Mandato - começa a circular no sangue,
aliviando os acessos e os ataques da asma
ou bronquite. Em pouco tempo é passivei
dormir bem, respirando livre e facilmente.
Mandaco alivia-o, mesmo que o mal seja
antigo, porque dissolve e remove o mucus
que obstrúe as vias respiratorias, minando
a sua energia, arruinando sua saúde, ta
zendo-o sen ti r-s e prematuramente velho.
Mandato tem tido tanto êxito quç. se ore
rece com a garantia de dar ao -paciente
re�piração livre e facil rapidamente e com

pleto alivio do sofrimento da asma em pou
cos dias. Peça Mendato, hoje mesmo, em

qualquer 'armácia. A nossa garantia é a
sua maior-proteção.

.

Mend aeo A�a!:,:::.m

N° 170

Os elementos colhidos pela Esta
tística Militar são absolutamettr
secretos, e servem sómente a fins
militares. Negar-se a fornecê-los ou
mentir no mlnietrâ-los constitue
crime rigorosamente punido pelas
leis do País. (D. E. M.).

THE LONDON ASSURANCE
e

CIA. SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"
(Representante)

L. ALMEIDA - Ru a Vidal Ramos, 19

INDICADOR ME ICO

Dr. MADEIRA NEVES-médico especialista em

DOENÇAS DOS
Curso de Apetteíçoarnento e Longa Prátíca no mo de Janeiro

Consul" Pela manhã: às terces, quintas e sabndos. rias 10 ás 12
,as horas: à tarde. diariamente, das 15 às 18 horas

Consultório: Rua João Pruro L. 7, sobrado - Fo no: 1.t67
íÜ,"ldf'Oein: HIP\ Pre�i;ieTlte CllIninllO, 2:i

OLHOS

Dr. WENDHAUSEN - ������a��o &:��
de fv1edicina d'a Universidade do Brsstll

do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira
médico do Denartamente de Saúde

CLíNICA MÉD1C,,,\

MARiO
Ih:-inlerno

Molésuas internas de adultos f' crianças.
Consultório: Rua Felipe Schmidt n. 38 - Tel. 1426

Resldeuc!e: Rua Visconde de Ouro Preto n, 70 Tel. 1523
Horal'io - Das 15 às 18 horas - FLORIANOPOLIS.

Dr. AU<iUS,O DE PAULA lJ3;etoéa:i�a��SP�:1
Florianopolis

Residência e Consultório: Rua Visconde de Ouro Preto 51
(próximo ao Teatro).

Cirurgia geral e Doenças de Senhoras.
Ftstoterapta: Diatermia, íníra-vermelho e Ultra-Violeta.
CONSULTA8: Díaríameutes às 11.30 e das 15 às 18 horas

Fone 1.644

Clinh:a médico-cirúrgica especializada de
OLHOS, OUViDOS, NARIZ e GARGANTA

Dr. SAVAS LACERDA
Bx-interno do Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiário dos
Serviços do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)

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

Cons. Rua Felíp» Schmidt, 8, Fone 1259
Consultas: das 15,30 às 1<; horas

Residencia: Oonselnetr « Mllfrl!. 77- t' LORIANÚPOLIS.

I Dr. Antônio Moniz Ide Aragão
MÊDlCO

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

de senhoras.

-------------------------��--��d�AiS autoridades responsáveis pela A .Dstatisticll. Mih�ar, destina a a:

riel execucão das Estatísticas MiIi. facilitar a preparação rápida, e tão.
'ares podem exigir, sempre que hOIl. das da Nação, exige que todos 03

ver dúvida quanto à veracidade de perfeita quanto possível. do apare
qualquer informação, que cada in. lhamento material das fôrças arma

formante prove o que declarou. A hrastleirns lhe prestem cooperaçãe,
má-fé constitue crime contra a 8.,.. Subtrair-lhe apôio é trabalhar eon'"

zurança nacional. (D. E. M.). _ tra o Brasil em g;l1erra. (D. E. M.).

'.
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j�ora SÓ falta lavai I
Representantes-Inspetores e agentes locais

Mourice Chandler--Excluslvldade do C. E. C. para O ESTADO (Na capital e cidades do interior]

��� A primeira mulher que exerceu o cargo
Comunica à sua distinta de Prefeito numa grande capital

rreguesls que, havendo sul-americanapermanecido 2 meses íóra
Por Geneviéve Tabouis da as funções de prefeito da

da capital em . viagem de
[amosa jornalista francesa. I capital de seu país.repouso, encontra se nova- d t d Chi

mente em EUa residência. I Nova Iorque - Via aérea - O antigo Presi en e o 1-

dI Mais de que nunca, a diploma- 1e, Sr. Aguirre Cerda, nomeou-à disposição e sua se eta
cia, a política, e a estratégia a, de ráto. em 1939 para de-

freguesia. de continente sul-americano sempenhar este mandato.

Salão Brasil ocupam o melhor espaço nos Sorrindo, a senhora �e Sch-

Pra � Quinze (I' 1 grandes orgãos da imprensa. nake, rec?rda o acolhimento
. ç. , . O l Há dias comentamos em que lhe fízeram os membros

�..........._...._-..--..��---:: I grandes linhas, a histórica en- do Conselho Municipal, onde,
18 � ,) , -) trevísta entre os Presidentes entretanto, durante 14 meses,

.

do Brasil e dos Estados Uni- a senhora Prefeita devia realí-
__........... .......__......_�, dos. Falaremos hoje de uma al- z�r bril_hante e eficiente admi-

li I
ta personalidade sul-america- nístração. . .

A Dra. JOSEPHIHA na a senhora Graziela de A uma alta personalidade

I SClmake, esposa do fundador que a in�errogou sobre o govêr-
14vs·lo SCHWEIDSON do Partido Socialista chileno e no da cidade, respondeu a se-

I

I atual embaixador de seu país nhora de Schn.ake: '."�entei

I avisa aos clientes que es- no México. por todos os meios auxiliar os

I_"""""""'�oooooooo"""""""" '_"'I--l
ooooaaaa

""",,",,_DDOooaooOOOCOClCX:li tará ausente até princípios

I
Ha muito tempo sabiamos, pobres e quando o cus�o de vi-

HERCIUO WACiHER VIUVA PATRíCIO CAl- I de Abril na Europa, que a evolução te- da torno�-s� por demais eleva-
e

I·
DEiRA DE AH- I minista sul-americana· tôra do autoriseí os camponeses a

.1 <iEHí R. WAGNER
.

� DRADA � I
....... ""� I tão rápida e tão importante trazerem diretamente seu s

. I � 25v-16
que ameaçava ultrapassar o I produtos a?s mercados, .0nc;J.e

] participam a seus peren- � � participa a seus paren- �
-------------

que se fez na França. os �onsumld�r�s necessitados

ti tes e pessoas de suas re � � tes e pessoas de suas � As anedotas e piadas aparen- Saudamos na pessôa da se- pod.Iam adquirir essas merca

:11ações
o contrato de

.ca-II
relações o contrato de

I
temente ingênuas são grandes nhora de Schnake, que se en- dOl':as pela metade d? preço

; sarnento de sua fIlha casamento de seu filho armas de desagregação mane- contra há dias em Nova 101'- entao corrente. Isso fOI uma

1 MARIA DE LOURDES
. 8 JOSE'. com a srta. a

[adas pela "quinta-coluna". que, a primeira mulher eleva- magnifica lição para os inter-

1.·..)
com o sr. José Caldeira

í �
MarIa de Lourdes

I
(L. D. N.). mediários inescrupulosos que

. d A d d obtinham lucros exorbitantesf e
. n ra, a Wagner± não só do produtor como do

·"""""""''''''''''''''''-""""""""''''''''''''��'''''''''''''''""""",,,,"OOOCCDDO'''''_ Farmac' .-a Esperanra consumidor. Essa iniciativa fe-

� � � liz extendeu-se em várias gran-

� Maria de �. A SUA FARMACIA des cidades do Chile onde ain-

S Louerdes I R C da se mantem. Consegui tam-
!

ua ons, Mofra 4 e 5 - FONE 1.6ftl bem construir duas grandes es-
! José Entre�a a domicilio colas para as creanças aban-

� n O i V O S g o danadas ou a quem os paes

IFpOlis., 23-3-lt3� ..._---------...--- não podiam dar os necessários
DIXlODooQ--� Importadora Ave - Rádios cuidados".

3 v . 3 A nomeacão do embaixador
de Schnake para o posto que
ocupa atualmente no México
obrigou sua esposa a abando
nar as altas funções que exer
cia em Santiago do Chile, on-

r .... de seus vencimentos de 3.000
=-

.....
== ·yIl!.Ei·...N-·Hllliã:l.•UIflJIIUIlIlI-Z··0- 2_D·:-wU·

pesos semanaes, eram maiores
_

•
do que o subsidio do seu ma-
rido então senador. A senhora

II . !II de Schnake, foi, além disso, a

II li fundadora do "Comité Socia-

O TEM SrFILIS OU REU- II lista das Mulheres Chilenas";
== mi colaborou na lei que permite
l1li

MATISMO DA MESMA
�- as mulheres iá terem o direito

II ii de voto nas"eleições munící-
II • pais, votarem também nas

II ORIGEM? USE O PO- IIleleições gerais e candidatar-se

II ÍI aos respectivos mandatos. .

== PULAR PREPARADO í=§ Durante os 14 meses em que
== ãii I a senhora de Schnake exerceu
l1li JIII atribuições de Prefeita de San-
.. IUI tiago, não se registou nenhu-

II I :::::a• .:v� I.�-l .... ia!! ma gréve. Eu, que durante

II _, ., r.;I .. r:' .. ii tantos anos lutei para obter
..:: - - - --- - -- --- :.==m· na França o voto feminino,
RI A SIFILIS ATACA tODO O ORGANISMO que os senadores negavam
1m o Fígado, o Baço. o Coração, o Estômago, OS ii obstinadamente, sinto-me par
II Pulmões, a Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôres II ticularmente feliz e orgulhosa
.. nOR Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca- li em saudar uma mulher de tão

II bela, Anemia, Abôrtos e faz os indivíduos idiotas. II alta mentalidade e de tão
.. Inofensivo 80 organtsmo. Agradavel' GIl grande coração, que será. de-
R como um lícõr !!!I pois da guerra, para os fran-
• O ELIXIR 914 està aprovado pelo D.N.S.P. como Sli. ceses, uma verdadeira inspira
II auxiliar no tratamento da Sffilis e Reumatismo iii ção e um exemplo.
II

.

da mesma origem II
== FaLAM CELEBRIDADES MÉDICAS :::: V1m Sobre o preparado ELIXIR A eomposíção e o sabor a- =�= AD OGADOS
ii -914. devo dizer-lhes: sempre gradavel do ELIXIR «914. re- II Drs
• que o tenho empregado, em comeudarn-no como arma de mi .'
m� os casos de indicação apre- facll manejo para o público "M' Aldo Avila da Luz
ii prlada (sifills em varias de no combate li slfllll!, quallda- 1.1 e

1 COMPANHIA DE SECiUROS «SACiRESn II Ruas manlfestaçõe8) 08 resul· dei que frequentemente a· m:
L b l I

'... ii =: tadlos ãtêm Sid{od satl8dlatorl�s, Morotveltlod ndo dAmsbulato�o dia fã I � eo erto eal

I'Sub Agente ==!! po s s o rap 08 e

uravelS..
a em a e e anta zn8r a.

e.g" ti
Escr. Edifício Amélia

L. ALMEIDA - Rua Vidal Ramos, 19
i UI Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy. §i! i Neto, sala 2.í IUllroa iRll:dllmI.ci=-mn:=:IIW::8.=mí,···:!:··_··5iiB==='=i::··_______....._.... .... _�muln.IUI I =====-==i8 =Hlnic.:!_!!=.,...n=Ub�Hh=!!I--.............,..-« ...-.'""'. '"'

Nova Iorque - A sequência
.âos assassinatos ocorridos na

. França contra os seus atuais
dirigentes está-se tornando
verdadeira avalanche dificil de
ser contida. Já é inumerável a
lista daqueles que sucumbiram
vitimas de seus próprios patri
cios encolerisaâos contra a si
tuação política da França alia
da à Alemanha de Hitler. Pra
ticamente, agora só falta Laixü
para sofrer os duros castigos
que tem sido inflingidos àque
les que se aproximaram do
"[uehrer", O destino de Pétain
ninguem mais conhece e, cor
'rem as mais desencontradas
.nersôes a respeito. Os nazistas

estão absotuiamente decepcio
nados com as promessas feitas
por Laual, afiançando que a

França, aos poucos, iria se in
tegrando no regime da "noua
ordem" preconisado por Hitler.
Os planos não cumpriram as

provisões do seu autor. O povo
francês mantem-se rigorosa
mente ao lado dos seus antigos
amigos os ingleses. E isso está Isobejamente demonstrado pela I

importante atuação das popu-'
lações das cidades bombardea
das pelos aviões britânicos, que
empregam todos os meios para
auxiliá-los, guiá-los e favore
cê-los na destruição dos cen
tros estratégicos do território
francês.

Contadores e Guarda-Livros
Regularizem seus diplomas em face da exigência deterrni

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

'CATARINENSE, que lhes prestará tod aa as informações.
Rua João·Pinto nO 18.

Florianópolis.

�N' 180

"O ESTADO" NOS MUNICíPIOS
TUBARÃO

Comemerou, dia 18 do corrente,
.seu áureo jubileu sacerdotal - 50
.anos de sacerdócio - o revmo.

monsenhor Frederico Tombrock,
muito digno vigário da paróquia de
São Ludgero, município do Tu
barão.
Eis aqui alguns dados biográficos

sôbre s, revma.: - nasceu em 1'1
de abril de 1864, na província de
Westfália. Foi ordenado sacerdote
'Cm 18 de março de 1893. Veio para
Q Brasil em 1895, e foi nomeado vi
.gário de Brusque, onde ficou me-

em outras realizações. Em 1925, por
decreto de S. Santidade Pio XI, foi
elevado à dignidade de monsenhor.
Até hoje continua, no vicariato da
quele lugar, onde muitas realiza
ções atestam seu trabalho fecundo.

Faleceu no dia 20, na Capital
paulista, no Hospital Santa Cecília,
a exma , sra. d. Jandira Bainha Cos
ta, esposa do sr. dr. Asdrubal Costa"
abalizado médico nesta cidade. A
extinta, que era filha do sr. Atílio
Cassol Bainha, contava apenas 33
anos de idade e era natural de

nos de um ano, indo em seguida Urussanga ,

para São Ludgero, onde até hoj-e se Senhora muito estimada em nos-

fixou. so meio, dada a sua bondade de co-

Em 1899 fundou o Colégio Santa ração, a sua morte causou grande
Ana. Em 1901 a paróquia de São pesar no seio da população tuba
Ludgero foi criada e desde então ronense.

-é o seu vigário, e coadjutor do Tu- Dona Jandira deixa na orfandade
barão. Nos anos seguintes trabalhou I1Ina filha, senhorinha Altair Costa.

Associação Comercial de FloriallópolisAssembléia GeriA. Ordinária
De acôr do com a alínea" a

.. do Artigo 11 dos Esta
'tu tos, 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, Secretarlo.

�

12vs· 7

5

Grande Companhia necessita de colaboradores em todas 8S capitais e
. i�terior

dando I()O% na colocação dos títulos e 30% a 40% nas cobranças (com excluslvldad;) .

Escrever ao Prof. José Munhoz - Caixa Postal, 3717, - São Paulo. A Empresa mantem

o melbor pIaDO - Sorteios - Reembolso - Seguro - Financiamento. Se V. S. quer
melhorar sua situação financeira, trabalhe para DOSSS organizscão.

S. PAULO-RUA PRATES, 43-CX. 4063
Sintoniza as 2 Américas, Asia e Europa
5 válvulas, 530$; 7 válvulas 593$. Peça
catálogo env�ando 400 réis em sêlos,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Um dos maiores pacifistas
modernos foi o professor Eoers
ter, de Berlim. O professo?"
Eoerster, numa das suas diva
gações, provou a inutilidade
de todas as medidas materiais
e intelectuais, propostas para
pôr termo ao massacre dos po
vos. Concluiu: "A guerra tem
que ser liquidada morolmente.
Tudo,mais servirá de, preludio

Até o nazismo principiar a novas catástrofes".
com anedóta do espaço vital,
a propaganda contra a guer
ra construiu uma obsessão no
mundo. Políticos, artistas, es-

Por Alvaro Moreira
«opyright da Inter-Americana,
especialmente para O ESTADO)
Rio, por avião - Em geral,

a falta de assunto não entris
tece um sujeito como eu, que
apenas passa a limpo o que vê
e o que escuta. O que entris
tece é o assunto, às vezes.

Guerra. .. guerra...
ra. , , É guerra de mais,

guer-

A grande guerra, aquela já
tão pequena, de 1914 a 1918,
que ia ser a última guerra, -

separou o começo do século, do
resto que ainda iamos viver,
Separou. com desespero, primei
ro; com ironia, em seguida. O
desespero permaneceu. entre os
Que sobraram dela, mutilados
no corpo ou mutilados no es

pírito. A ironia sorriu na bôca
da gente que acompanhou tu
do de lonqe, trânsiâa e espe
rançada, Houve, por isso, os
sntimentos e as idéias, as ati
tudes e os hábitos de antes da
guerra, e os hábitos e as ati
tudes, as idéias e os sentimen
tos de depois da guerra. Nos
discursos, nos jornais, nas co

médias, nas fitas, nas salas on
de se dansava, nas salas onde
se conversava, e nas ruas d'a
quem e d'além mar, - antes
e depois da guerra substitui
ram o antes e o depois de Cris
to, também substituidos pela
Revolução Francesa, e reinte
grados sem que ninguém per
cebesse porque se tinham ido
e porque voltaram... Depois
da guerra... Que logro! A
guerra estava apenas descan
sando, tomando fôlego. Esta é
aquela.

---II BILHETE CARIOCA
FARMACIA ESPERf�NÇA r jniegraU�ttí;; .

.

do Fcrmcrceutico NILO LAUS t I e U'aadores
Hoje e amanhã será iJ sua preferida ! I iell_t��ncric��l�/i��U �/t3ce�;:a�!<l (:l[t�

DrogilS nacionais e estrangeiraso--Homeopatiu. 1.1 dl:v.om ser repcti dus c�nlllHwmcn-11,e uuru que 111l1gUClll tique a mar-

Perfumdriss.--Artigos de bonad'do I! gel;l das verdades que elas encer-

Garante-se a exala observância no receítuàrtc médico .11 rum. Assim, nunca será demais re-

PREÇOS MóDiros i IPeti_l' (FIe.D Brasil ncccssíta de
, .... f umao nacional, congregados todos

R. Cons. Medra 4 (D 5 (edifício do Merccrdo). os seus Ii lhos no esforço comum

FONE 1.642 para ganhar H. glle_rn� ': Conservadores e Iibcrais, d irei li sl as e es-QQ&%piimqjmiW!!'iR!mil:iiiimMiiiiooT� qucrdistas, católicos e ateus, iodos
têm que participar dêssc grande
movimento .le unificação paru cuja
participação só 11i; uma exigênciu :

vontade de combater o nazi-nipo-
fa�C'i"i1lo cm suas diversas manires

í

açõ es em qualquer frente de luta.
B, no entanto, esta única corulição
que impede que os intcgrallstas
p ar li c ipern da ún iâo nacional, si
não em sua totalidade (p-ois hú al
gnns poucos que se ar rependerum
CHI tempo) pelo mcnox na suaiiii!MI\ífiJ§i
imensa maioria. Aos antigos cami-

.----------------

R "11" e Aluga-se ou vende- se confortável resi- sas verdes se pode aplicar aquelacritores, jornalistas, religiosos, eSlnenCla dência, com linda vista para o mar. Tratar di vis a ele um clube carioca; uma
atêus, todos preqauam. contra com o sr. Eduardo dos Santos, à praça 15 de novembro, 27. vez iutegrnbista, sempre integralis
a guerra. Conferências de de- lavo alt - 8 ta. É triste ter que reconhecer
sarmamentos, pactos, livros, -------------�---------------: esta verdade, mas é absolutamente. Não tenhas dúvida em de- Ao tentar esquivar-se às determí-peças de teatro, de cznema, nações dos órgãos de Estatística Mi. necessário encará-la de .f rente si

d t it -es p uuneíar um "quinta·coluna��, U
--qua ros, es a .uüs, sermo , a-

lítar, uma pessoa revela (J �u� é; não quizerrnos solapar a
.

ruao
lavras pedidas e obtidas, a vas- por mais que pareça teu aml-

inimigo do Brasil. E para os lI1::mi- Nacional que almejamos ver for ta
ta imprensa, qualquer ativida- go; não merece tua estima um gos do Brasil. a lei é inflexível Iecirla em torno ao presidente Ge-
de humana, tudo estava a pos- tr_8:i::d::o::r:::d::8.::p=á:-:tr::i:-ll::"::(::L::"=n:o:N:T:"):'==(:D:.::E::'.=1\1:.):.========� túlio Vargas. Ê prec iso compren-tos para combater o instinto -------- •. - .. --�

f der que os adeptos do sr. Plinio
de combater. Nada impediu I r "Tombola" Salgado jogaram tudo
que a guerra continuasse se j OLEO DE RICINO "CONGO" �.
manifestando na Europa, na l t
Asia, na África, na América. Só I OLEO DE NOZES "PINTOR" PARA TINTAS ,a Oceania, se não me engano,
escapou; naturalmente por
que a propaganda contra a

guerra não chegou até lá.

I"lugam e Três casas à i11 -8 rua Cambo-] �
riú sjn; contando cada uma

IIdois pavimentos, tendo cada (
casa 5 quartos, sala de jsm-l'ta r , sa la de visita, giOl:l'I�ge'lquintal, galinheiro, 3 Insta- jações sunítárias, tanque de I .

lavar roupa, instalações de \
radio e telefone em butid as ,

etc. Tratar com o pr o pr íe
.árto, Dr. Agripa de Castro
Faria, à Rua Vitor Meireles
n° 24, Consultório médico,
Telefone n- - 1405.
52 v-58 -

(jABINETE DEHTARtOCASA MISCELANEA. dístribuí
dora dos Bádíos R. C. A. Victor.
Vávulas e Discos. - Rua Traia-
DO, 12. -._,t.._ "!_i;;L�

DE
ALVARO �':;AMO�S

'::::irurgião Dentista pela Faculdade de Me:licina de
Porto Alegre

Clínica Dentária de CriÕinç�s e Adultos
H:n'iÍiio: Das 8 às li e das 14 as IS horas

RUtl Vitor Meilei;;o�, 18
LEONOR DEUCHER
Enfermeira obstétrtca (par

teira diplomada) Atende na
Casa de Saúde' S. Sóbastião,
das 10 às 12 e das 15 às 17
horas

(Em frente ao Grupo Escolar «Dias Velho»)
MFi#%iti\ji1t4!Wlj)_,,.S#i.iilI!lt

E VERNIZES

OLEO DE LINHAÇA "DOG"

Em lo tas de 17 quilos e tambores de 190 quilos

Produtos do:

Indústria de Oleos, Tintas e
Vernizes Ltda,

Fábrica: TIJUCAS Escrt: Florianópolis
r. Tiradentes 14-sob

C_ Postal 22
Querem por [orca meter

Deus na guerra. .. Que faltai 1'
....__..... ..... -.....------.....

de memória! 106 15valt-14

na carta fascista; que a sua con

cepção elo mundo é, precisamente,
aquela que o Hi.tler consubstanciou
na "Nova Ordem"; e que a demo
cracia, com suas liberdades e seu

conteudio progressista, os eliminará
fatalmente depois desta guerra.
Por isso, os integr-alistas tudo fa
zem para favorecer a Alemanha,
mesmo com prejuizo do Brasil.
Primeiramente foram os

-

porta
vozes '6stensivos de Hitler, repe
tindo cretinamente todos os "si0-
cans" da propaganda eix ista, espe
�ia]mente aquele conto de vigário.
de que o nazismo tinha por missão
salvar o mundio do comunismo,
Depois, quando o evoluir dos acon

íecimentos fortaleceu a solidar ie
daele continental, se tr-ansfoa-mar-am.
nos campeões da neutralddade, ale
gando que o Brasil nada tinha C10m

'a guerra, muito embora uma vitó
ria da Alemanha significasse o nos

so desa:pa,recimento como nação
soberana. Mais tarde, com o ata

que a Pearl Harbour e o afunda
mento dos nossos indefesos navios.
romperam de fato com o Brasil e

passaram a trabalhar febriLmente
para a Alemanha. Houve e há, sem:
dúvida, gradações nesta obra de
truicão que vai desde o dcrrotis
mo '�'elado e a resist&ncia passiva
até a traição direta como a que aca

ba ele ser denunciada ao Tribunal
de Segurança pelo respectivo pro
curador geral. Não vamos repetir
aqui os detalhes da denuncia que
envolve nazistas e

í

ntcgral istas;
alguns destes ele notória projeção.
nas Iul eir as verdes, em atividades
de espionagem no país. Basta ape
nas que assinalemos o fato para
que os leitores possam ajuizar da
monstruosidade do crime e, ao,

mesmo tempo, aliviar o perigo que
ainda representa a "quinta colu
na" verde no Brasil.
Já é tempo de acelerarmos o.

processo de uniã-o nacional, pois
estamos em vésperas de participar
rnil i tarmente das grandes batalhas
q.ue bão de marcar o ano de 1943.
O Brasil, da mesma f'orma que os.

Estados Unidos, quer "ferir e ferir
a fundo", mas para isso eleve não
só unir todas as suas forças anti
ei x istas como, também, destruir
aquelas que miseravelmente confi
nuam a serviço dos amos estran

geiros.
O intezr-alismo, eis o inimigo!

que esta palavra de ordem sirva de
p.onto de pantida a. um combate
sem dó nem pi edarl e contra a

Qnintn Coluna Verde.

\
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o cor-respondente de um jornal le que a R�U11an�a deve preparar-se I de Hil1er� .especialm�n.te os ��lme- Hitler, idé!a e�ta que póde muito
londrino cm Istambul afirmou re- .para uma 1�vasao russ!l'

11'050S
satelJte� ele médiocre cn ame- bC:l11. te�' sido l_11spU'aela nele pela

centemente estar habilitado a repe- Em terceiro lugar, ele declarou �r.o que gravitam em volta elo Ju- m ítolngí a alemã. Bauschní ng de
tir uma palestra que teve lugar no que em tal. c�so a Alemanha teria piter ele BI'au_n,au c refIet�m. a sua cl�rou que nas suas horas negr-as

. comeco de Janeiro entre o Mare- frentes. n_lals írnportantes a. elefen- luz, fa�el11 e�f0.r_ços para lI�'ltar as Hitler e atormentac�'Ü', por visces

,ehal Ântoriescu e Manfrecl von KrJ.- de!'. Iülhnger mencIOno.u os

c�r-l,avantaJadaS
idéias dia patrão, Da ídest� 1 _natureza,. renriniscentcs da

Iinger embaixador da Alemanha patos, a Fr ança, a Itália e a No- mesma forma que nos di as da pros- tragéd ia elas Nibelungen, e sabe-se
- "

- ;
. [ruega, per-idade, esperavam meter conti- bem que êle tem repetidas vezes

el1l1-.Bu�allest. S�� ;nfi�Ientel�lel�te Quer esta palestra _

tenha tido nentes inteiros no bo}so, ele manei- dclaraelo que não capitularia mm
-co�.lJ!ecIlc as as regra las

.

ues e.s lugar neste tom ou nao, o fato de ra que agora, que tcm a pele em ca.

d101J. hO�l.ens. T�ldo ?n�ntot.e P:r:Cl' .ter corrido 10 boato do que teve perigo, es tão tentando desfazer-sr Talvez as folhas caiam ele novo
50 '!ZeI e que

_ uca� es es a-se, or- realmente lugar revela bem o esta- .de trustes que podiam ser grande .antes de a polícia aliaela podernan�,'O cada yez mais en: lugar de- elo ele espi'ri to do povo ela Ruma- estorvo na retir-ada em vista. Por deitar a mão a Hitler. Aconteca o
:!l?-aslado per-igoso pa�'a eles e que nia que se sabe estar atualmente esta razão, é muito possível q:ue ane acontecer, o fato de um assas
J� perder��� a cO��I.an�a dqUct ti- -ç,o,]{l muitas dúvidas elo que lhe von Killinger tenha realmente f'a- sino a sangue fr io, como é Manfreel111al11 nad 1 o�a a em, eSct,e.o está reservado no futuro. lado numa retirada para os Carpa- von Ki1linger, em Bucarest, ter jáavanço 'os, I_USSOS eJ os acon eCI-, Os Carpatcs estão situados a t08. ,lançado os olhos na direção dosmentos na Afrdca do, Norte. uma distância de, por alto, 600 Desele que no outono de 1941 Carpatos, elá razão para se suporA cortesia não é uma virtude cul- milhas de Hostov-on-Don, e entre Hitler foi abalado até à medida elos .que a guer-ra chegou agora a uma
tívada por Man êred von Killinger. os primeiros e a segunda jazem .seus ossos pelo terrivel inverno p'ase favorável aos aliados. No caso
Diz o que pensa com a maior bru- quasi toela a Ucrânia e a Bessar á- russo, a idéia ela "fortaleza da Eu- de Hitler persistir em ele fender a
i:alidade, e o Mar-echal Antonescu, bia. Há, porém, outra maneira de ropa" apoderou-se do seu espírito fortaleza ela Europa, o último capi
-que se diz estar 'sofrendo de can- chegar até à Rumania e os Carpa- e do espírito dos seus satélites. As .tulo da guer-ra será uma batida em

.s::�o no. Iigado, .

deve ter em.P'�lide- .tos, isto é, através do Mar Negro, sólidas fortificações de concreto forma. E quando à luta no setor I �������������,,-CldIO ainda m�s quando Kill'inger .e - quem sabe? - talvez o Mar ao longo ela costa da França, a dos Carpatos, por detrás dos quais.descreveu a situação como segue:

I Negro
vá representar um. papel ue ".Jac.obSlinie" .Ias fortificacões C,OIi.s- Kdhlinger tenciona enti-incheir-ar-

Em primeiro lugar, a situação importância capital nesta guerra. -truidas à pressa na Noruega, boatos se, ela não será muito diferente da
na frente oriental é muito séria, É parte dos sonhos politicos de- de f'ortíf'icações

"

no Brenner até 1 caça aos lobos, tão natural e co
:para os alemães, muito mais séria I senfrados de Hit�er brincar COI?, j{{�age�furt, tudo isto pó de �er in-lmtÍll1 nestas. montanhas. O proces
-do que dantes. o globo como se ele fosse um quer- «lícação de que a luta ate a l1Ior-1 so seguido para elar cabo destas

Em segundo lugar, é opinião dê- jo flamengo. Os partidários íntimos te é já I!. última esperança que tem d'éras é cerca-las em seguida.

,.

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades ,----------------
_I--

Banco de (rêdlt;P�dpl.!lar e Agri(o�a Crédito Mútuo Predia I
de Santa (atarlna ProPdetá�i:s: d� �:;;8 & Cia.

Foi entregue aos prestarnisjas Orá vio SuJuschiwskf.
restdentes em Hansa Humboldr, possuidor

•

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

dori!i�. no valor de Crs. $6.250.00.

Rua TraJano n.O 16 - Sêde própria
Registrado no Ministério da Agricultura pelo Certítícado

n. 1 em 20 de Setembro de 1938.
Endereço telegráfico: BANCREPOLA
CÓdipos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição

FLORIANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento.
Tem correspondente em todos os Municípios do Estado
Representante da Caixa Economica Federal para 8 venda i

das ApólIces do Estado de Pernambuco. com sorteio Isemestral, em Maio e Novembro.

IPaga todos os coupons das apólices Federais e dos· Estados.de São Pauro, Minas Gerais e Pernambuco.

IIMãntem carteira especial para administração de prédios. i Consultas médIcas g áus
Recebe dinheiro em depósito pelas 1 �O'1ltribüiçã!) men�aI rAuenas Cr. $2.00

melhores taxas: I

gj� ti!i��3:iÇãO (reUrada livre) �� Parlicipacáo heroica dosc/c AYIso Prévio 6% •

C/C Prazo Fixo 7% I

padres na uOra!líAceita procuracl1o para receber vencimentos em to· n " 4'UI�as as Reparticões Federais. Estaduais e Munlolpais !t

5 de Abril
Mais um formidável sorteio rl"alizará 8 Créliíto

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

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

de Ouro Preto n° 13.
---------------- am__=m ma ...

Mü-'

da

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

ETC1
TONICO DO CEREBRO

TUMICO nos MUSCULOS
OI Pálidol. Depauperadol,
Etqotadol, Anêmico., Mã ••
que criem Magro�. Criança,
rlquíticu. receberio I tonl-
fic.çio ger.1 do organhmo

Sa�qgü9nolUe. D.N.S.P. rr 199, da. 1921

Livros à venda
"o DIREI:!,O", obra com

pleto, encadernada, e:m 119
volumes com os respectivos
Indices, tombem encader
nados.
"UODIGO CIVIL" comen

tado por Ferreira Coêlho,
em 26 volumes encaderna
dos.
I ']urisprudencia do Supremo
Tribunal Federal" em 23
vo 1umes encadernados com

o Indice até lo volumes.
"Legislação Fede rol" de

] J Janeiro de 1937 até o

pre!:'ente.
"EU SEI TUDO" revista

completa em 94 volumes en
cadernados, tendo cada vo

lume tres fasciculos.
"1 Ilustração Brasilei

ra", obra completa em 33
volumee encadernados.
"Direito Constitucional"

contendo a Constituição do
Império e os comentarios
de Barbalho. Carlos Maxi
miliano, Araujo Castro, Au
relino Leal, A. de Roure e

outros às diversas Consti
tuições da República.
Ver e tratar à rua' 'Deo'

dóro" n° 23.

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

n' 10.I Companhia
Fundàda em 1870 - Side: BAIA

INCENDJOS E TRANSPORTES
Dados relativos ao ano de J 941

Capital Realizado Cr $ 9.000.OUO,OO
Reservas, mais dt c $ 69.000.000,00
Responsabilidades assumidas; «&I 4.748.338.249,78
Receita «$ 34.198.834,90
Ativo em 31 de dezembro «$ 91.862.598,37
.Sinistros pagos c $ 7.426.313,52'
Bens dt' raiz. (prédios e terrenos) «$ 23.742.657,44
DIRETORES: Dr. Pamfilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr.

Fran cisco deSá e Anísio Massorra

Agências e sue-agências em tode> o território nacional.
Sucursal no Uruguái. Reguladores de avarias nas prin

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

CAMPOS LOBO & CIA. - Rua Felipe Schmidt, n' 39
Caixa Posta] D. 19 - Telefone 1.083

End. Telegr. «ALIANÇAlI
sUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO. ITAJr\.Í,
BLUMENAU, BRUSQUE.. LAGES E RIO DO SUL

I
Charles Sismondi.--Exclusividade do (. E. (. para O ESTADO

Alexandría. - Um dos grandes motivos de admiração de todos
que se acham aqui nessa zona de guerra, é o empolgamento que pro�
porcionam os padres ingleses nessa luta.O dl'namismo dsses sacerdotes
e o trabalho incansável deles é espantoso. A dedicação, o carinho e

o amor que dispensam aos necessitádos de sua presença é notaI. O L E I A 1ST Oauxílio e a contribuição moral e mesmo material que dedicam aos
A PRIMEIRA ViTIMA

soldados e aos comandantes, são desses fatos reais que causam emo- Quando Nobel descobriu a di
ção. A religi.ão deles é realmente o bem comum, � alegria da coleti� namite reuniu varios sabios
vidade e o e1evamento do moral popular. Com franqueza, eu nunca 'para que assistissem à primei
ví com muita simpatia a presença de padres na vida comum da so� ra experiência do t�rrível ex-

.

d d S
.

I
. .

di' d'" H plosivo. Um dos .sablOs teve a
cle a e. empre JU guel�os ln o entes e ate, posso Izer, Inutels. 0- •

'dé' d'l onsigo.

'd ,. , -

d d h- d' d trIste 1 la e evar c
Je, essa I ela esta tao mu a a que, aman a eu po erel ver to os os m cachorro irr.equieto e ao

padres na maior negligência e nunca JIlais os julgarei inuteis. O he� �ual parecia estimar oastante.
roismo, a abnegação e o altruismo desses rdigiosos ingleses aquí na Foi o próprio Nobel quem se

África, são uma realidade comovente. É verdade que são ingleses e referiu a êsse caso: Quando
h,·' d A h'

, .

I acenderam a mecha do cartu-
erOlCOS como to os, mas, penso que esse erOlsmo e especla mente

"t horro
d ., I' cho de dmaml e, o cac

a mlrave .

de um salto formidável e co-

meçou a correr em torno
do cartucho, dando mostras
de estar divertidissimo com a

fumaça. Entre as testemunhas,
se produziu como era natura�
um movimento de terror e de

piedade. O dono do animal
quiz precipitar-se para êle, a

fim-de evitar-lhe a morte, no
que foi impedido, a viva força,
pelos colegas. De repente ou

viu-se um estampido infernal.
Quando os sabios quizeram.
comprovar o que havia ficado
do cão não encontraram nem

I
vestígi�S. Esta foi a primeira

lHE tONDOM & LAHCASHIRE IHSURANCE (o. LTD. vítima do invento de Nobel,
Séde: LONDRES - Fundo' de reserva: superior que, como se sabe, instituiu

a CR. $ 1.200.000.000.00. Sub-Agente' mais tarde o premio que tem

".

L, ALMEIDA R. Vidal Ramos, 19 lo seu nome, para �lorificar os

i.�""""","""""'''''''''''''''''''''''''=_''''''M'''''__'''''''''''''''''''''''''''''''_''''''_�'''''''''''''''''''''''_''':;'"' pacifistas do munCto. .

--

c Aliança �a Baia.

Dr_ Edgard Pinto de Souza

I
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 - assistente do Prof. Benedito Montenegro. Com prática de
mais de 'l anos na Clinica Cirúrgica do Prof. Alípio Correia Neto. Com
estágio de especialização no Hospital Charité de Berlim (Serviço do Prof.
Sauerbruch) e nas clinicas dos Profs. Honietzny. de Hamburgo, e Schmieden,
de Frankfort. Cirurgia da Tiróide, estômago. intestino delgado e grosso,
ligadO e vias biliares. seios, úlero. ovários. rins. prostata e bexiga.
hérnias, hidrocele. varicocele e varizes. Cirurgia dos ossos e articulações.
t encontrado diariamente das 9 11s. da manhã ao meio dia, na Casa de
Saúde São Sebastião. tel. 1.153 Das 15 às 18 da tarde. à Rua Fernanda
,ihado. tell. 195. Residencia: Rua Duarte Schutel n° 2. Tel. 1?59

�." -"" ��:..:::..:::..,��

para você
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8 o ESTADO- Segunda.feira, 29 de Marco de 1943

Dinarte Borba e senhora I

.' ÚLTIMA HOR�

e/·.:::.::;;;:::;�::::i::/.::.{:::: ) É A �'(;fJ)lr���iRA ARMA

��;;'
. -------

�

Conferenciou com o gra!.
<iirauel

Argel, 29 (R) - O gral. Ca->
troux conferenciou, por duas"
vezes, com o gral. Giraud, pre-
parando, assim, o terreno para
o encontro, brevemente, dos
generais De Gaulle e Giraud ;
no no! te da Africa

CONSERVAR SEU CaRRO, É
COOPERAR NESSA DErESa!

A RAF está comemorando seu.,

aniversário lançando bombas
sobre Berlim

Londres, 29 (R.) - Sâbado ;
formações dos mais pesados
bombardeiros da RAF' sobre
voaram Berlim, despejando 900,

I toneladas das maiores bombas
tabricadas na Grã-Bretanha. O
clarão dos incêndios, segundo"
refere um dos pilotos que to
maram parte no ataque, era.

visto de mais de 200 kms. de
distância.
Ainda que se não tenham.

[proporcionado detalhes a res

peito desse extraordinário ata

que, considerado duas vezes

mais poderoso que quaisquer
dos maiores realizados pela
aviação alemã contra Londres.
adianta se nos círculos oficiosos'
que constitue o primeiro de u

ma série de bombardeios co

memorativos do 25' aniversário,
de fundação di RAF, 5a·teira,
próxima. Faltam 9 dos aviões:'
atacantes.

*

S. S. O Papa melhorou
Londres, 29 (R.) - Anunciam

a rádio do Vaticano que fi s.

Pio XII consegiu trabalhnr na-.

sala contígua 80 seu g abinete ,

ti'

A cunha de (arccve
Moscou, 29 (R.) - As tro

pas soviética s conseguiram arri
quilar perigara cunha nazista'
introduzida a nordeste �e Car-
cove,

*

jtJ QUE M AMA A LIBERDADE TRABALHARA POR E L A"

•
KAIRUAH

Cairo, 29 (R.) - Urgente
As forças aliada s , dep�i� de'

capturarem Foundouk, dlngem
se para Kairuan, da qual se:'

acham a 35 krns. a sudoeste .

•

Caiu a "Linha Merelh',.
Berna, 29 (Urgente) - �pós

uma semana de ataque, calram.

em mãos dos aliados todas as:

fortificações da Linha Mareth",
ao sul da Tunísia.

NA guerra, os transportes são
essenciais à vitória. O es

forço hoje feito para manter os

nossos transportes no rítimo nor

mal deve ser apoiado por todos
os proprietários e automobilistas
em geral. Conservar o bom fun
cionamento dos automoveis é
hoje mais do que uma

necessidade: é um dever.

O revendedor Ford, apesar
das dificuldades oriundas do
momento, não tem poupado pro
vidências para obter os meios
técnicos necessários a qualquer
revisão mecânica. Nas suas ofi
cinas V. S. encontrará, dentro
das possibilidades atuais, o

mesmo Serviço que sempre
se impoz à sua confiança.

FORD MOTOR COMPaNY

II II·vre ·mprensa no Me'· PARA ALIVIAR Imp�sto pira os que us�rem
H I XICO os zuMBIDOS Mo�fe��:��S2:�U,U:�9Ualo Po-

.

". México, .29 (U'.P.) - O direito daA imprensa, de cr,ít.ica às au- E A D I F" ICU L- der Executivo dirigiu ao Pada-
menta um projeto de lei, pelo qual

tondad�s, fOI. defendido pela Suprema Corte, .que se decI�lU a favor
DADE DE se cria um imposto para os isquei-

de um jornalista acusado de atacar' as autondades de TI juana, na

I
ros automáticos. A nova lei tem

Baixa Califórnia. O juiz Fernando de la Fuente disse na decisão final: OUV I R por objeto a defesa da indústria
- uÉ absolutamente necessário dar à imprensa inteira liberdade de s V S f d t di t

nacional de fósforos e, portanto,
- .

I'
.

d d de manei
e , . so re e a ur imen o

I
cada portador de isqueiro autorná-

açao e, aos jorna istas garantias a equa as, e maneira que possam catarral e zumbidos nos ouvidos, '

deverá
,

. .

d id d 'bl'
. , , f' I tíco evera pagar wn imposto de

c.nhcar os a�os as auton a es pu icas, ja que e pre enve correr o compre na farmácia um :rasco de tico deverá pagar UIIl1 imposto de
llSCO de os Jornalistas cometerem erros ou mesmo transgressões do PA�MIN: e tome-o de acordo c?m um quarto de peso (moeda uru

que não tornar conhecidos os abusos oficiais, por mêdo de punição as

I' I�struçoes da sua bUlab· par�dmt guaia) para cada unidade que uti
ou de represálias por parte das autoridades em causa". •

a IVla, prontament� os a orrec: os lizar. Para os isqueiros comuns (de

Hiir;;:::··'''�;;;·;d;·;i;···d;'·;-;q'-;;d;; ;:�I:dO:�€:'��t���a: r::.::r�.:;;:�;�I7c�::��:�!::e:� Icessa o desprendimento do muco
Nova Iorque, 29 (P.) - A rádio emissora inglesa, ouvida aquí, nasal na garganta. Parmint é agra- :�s isqueiro ultrapassar de 10 pe- !.N-'-1"8"'4�--------�3:V�-2�transmite uma informação de Estocolmo, na qual se diz que Hitler davel ao paladar, As pessoas que �I;;;"------------';':;:"�;"----------i

pretende agora o controle da marinha alemã. Diz a informação que

I
sofrem de aturdimento catarral, ,.. acaba de se anunciar que Hitler assumirá a direção da marinha ale- farão bem, provando êste remédio. Guerra aospreço5 aliosmã, agora que ficou sem função diretora na guerra, por ser entregue Comprar na CA SA MISCE

o controle do exército a seus generais. lÃNEA é saber economizar'

Camisas, Gravatas, Pijame.,
Meias das melhores, pelOS menorea

preços só na CASA MISCELANEA. "

_ Rua Trajano, n.

participam aos pa�en
tes e pessoas am1gas
o nascimento de seu

primog$nito
DINARTE
Fpólis., 27.3-1943

Numa verdadeira e esmagadora ofensiva aos preços
cuia resistência é assim desfeita, a

altos

Quando recua, o alemão ludo destrói
Moscou, 29 (O. P.) - Um te todas as aldeias situadas ao ataque contra a segundá linha da

�ornal russo informa que os de- longo da linha ao retirar-se da defesa nazista.
�ensores nazistas de Esmolensco margem ocidental do Dnieper su- O mesmo diário informou que
estão resistindo tenazmente aos perior para a segunda linha de- esta linha alemã é muito profun
;violentos ataques russos, na se- fensiva. Verificam-se grandes in- da, acrescentando que o inimigo
gunda linha defensiva, ao longo cêndios nas aldeias. Terríveis ex- mobilizou os habitantes das al
.:de um rio não identificado e si- plosôes fazem voar os edificios de deias da zona que ocupa, para
tuado a oéste do Dnieper superior. material, ao retirar-se o inimigo. sua 'construção, tendo dotado es� Rua Felipe Schmidt,
'o referido diário acrescenta que Os russos, porém, fazem cada sas fortificações de poderosa ar- Ii I

,..."R__.....--C'...*"'--.-----------���":i;_-.
p inimigo destrói sistematicamen- vez mais pressão e já lançaram o. tilharia.

30 v, alt. 4

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

artigos a preços remarcados em bases
nunca vistas! Aproveitem!
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