
e por preços
SENSACiONALMENTE BAIXOS!

Estocolmo, 3 (R) - "Doriot é
o único francês c o único soldado
usando uniforme alemão, que corihe
cc pessoalmente Stalin" asse
gura um jornal alemão citado pelo
correspondente berlinense do "So
cial Demokraten". Doriot participada guerra contra Stalin, vestindo
uniforme do exército alemão".
Depois de citar estes títulos, o

referido jornal explica que no ano
passado Doriot foi a Paris para rein
gressar na política, mas que, perce
bendo que a carreira política não
lhe promete muito, retomou o uni
forme germânico e com a Legião de
Voluntários .comhate os russos".

Farmácia de plantão

FUIANDO, ESPERAM NOVAS· BOIBAS •••
ZURIQUE, 3 (Re) .. INFORMAÇõES AQUI RECEBIDASI·DA·ALEMANHAADIANTAM QUE O
PREFEITO DE HAM MANDOU FORNECER IO"'CIGARROS AOS HOMENS E 5'ÀSMULHERES.
A·FIM·DE LEVANTAR O MORAL' DOS HABITANTES DA CIDADE, DEPOIS DOS BOMBAR-

DEIOS EFETUADOS PEL.A RAF" .

Estocolmo (S. N. I.) - Recorde
mos que a Municipalidade de Tele
vaag, perto de Bergen, foi inteira
mente arruzada há algum tempo e
a população deportada; uma parte
foi enviada para a Alemanha; antes
do Natal soube-se que 5 de 74 pes
sôus que tinham sido encerradas no

campo de Uraniehurg, perto de Ber
lim, tinham morrido. Sabe-se agora
que morrerem mais 7. A causa das
mortes foram a, deficiência de ali
mentação e o tratamento inflingido
no campo, que era muito penoso
para eles. Eram todos jovens.

••••••••••••••••••••••8 ...

Mais jovens que A ((Gestapo» em
morreram grande atividade

Estocolmo (S. N. 1.) - Após . os
últimos raides da Gestapo sôbre
Bergen, DraJ11l11e·n, Sarpsborg e EI
ver-um, todas as prisões se encon

tram cheias, e no campo de concen

tração de Grini há agora 2.400 pri
sioneiros políticos. Entre as pessoas
J.1reS�)8 em Bergen, encontram-se (I

presidente do partido trabalhista de
Bergen e Hordeland, o presidente
rio conselho da cidade de Drammen
e a Iguns membros do par-lamento.
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A Suécia entre a espada e a paredePra�as e funcionários vítilnados no
torpedeamento do AFONSO. PEN.ARio, :1 - À Secretar-ia Gel'al do

Minis'j
Longu ín ho, desapar-ecido; An tôn io Gon

tério <la Guer-ra, tornou pública a rela- ça lves e F'ellsber to Antônio Luciano, sal

ção nominal das praças e funcionários vos; motorista civil João Soares, desa
civis daquele Mun ístérío embarcados nas' par-ecido; cabos Hilt011 Fer-nandes, salvo
7a e 8' Regiões Militares a bordo dos e .Iosé ela Sllva Leite Filho, desaparecido;

soldados Antônio Migue), salvo; Agost.í
nho F'err-e ira de Oliveira e Sílvio Iuocên
cio Siqueira Nunes, desaparecidos; Mil
ton Alves de Andr-ade, na relação dos
salvos consta o nome de Milton Alves
Mota; soldado Américo Pinto GOlnçalves,
desaparecido: cabo Jorge Rezende de
Castro, desaparecírío; soldados Adalberto
Canupelo Barroso, salvo; e Amaro Cor
deiro Barbosa, desaparecido.
A bordo do navio "Afonso Pena" -

cabos Jair Sain t-Esdras de Azevedo Silo
va, cio 34° Ba talhão de Caçadores; e Se
bastião Fausto da Silva, cla la Dia. Ind.
A. Automovel e sold-ado Jarbas Ba
tista do 34° Batalhão de Caçadores .

Londres,3 (U. P.) - Na ses
são da Câmara dos Pares, lorde
Oranborne, respondendo às re
ferências sôbre o "constante
trânsito" de tropas alemães pe
la Suécia, declarou que o govêr
no de S. Majestade havia con
siderado sériamente a recente
descida, naquele país, de um
avião militar com tropas e me
tralhadoras desmontadas, e en-

ra o Reich, de acôrdo com o
viado instruções ao seu repre- tratado firmado com a Alerna
sentante em Estocolmo, no sen- nha em 1940.
tido de levar ao conhecimento Lorde Granborne acrescen
do govêrno sueco a opinião do tou que, todavia, a Inglaterra
govêrno britânico. considera êsse tratado incom-
Em resposta, as autoridades patível com as obrigações da

suécas asseguraram à Inglater-I Suécia como país neutro e que
ra que o trânsito de tropas

ale-I já
manifestou êsse ponto de

mães é limitado às que vão em vista ao govêrno de Estocolmo
gôzo de licença da Noruega pa- em diversas oportunidades.

navios "Afonso Pena e "Br.asiloide",
quando torpedeados, conforme comum i
cação dos comandasutes daquelas regiões
rnilttares, com a discriminação da situa
ção de cada um:

73, Regtão IUilital' - A bor-do do "Afon
so Pena" - sargento Vitor Bar toluci,
desaparecido; João Barroso ele Siqueira,
mecânico civil, desaparecido; soldados
J·air Ahtônio e Adindo José de Freitas,
desaparecidos; mecânico José Rodrigues,
salvo; carpmteíro Djalrna Ribeiro Coelho,
salvo; soldados Jorge Ribeiro da Silva e
Abílio Salgado Filho e cabo Alfredo ele
Cast ro, salvos; soldados Sílvio ele Assis
......_..,.............- .._-_.,,_._-.-_-.-......-.-.....- .........

A escravidão branca dos nazistas

vitória na maior
as guerrasChicago, 3 (R.) - Falando nesta raso É objetivo da Junta auxiliar to

cidade, o sr. Donald Nelson, chefe das as indústrias e satisfazer ao
da Junta de Produção, declarou que máximo das encomendas essenciais.
os algarismos da produção são gran- A capacidade dos industriais e

des, mas ainda se tornarão maiores. operários americanos elevou os Es-
O sr. Donald Nelson citou, entre tados Unidos de um estado de rela

os êxitos alcançados pela Junta de tiva fraqueza militar à altura de
Produção, a redução do custo na uma potência militar de tal grande
produção do material bélico, como, za como nunca havia visto. As luzes
por exemplo, os bombardeadores c os brasieiros que brilham em nos
"Liberators", que foi reduzido de sas fábricas bélicas representam
27 por cento e tornou-se superior. mais que a promessa e mais alguns
Em 1940, o total de gastos para pro- milhares de aviões, canhões e tan
dução de armamentos e munições ques. São os faróis para um mundo
foi aproximadamente de quatro bi- cercado de trevas. Contribuimos
lhões de dólares. No ano seguinte para que se acendessem essas luzes
elevou-se a sete bilhões. Este ano a e estamos dispostos a mantê-las aee
produção se elevará a mais de 8 bi- sas até o dia da vitória".
lhões.
Desre Pearl Harbour - declarou

êle - nossa tarefa tem sido fazer

esforço .pela
de todas

Trata t· d Observações: Na 6a Região Mrl.í tar nãomen O a para· houve ern'bar-qus ele pessoal do Miri ísté-
lisia infantil r lo da Guerr-a. A 7" Região Militar não

Buenos Aires, 3 R.) - A missão fomeceu passagens para embarque no

cientif'ica norte-americana 1I1lCIOll, navio "Brasiloiele", de praças ou civis

já, no hospital Moniz a aplicação do daquela Região :llilitar. A sa Reg ião Mi·
método Kennyano, no tratamento litar não forneceu passage.is para em

da paralisia infantil. bar-que no navio "Br-así lo íds ", de praças
A rcf'erida missão está empenhada,' ou civis daquela Região. Finalmen.te, na

em ensin�r ? n:é�odo, às enfermeir-as I' io- Reg ião Militar 'não houve embarquo
dos hospitais inf'untis argentinos. de pessoal do referido Mi n ist.ér lo.
".,... _-.-..,,_._ _.-_- -_-.-_.•.•__-_...-.- -.-. -_-.-_-._..-_-_- M.-.-_- _

..�.

NO. INVERNO pr6ximo

4 MODELAR
Doriot vestido de

urso ...

�.I".I"..w _ a.· _
· w.·_ .- ·.· _ ......

A paz depois desta guerraWashington, 3 (U. P.) - "As esquadras britânica e norte
americana repartirão entre si a responsabilidade de manter a
paz depois da guerra", declarou o secretário da Marinha dos
Estados Unidos, coronel Frank Knox, em entrevista que con
cedeu à imprensa.

A seguir, afirmou que o presente conflito é uma

guerral. opinião
dos russos

global e que a maior responsabilidade de seu desfecho corres- M 3 (R) A
.. -

1d E· . � oscoU,. - opuuao (OSpon e aos i stados Unidos, que possuem a maior força naval técnicos militares é de que a des-
existente em todo o mundo. truição das fôrças do "eixo" na Tu

nísia é fatal devido à supremacia
naval e aérea dos aliados nesse se
tor. O rádio de Moscou diz: "Os alia
dos têm fôrças suficientes para des
truir as tropas nazistas na Tunísia.
A supremacia aérea, e naval oferece
base para esperarmos a terminação
bem sucedida dessas operações".

O plano aliado consiste em ata
ques concentrados, com os mesmos
caraterísticos dos que liquidaram o

Império Italiano na África Oriental.
"Devido à superioridade aérea e na
val - prosseguiu o locutor russo -

6 duvidoso que Rommel possa reali
zar a evacuação ele acôrdo com seus
planos".

com que a produção amerieana Sfl- Estará amanhã de plantisfaça as tremendas exigências da tão Q
• 'Farmácia Nelson" I

vitória, na maior de todas as guer- à rua Felipe Schmidt.
.................................................... ,

Mulheres no estado-maior alemão

r-........_-••_..._-_._-_._._-_-_-_••-_"'ft.a._.•.•.•-.-..

Zurique" 3 (R.) - A rádio alemã informou que maior nú
mero de mulheres passarão a servir no estado maior do exércí
to germânico, a-fim-de que os homens possam ir para a frente
de batalha. "Os deveres das mulheres nessas funções - diz a
irradiação - são extremamente árduos e exigem grande fôrçafísica e mental. Antes de mais nada, as mulheres devem portar
se de maneira digna, quando forem enviadas alhures. Um curso
intensivo de treinamento se preparará para êsse mester" •

Moscou, 3 (R.) - Os ale
mães íníclaram verdadeiro
mercado de escravos com as
jovens aprisionadas na frente
oriental, segundo revela a
emissora moscovita, Nadeza
Stepanenco, uma escolar rus
sa, que conseguiu fugir da Ale
manha com o auxílio dos guer
rilheiros, declarou que 16 ou-

•••••••••••••••••••••••••

iSANG1JENOL:• Contém oito elementos tônicos :• Fósforo, Cálcio, Vanadato e •
• Arseniato de •
• Sódio. etc. •
• •
• Os Pálidos, Depauperados, •
• Esgotados. Anêmicos, •quantidade suficiente e era. Magros, Mães Que Criam. •tras moças foram conduzidas obrigada a trabalhar dia e noí- A Crianças Raquíticas rece-

•pelos nazistas para a cidade de te. Torturada pelos sofrimen- \Y berão a tonificação geral
Scavatz. tos e pela fome, pensei em tu- • do organismo com o •

, 1
� gír certa vez, mas, fui presa e :I •, Os a�emaes nos, olhavam e j colocada num campo de con-·. •no� mediam elos pes a cabe�a. contração, em Brest-Litovsc.l. .Fm comprada por um padeiro Fugi novamente e consegui

I'
• •

chamado Carl Lindmann,.; mas: chegar a Mos90u" - declarou".
,

•
nunca consegui obter pao em Nadeza Stepan,enco, •••••••••••••••••••••••••

Para que von Rommel não escapeArgel, 3 (U. P.) �. Segundo alguns informantes autoriza
dos, o problema da África do Norte é impedir que o "Afrika
Korps" e as restantes elivisões italianas consigam escapar para
a Itália. A êsse respeito, diz-se que já estão sendo tomadas me
didas decisivas pelos aliados. Ao que parece, as forcas navais
britânicas, apoiadas por fortes esquadrilhas de submarmos, en
carregar-se-ao de efetuar rigoroso contrôle das águas que se
param a Tunísia da península italiana. Além disso, as forçasaéreas aliadas cooperarão intensamente nessa ação, destinada
a garan.tir a completa destruição das forças de Von Rommel.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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BERNA, 2 (R.) --- o SERVIÇO DE RACIONAMENTO, QUE FUNCIONA MELHOR NAS CIDADES, ACHA-SE MUITO DESOR
GANIZADO NAS ZONAS RURAIS ITALIANAS. DÁ-SE PREFERÊNCIA AOS EVACUADOS NOS ESTABELECIMENTOS RU
RAIS, PORQUE PAGAM, POR EXEMPLO, 150 LIRAS POR UM QUILO DE MANTEIGA E 100 POR UM QUILO DE QUEIJO.

UM COELHO CUSTA 120 LIRAS.
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I
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TÓPICOS & COMENTARIOS

o cerco de Rommel
Washington, (Comentário especial

da Inter-Americana) - Os últimos
telegramas mostram que não anda
vamos errados ao evitar entender
as declarações de Churchill nos
Comuns como uma manifestação de
pessimismo sôbre o êxito da ofen
siva inglesa sôbre a Linha Mareth.
É que essa ofensiva não deve ser
encarada em si mesma, e sim como

parte' de um plano geral em que
foram empregadas todas as forças
aliadas disponiveis na Tunísia Meri
dional. O mais ligeiro exame do ma

pa 'da região mostra que o general
Mon-tgomery não pretendeu lançar o
80 Exército contra Rommel no ob
jetivo único de romper a linha de
fortificações e lançar a "raposa do
deserto" para o norte. Seu objetivo
claro é cercar Rommel, e para isso
o comando aliado lançou uma ofen
siva conjunta que vem colocar o
marechal nazista em situação in
disfarçavelmente perigosa.
Está claro desde já que os con

tra-ataques nazistas ao sul tiveram
um êxito apenas parcial. O que
Rommel conseguiu inicialmente foi
retomar algumas posições ocupadas
pelos ingleses em seu ataque f'ron
tal. Os ingleses puderam, entretanto,
manter algum-as importantes posi
ções ao norte da linha e ao mesmo
tempo lançam em combate novas

forças destinadas a ampliar o êxito
inicial. A coluna que fl.anqueou a
famosa linha ganha terreno no se
tor de EI Hamma, em direção a
Gabes, ameaçando envolver a maior
parte do Africa Korps. Não é, po
rém, .êsse apenas o perigo que amea
ça Rommel, nem o maior dos peri
gos. Agora o marechal do deserto
começa a dar a devida importância
ao avanço dos norte-amer-icanos uue
passaram além de Maknassi e estão
a apenas 40 quilômetros da costa.
Esse avanço é feito em duas colu
n-as, ambas se dirigindo para o mar.
Rommel tentou um golpe de surpre
sa contra EI Gurrar, lançando com
muita violência toda uma divisão
blindada que deveria deter os
americanos e conquistar posrçoes
nas montanhas capazes de compro
meter a marcha do 50 Exército do
general Patton. Mas foi inútil. Os
norte-americanos não estavam des
IH evenidos e os nazistas tiveram de
desistir depois de sofrer sevéras
perdas em homens, tanques e arti
lharia. O general Pattou continua a
avançar, contando não apenas com
a super io ridade aérea como também
com .a potência de uma artilharia
móvel cuja eficiência tem sido ter
rivel.
Dizem as' últimas notícias que

)lonm\el dividiu er,n lJuatJ'� frentes

Os turcos em luta com o embaixador alemão
São Paulo - Exclusividade do

I ração
do objetivo nazista. A neutra-

I C. E. C. para O Estado - O snr. Von elegância para com a Turquia são lidade otomana permanece intacta
Papen é um dos diplomatas mais recebidos friamente, sem qualquer e rigorosa. E, ao lado da solene re

aventureiros da Alemanha. As suas parcela de acatamento e reconheci- pulsa devotada ao embaixador Von
pecul iar idadcs biográficas são as menta. Os acordos comeriais que Papen, uma grande demonstração
menos Ilsongciras passiveis para Von Papen conseguiu realizar com de amizade e simpatia é dispensada
um homem de caráter. As tentativas o govêrno turcd, sempre com o fito ao embaixador da Grã-Bretanha.
levadas a efeito pelo embaixador ele conquistá-lo para a causa totali- Essa distinção acintosa é considera
referido para a adesão da Turquia tária, são cumpridos com grandes da ofensiva à Alemanha e constan
ao "eixo" têm sido as mais antipá- vantagens em favor da, Turquia. temenle é reclamada. E a verdade
ticas. O povo 1 urco já não tolera a Tais deferências, contudo, não é que contra a neutralidade "demo
pessôa de Von Papen. Todos os seus exercem influência alguma na satis- crática" da Turquia e impotente a

Mos de distinção, de simpatia e de Alemanha ...

suas forças de tanques. Seja exato
ou não, o fato é que a energia de
seus contra-ataques ao sul parece
indicar que êle dedicou a êsse setor
uma força bastante maior do que
aquela que seria conveniente a

quem pudesse prever a ameaça de
cerco tal como êle está se preces
sando, Há mesmo quem acredite que
Rommel teria a presunção de der
rotar os ingleses naquele setor,
para depois usar suas forças contra
os franceses que marcham um pou
co ao norte em direção léste e os
norte-americanos do 50 Exército. Re
foi realmente êste o seu cálculo, o

engano lhe será fatal.
A Superioridade naval e aérea dos

aliados vai dia a dia tornando me
lIOS provável que Rommel tente, à
ultima hora, fugir pelo mar. POIICOS __
n av i os con segu i ram sair com t r o - ;;;;;;;;,;;;;;;,;;;;;,;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;.;.;_- _

pas. Assim êle se dispõe a lutar em

j
terra até o último homem, e nin-
guem duvida que, uma vez fechado
o cerco, êle tratará de vender caro
a sua derrota. Os aliados, entretan-
tO/ pã9 4�l}cutirãQ �!!I$� preço, ... .- - _

Vende-se ou aluga-se .,confortável e bem construido
bungalow , que se está concluin
do, à rua Nerêu Ramos, tendo
salas de visita e de jantar, 4

dormitórios, copa, cozinha.
quarto de banho, agua quente
e regular quintal. Póde ser vis
to das 7 às 16 horas. Tratai
à rua Marechal Guilherme, 15.
191 5 v.4

Vende-se
uma ernbârcação r-ara esporte,
tipo baleeira, com 5 metros de
comprimento, em perfeito es

tado, com todo material ne

cessário (2 velas, 3 r emas, etc)
Tratar com Heládio Mário de
Sousa, Agência ChevroJet (S.
A. Comercial Moellmann).

Os elementos colhidos pela Esta
tística Militar são absolutameut
secretos, (' servem sómente a fi�
militares. Negar-se a fornecê-los 0\

mentir no ministrá-los constituo
crime rigorosamente punido pel.,
leis do País. (D. E. M.).

Vende se pequena casa
,.

comerdal, de
sêcos e molhados, bem a

freguesadn, à rua Uru
guai, n 17. Tratar na mes

ma.
196 30 v-2

Londres, - (Da Agencia "Anela" paru Interaliado) - Oito Iio
!(lli?lli�es.;,rellllil'am-se certa feita lia es quitui de llma rua, na cidade, de
Sittarâ, ti" àlí puzertuu-se a cantar várias canções. A polícia interveio,
prendendo iodos os cantores. Alquus dias depois as airioridades de
ocupação publicaram 11'lll breve comunicado declarando que o grllpo
havia sido leito prisioneiro porque as canções expressaram "seuiimen- comunica a seus clferr-
tos indeseiaveis", ' tes e amigos que trans-

As referidas canções, extremamente populares na Holanda, e em 1 feriu seu consult6riovários outros países ocupados, são hinos de ódio aos nazistas 011 can- ,l_ções tuunorisiicas em que os expõem ao ridiculo, para a rua João Pinto,
Os escritores e poetas satíricos tem explorado todos os aspectos ! 7 (sobrado, em

I

cima
da questão e os holandeses são famosos por suas qualidades de humo- da Farmácia '(Santo
t ismo, Os ataques da Royal Ai,r Force sobre os objetivos militares da Antônio"), onde conti-Ilolanda tem inspirado, por sua vez, llllmerosas histórias e - canções. nuará a dar consultas,

das 15 às 17 horas,
diàriament:e

O PENSAMENTO DO DIA
"Há censuras que louvam e

louvores que maldizem". La
Rochetoucaul d.

•

A ANEDOTA DO DIA
- Da outra vez, na Casa de

Saúde, tiraram-lhe um rim e o

apêndice. Agora, vão amputar
lhe uma perna.
- Coitado do Segismundo!

Virou Checoslováquia.
>F

O PRATO DO DIA
SALCHICHAS COM BA

TATAS COZIDAS - Escalde
com agua fervendo, algumas
salchichas, dê. lhes pequenos côr
tes atravessado. e frite-as em

manteiga,
Arrume-as na travessa, ao

lado coloque batatas cozidas e

cubra com um molho feito com

cebola frita na mesma gordura
em que se fritaram as salchichas,
uma colher de massa de to
mate e uma colhér de cara

melo. Se tiver peuco rnôlho
pingue um p0UCO d'água.

o DR. ANTONIO MUNIZ
DE ARAGÃO I "

&EC'
t

nli&;

e

Associação Comercial de Floriaqópolls
Assembléia Geré.1 Ordinária

ti ,

De acôrdo com a alínea
U

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 d 3 nova Diretoria.

Florianópolis, 20 de março de 1943.
Adauto Freitas, Secretário.
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TERRENOS
Vendem se S lotes de ter

reno, sendo 2 à rua Nerêu
Ramos e 3 à avenida Rio
Branco. Tratar à rua Ma·
rechaI Guilherme, 15.
192 5_\"'-4
O sistema da corres
pOndência fotogréfica
Exclusividade do C. E. C. para O

Estado. - Desde o início da presen
te conflagração, um dos mais sérios
problemas dos transportes postais,
foi a remessa de toneladas de caro
tas- remetidas para os lugares mais
distantes. O espírito prático dos in
gleses resolveu magnificamente tal
problema. E da Iórrna mais satisfa
tória. A manutenção do serviço de
correspondência entre os soldados
e suas famílias, sempre foi conside
rada pela, Inglaterra como de gran
de importância. Mas, o espaço que
tais missivas ocupavam era insus
tentável. Eis então que se desco
briu a solução. Todas as cartas es

critas são filmada.s. Cada filme é
enrolado e enviado para um destino
central, por exemplo, Londres. Aí, O

referido filme é revelado e suas có
pias remetidas para os destinatá
rios. Por meio dêsse sistema, mi
lhões de cartas são enviadas em

apenas um rolinha de peuenas di
mensões. Assim, o volume de cor

respondência é consideravelmente
diminuido, concorrendo muito para
a econoniía de espaço, tão necessá
ria atualmente em que tudo deve
servir para transporte de mercado
rias de utilidade bélica .

Helena D. VargasComunica à sua distinta
freguesia que, havendo
permanecido 2 meses tõra
da capital em viagem de
repouso, encontra- se nova
mente em sua residência,
à disposição de sua seleta
treguests.
Salão Brasil
Praçll Quinze, O' 10
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Quem males espanta, •.canta os

Calçados e ea pas para colegiais
Chapéus «Clima» [tropicais]
Capas para militares
Smokings, Sobretudos, Trajes

AGENCIA RENHERRua Padre Miguelinho, 36

30vs 1
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Qual dos filmes abai
xo será o de estreia ?
IRMÃOS CORSOS - O
GRANDE DITADOR
LÍDIA - COMANDO
NEGRO - NAUFRA
GaS - MISTER "V"
- SER Ou NÃO SER

- MISS ANNIE ROaM
NEY - MENINO LOBO - CAMAS SEPARADAS - QUAN
DO MORRE O DIA - O LEÃO TEM ASAS TENSÃO
EM SCHANGAI

UM CINEMA PARA VOCÊ

Instituto 8rasil-Esta�os Unidos
Projeção de filmes

dos
São convidados os srs. sócios para assistirem à pr o ieção
filmes abaixo, hoje, sábado, às 19 e às 20 hors s

l
' Notícias do Dia (n, 15);

2' O que os olhos não vêem;
3' Patrulha de bombardeiros.

A DIRETORIA.

COMPANHIA �E SEGUROS «SAGRES»
Sub Agente

L. ALMEIDA - Rua Vida1 Ramos, 19
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As autoridades responsáveis pell
fiel execução das Estatísticas MiII·
tares podem exigir, sempre que hop·
ver dúvida quanto à veracidade d4
qualquer informação, que cada Ia.
(ormante prove o que declarou. A
má-fé constitue crime contra a .e
Il'urança nacional. (D. E. M.).

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

E�!!DO" N��, ��,�:,��:I2!na!(-) fim da esquadra Italiana
Santa. um quase completo controle do Me-
E' costume brasileiro reviver São PauJo, Exclusividade do C. E. pouco a Itália, porém, agora não diterr âneo, A Marinha Inglesa têm

as diversas cenas da Pai xãó de C. para O Estado. - Desde Julho podem mais ser esperadas outras uma pequena região para proteger,
Cristo, na Semana Santa, ta- de 1942, cerca de um milhão de to- substituições. Os alemães não podem c, desta região são atacados todos
zendo pessoas piedosas encarna- neladas de navios italianos foi poso passar pelo Mediterrâneo. Os italia- os navios do "eixo".
rem as I iguras de maior realce to ao fundo no Mediterrâneo. Isso nos não podem construir navios nos Segundo a média de destruição
na dolorosa � via crucis» do eleva a dois milhões o total de af'un- seus estaleiros porque o aço, o caro dentro de 12 a 15 meses, não have
Nazareno , Essas pessoas, tra- darnento (Ia marinha italiana, si- vão e outros materiais não chegam I rá no Mediterrâneo nenhum navi
j adas caracter ist icamente, to- gnificanclo mais da metade dos .... da Alemanha. E os afundamentos I do "eixo" que, por sua vez, terá d
mam parte nas procissões e di- 3.448.000 toneladas com que a Itá-

I
continuam ... Os 2.500 çuilômetros

'

abandonar a Tunísia, em virtude d
versas outras cer irnô-ii as Iit úr- lia entrou na guerra. A transferên-! do litoral africano conquistados pe-] impossibilidade absoluta de aí r

gicas. cia de navios franceses aliviou um ]}o 80 Exército, deram aos ingleses I sistir aos ataques dos aliados ..
Assim é que, êste anc , na

Laguna, a Vel ônica, a piedosa
mulher que enxugou a face de
Jesús, será personificada pela
sr ta. Zenaide Marques; Maria
Madalena, aquela que ungiu o

Faleceu dia IS Senhor para o grande sacrifício,
de março último, na loca- peJa srta. Ilda Urnbelino Bit
lidade de Passo do Gado, tencourt; São João. o apóstolo
onde residia, o sr. Manoel diléto, pela sr ta. Liége Men'
Benardino de Medeiros, a- dança; e N. Senhora, Mãe das
gricultor, que contava 63 Dôres, pela srta. Lígia Capa
anos de idade. O extinto. nema.
que era muito estimado,
deixou viuva e 15 filhos,
dos quais, 7 são menores.

"O

•

"A Imprensa" no seu Ul

timo número, censura, em

editoriaL a ação netasta de
comerciantas inescrupulosos
que, gananciosamente, vêm
aumentando as .•preços dos
gênercs e produtos de 1".
necessidade, sem motivo jus
tificável.

Os amigos do sr. Daniel
Faraco ofereceram lhe uma

ceia de despedida, no Café
Regina, por motivo de sua

transferência para a filial
do Banco do Brasil em Por-
to Alegre. I,

•

Itajaí
A «Associação de Amadores

Teatrais'>, de Blumenau, virá à
nossa cidade no próximo sába
do. dia 3, para levar a efeito,
no palco da «Soe, Guarani. um

espetáculo teatral, que consta
rá da peça de Oduvaldo Viana,
com a qual aquele grupo obte
ve êxito em Blumenau e Join
viiIe, intitulada "FEITIÇO".

THE ASSURANCELONDON
e

CH\. SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"
(Representante)

L. ALMEIDA - Rua Vidal Ramos, 19

Laguna
Com a presença de altas

antoridades civís e militares
assim como de exmas. fa
mílias dos oficiais do 3c gru
po , exmas. sras. e sritas,
da sociedade logunense,
diretores e professores dos
estabelecimentos de ensino,
e enorme assistência, na

maioria composta de ele
mentos representativos dos
nO!lSOS meios sociais e co

rnerclais, realizaram-se, na
quinta-feira, 25 de março
p. p., as expressivas festivi
dades comemorativas do
25' aniversário da criação
do 3' Grupo do l

' RA.Mx.
.

""

Foi designado para responder
pelo expediente do 3' Distrito
Sanitário do Estado o sr. dr.
José Baía S Brt tencour t , em

virtude do afastamento tempo
rário do respectivo titular, dr.
Ivo Stein Ferreira, que se acha
em Curitiba, con rlcluindc um

curso de radiologia.
•

Comemorou, no dia 25 do mês
p passado, trinta e três anos de
lundação , a Pia União das Fi·
lhas . de Maria , agremiação re- I

ligiosa , que conta em seu seio
grande número de senhoritas.

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

Aproxima se a época em

que a Igreja Católica, rememo
rando o drama divino de Jeru
salém , cujo epílogo teve como

palco o Monte Calvário, proce-

aLERTA
EM FLORIANÓPOLIS não veste com gosto e arte quem

não quer, pois, para tanto, é bastante fazer uma visitinha à
ALFAIATARIA BRITO que fica alí na Rua Tiradentes n' 17
N° 186 v - 5

Crédito Mútuo Predial
Propdetários: J. Moreira & (ia.

28 de Marco
Foi entregue aos prestamístas Olávio Sulu schíwskt,

residentes em Hansa Humbold, possurdor
da caderneta n. 9.272, contempladas DO sorteio de 18
de Março de 1943, com o pr-emio maior, em merca

dorias. DO valor de Crs. $6.250.0U.
de Abril5

Maís um Iormidável sorteio ff:'alízl1 rá a Crédito Mú
tuo Predial, DO dia 5 de Abrii (2a.feira),

com prêmios no valor de

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

de Ouro Preto n" 13.
..--.. mm=- -= �

Co nsuttas médrcas g áus
Contribuição mensal apenas c-. $2.00_.._- .

Contadol'es e 8narda ...Livros
Regularizem seus d i p lcmas em face da exigência determi

nada pelo decreto-lei 4178, de 1313/9�2.
.

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

Rua João Pinto n? 18.
Florianópolis.

!� 'IJ"rJf'"t:IJlrlJn
Ihora O ,

'-rnQ trt't:(,)tlrJ
() O.K.S-rU",e
melhora ,a. .

f!',,(7"!i(J��f)tJ
TElEF()NE: 160õ

Rna VitOI' lUeireles, 28
Flor íanópolís

o ESTADO Esportivo
Será Hoje

São Pc ulo, 3 (E.) - Hoje,
conforme antecipámos, se

rá realizado no Pcccerebú
o jogo Juvent:us x Corinthi
ans.

Amanhã, no Rio
Rio. 3 (E.) - Em disputa

do campeonato da cidade
serão realizados os jogos
seguintes: Botafogo x Canto
do Rio, na Gávea; São
Cristó vam x Bonsuoesso, em

Campos Sales; Flamengo
x Madureira. nas Laranjei
ras; Fluminense x Vasco •

em General Severiano; e

Bangú x América, em Bon
sucesso •

Em São Paulo
São Paulo,3 (R)� Ama·

nhã, serão disputadas as

partidas: Ipiranga x Co
mer'ci'll; S.P,R, x São Pau-
10; Jabaquara x Portuguesa
de Esportes; Palmeiras x

Santos.

57
Cabelos braur.o8 1

14vs-14' MAJtAVILHOSAl"li "'l>I

Opéra nos sesuíntes riscos:] m
INCÊNDIO - ACIDENTES DO TRABALHO - ACI
DENTES PESSOAIS - TRANSPORTES: MARÍTIMO,
FERROVIARIO, RODOVIARIO, POSTAL - ACI-

DENTES DE AUTOMOVEIS RES-
PONSABILIDADE CIVIL

CAPITAL INTEGRALMENTE REALIZADO:

er. S 2.000.000,00Séde: RIO DE JANEIRO, Rua do Ouvidor, 102 (2' e 3')Sucursal em S. Paulo, rua Beião Paranapiacaba 24-6" andar

N. LOPES VIANNAAgente-Geral em Santa Catarina
Rua Felipe Schmidl. 2 - Caixa Postal, 172

Telegramas - «Vianna,. - Fone., 1192
- FLORIANOPOLlS -

Sub-agentes nos principais municípios do Estado

Dr: Hewto n L. d'Avila SALA Casal deseja quar
. to no centro, com

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

V. S. procura Representacões ?
�;g� ��:rta da ínai�r Fábrica de Folhinhas ULTRA, Caixa,
d "a� P�ulo. Ótimas possibilidades para pessoas relacionaas. �a apltal e no interior, competentes e acostumadas aproduZIr vendas em gran fe escala DAMOS ADIANTAMENTO;OE COMISSÕES.

"'. , L

Reassumi u sua clínica
Consultório: rua Vitor

MeirelJes, n
' 28

Consultas diárias das 4 às 6
horas da tarde

Residência: Rua Vidal
Ramos, n. 66
Telefone: 1067

If • M' ..
N' 194

193

Prestígfa o Govêrno e a�
classes armadas, - ou será�

I11m "quinta. colunista". (L.
O. N.). Um cinema para você

• Poro suovizor e rejuve
nescer o pele, hó um pro
duto perfeito, o SABÃO
RUSSO. Aveludo O pele,
combote espinhos, craves e
manches SABÃO RUSSO

-- sólido ou Ifql,lidQ. Ji't ,_

5 v.3

L{'ÇA(J

Quando alguém. filo! oomo o 6&v&o
Iheiro da i1ustro.QIto a-oíma, ofllrecer
lhe, em nmé.vel gesto. um oé.Iice do
BIcalento aperitivo KNOT, lembre.
se V. Sia. de acrescentar, AO agrud.
Cêr .. gentilezll:EITEE TAI1-
BEl"! O l1EU APElurIV(J

pnEDIJ.ET(JI

fI/f /)/(rouro DA KtrfJTSA.II1IJ,/OIf.[ i{6I/ROS
....... ITA.'AI ....

",
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'I'oulou, clarão derradeiro
X. Y. Z. DE "EUROPEAN

CORRESPONDENTS: 27 de
Novembro, o dia em que Tou
lon se imolou corajosamente,
ficou gravado em relêvo sôbre
um tunâo de mais de dois
anos de intriga e contra-in
triga em Vichí. Ao correr à
volta do mundo a notícia de
que os navios em Toulon se
tinham metiâo no mundo, as

gentes começaram a pergun
tar si se tratava do clarão
derradeiro de uma vela que se

extingue ou da primeira faís
ca de uma conflagração aba
fada, prestes a lançar cha
mas. Estão ainda fazendo a
mesma pergunta. O autor
diste artigo, baseado em nu

merosas e frequentes notícias
e cartas pessoais recebidas de
amigos residentes em toda a

Provence, tenta dar resposta
cabal.
Como a publicação do seu

nOme ajudaria a Gestapo' a
descobrir as pessoas e lugares
de que mais têm a recear, o rIautor tem de ficar na anoni
midade.
Em certos dias da semana du

rante os últimos dois anos, po
dia-se ver em Toulon, no Quai
du Port, Quai de Cronstadt,
Quai de la Sinse ou em qual
quer das ruelas que dão para o
Vieux Port, um homem atarra
cado, vestido de oficial de ma
rínha. As vezes via-se o mesmo
homem no Boulevard de Stras
bourg, nunca à pressa mas nun
ca de vagar, muitas vezes fa
lando a pessoas conhecidas,
gesticulando sempre quando fa
lava; desprezando o luxo do
Hotel de l'Amirauté e do Café
de la Rade, ia constantemente
de um café modesto para outro,
bebendo o seu aperitivo aquí, o
seu café acolá, ou tomando mes

mo uma refeição num restau
rante barato. Os lugares onde
êle entrava tinham todos uma
causa em comum: estavam
cheios de marujos, das suas fa
mílías e amigos.
O nosso homem - chame

mos-lhe o tenente Batista, o

que não condiz nem com o pôs
to nem com o nome - não ti
nha nada cara de oficial de ma
rinha. Só fazia a barba duas
vezes por semana. Não punha os
olhos constantemente na linha
do horizonte, como se diz que
fazem os homens do mar. Os
olhos eram pequenos e escuros.
A farda estava apertada à cin
ta; as calças tinham joelheiras.
Devia ter quasi 50 anos de ida
de. Nos dias felizes da paz tinha
sido comandante de navios de
todos os tipos, desde costeiros
de carga a vapores de excur
sões que iam até .... A mobili
zaçâo fê-lo entrar novamente
ao serviço da Marinha de Guer
ra, Um certo dia foi nomeado
comandante do .... Era sober
ba a sua habilidade como mari
nheiro - tive ocasião de o ver
com os meus próprios olhos.
maior era a corrente de impre
cações provençaís que se esca-

. pavam dos seus lábios e mais
rápida e miraculosa era a deci
são imaculada do seu espírito.
Não recebi notícias do tenen

te Batista desde os aconteci
mentos de Toulon. Mas sei mui
to bem como êle (leve ter agido,
pois vi pelas numerosas cartas
dêle que tenho na minha secre
taria o que êle se estava pre
parando para fazer.
Juntamente com centenas de

outros como êle, tinha formado
uma corrente especial de liga
ção entre os oficiais superiores
e os marujos. Só a disciplina
não podia manter marujos a

venturosos em bom estado de
�spirlto d1.lrante maís de élol�

• •

OU pruneira faisca �
anos de grande monotonia, fal- "Dunquerque", o grande

coura-I
altar da funebre cena. Com os quer saibam quer não saibam

sas esperanças e pouca sorte. O I çado que era o seu amor, para olhos cada vez mais piscas e re- tudo quanto é possível saber a

tenente Batista, o oficial da re- êle o mais belo couraçado até criados, lá permanecia na posí- respeito de politica, têm de ser

serva inimigo de cerimônias e então construido no mundo. E ção de sentido, à medida que o sempre os caudilhos da liberda
de uniformes engaloados, cons- à medida que iam ecoando as seu navio se lhe afundava de- de pessoal.
tantemente metido entre os ma- explosões desde o Mont Faron baixo dos pés. Quando a água já É desta terra de rochas Q1.
rujas e os seus amigos, ganhou até ao Coudon, quando as ena- o cobria, soltou um grito derra- gantescas, onde até a flora ím
a sua confiança pessoal de tal mas irromperam do seu coura- deiro: "Vive la France", e, sem- põe o seu grande índívídualís
maneira - coisa muito diferen- çado tanto amado, à medida pre o mesmo, ajuntaria por fim mo na forma de oliveiras rugo
te da confiança entre os mem- que se foi enchendo o ar da tu- "et m .... aux boches!" sas e piteiras cheias de pontas
bras de uma corporação - que, maça procedente dos navios e Teria sido o clarão derradeí- aguçadas, que uma vez antes no

fosse qual fosse a ordem que um dos armazens de terra, tossín- ro ou a primeira faísca? curso da história, o bater sínge
dia lhes caísse nos ouvidos, do no meio das nuvens forma- Hitler teria tido tanto êxito 110 do comprido tambor proven
como um raio caído do céu, se- das pelas explosões e do enxo- se tivesse desafiado a maré I çal chamou os homens à luta
ria execu�ada com a velocidade fre da pólvora ardente, à me- como desafiou êstes homens do' contra a tirania. Rebecqui e os

necessária. dida que o céu da Provença se sul que, para serem inimigos seus amigos tornaram a Marse-
Posso ver o tenente Batista foi cobrindo de luto pela morte mortais de tudo quanto êle re- lhesa numa canção destinada a

na manhã de 27 de novembro. da grande esquadra, deu em voz presenta, basta-lhes serem os levar o terror aos corações de
Ao chegar a ordem para af'un- alta a ordem de destruição do mesmos que sempre foram: ês- todos os opressores, e a sua mar

dar os navios, deve-se ter diri- seu próprio navio. Então, volvia tes homens para os quais é in- cha sôbre Paris foi sinal que le
gido para a ponte. Lá escarran- ! ás olhos do "Dunquerque" para concebível a arregimentação dos I' vou o povo ao assalto da Bas
chado, teria pôsto os olhos no o forte Mont Faron, o grande pensamentos; êstes homens que, tilha.

.,---- Sociedade Cooperativa de Responsabilidade8
I Limitada

i Banco de Crédito Popular e 4grl(01.
de Santa Catarina

FARMACIA. ESPERANÇAdo Farmaceutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será ti sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.
Perfumarias.--Artigos de borrach•.

Garante-se a exata observ6ncia no receituáric médico

PREÇOS MODICaS
R. Cons. Mafra 4(]) 5 (edifício do Mercado),

FONE 1.642

Rua Tralano 0.° 16 - SMe própria
Registrado no Ministério da Agricultura pelo Ct>rtlflcadit

n. 1 em 20 de Setembro de 1038.
Endereço telegráfico: BANCREPOLA
C6dipos usados: MASCOTTE ta. a 2a. adtçlo

FLORIANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AOR1CULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

O I h I dA b t
. ! e ordens de pagamento.

C er� O an es com a e Tem correspondente em todos os Municfpios do Estado
Representante da Caixa Economica Federal para a venda

Londres _ (Da Agência Católica Polonesa para Interaliado) da. Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio
. semestral, em Maio e Novembro.

- O Clero Católico da Holanda stá fazndo séria oposição aos ale- Paga todos os couuons das au6licas Federais a dos Estadoa
mães e aos colaboracionistas holandeses. - diz um padre holandês I da São Paulo. �inas Gerais e Pernambuco.
que escapou recentemente de -seu país. Acrescenta o informante que Mantem carteira especial para admlnístração de prédios.
o Clero C�tólico está fazendo uso de todos os meios à sua disposição Recebe dinheiro em depósito pelas
para combater as organizacões que favorecem os ocupantes. melhores taxas:

--_._- --

_.� C/C à dlsposlção (retirada livre) 2%
C/C Limitada 5%
C/C Ayiso Prévio 6%
C/C Prezo Fixo 7%

Aceita procuraeão para receber vencimentos em to
!la8 as Bepartícões Federais. Estaduais e Municipal,.

CiABINETE DENTARIO
DE

ALVARO RAMOS

Quando formos os meís
poderosos do Inundo ...

Paulo Alberto - (Excluslvl- maior do mundo futuro. Efeti
dade do C. E. C. para O Esta- vamente, estamos caminhando
do) - Em certa entrevista que nitidamente para êsse fim. A

mwcawlMZi.CNiJOiolil....
·

LtJCU4IJOt!i� UU lii concedeu à imprensa estrangei- transformação cultural, econô-
Os órgãos da Estatística Militai 9u�m so!,�gar informações à Es- ra, O grande político e ministro mica, .soe.ial e política d? nosso

têm apôio legal, quando intimam tahsb�a }\'I!ht.ar, trabalha em pró) inglês Stafford Cripps meneio- 1 pais, Indica que o destmo do
o produtor e o vendedor a mostrar de ,pai,:' llnIdmlgo. iliEt' nestse caso, n�u O Brasil como uma das na- Brasil guarda momentos de or-
o que possuem em seus estabelecí- sera JU ga o, m armen e, como I NÓ'mentos. (D. E. M.). inimigo do Brasil (g. E. M.). ções mais cotadas para ser agulho nao s para nos como
- para a humanidade inteira.

Inspirados e evoluídos na cul
tura britânica, assim como na.

politica e filosofia inglesa, es
tamos, com os nossos recursos,
indicados a cumprir um ruturo.

Banco Cruzeiro do Sul S.IA. Em organização de incomensuráveis possibilida ..
des. Quando rormos os mas po-
derosos do mundo, ou dos mais
poderosos, faremos com que
nossas fôrças e nosso poderío
sirvam em benefício da huma
nidade, do porgresso, da paz, da
liberdade e felicidade 'dos po
vos, empenhando todos 08 es

forços para humanizar os

ideais puros e elevados que al
mejamos para nós próprios .

Cirurgião Dentista pela Faculdade de Medicina de
Porto Alegre

Clinica Dentária de Crianças e Adultos
Hori\rio: Das 8 às 11 e das 1ft as 18 horas

Rua Vitor M�itele" 18
(Em frente ao Grupo Escolar «Dias Velhos)

Construtora Ltda.Empresa
Resultado Oficial do Sorteio do dia 31 de Marco de 1943

Serle A Serie B
Cr. $30.000,00 Cr. $ 50.000,00
Cr. $ 5.000,00 Cr. $ 10.00,00
Cr. $ 3.000,00 Cr.$ 5.000,00
Cr. $ 1:500,00 Cr. $ 5.000.00
Cr. $ 1:500,00 Cr. $ 5.000,00
Cr. $ 5.000,00 Cr. $ 7.000,00
Cr. $10.000,00 Cr. $ 20000,00
Cr. $12.000,00 c-, $ 24.000,00
Cr. $10.000,00 Cr. $ 20.000,00
Cr. $ 50.000,.00 Cr. $100.000,00 DR. AGRIPA DE FARIA

1.0 Premio - Titulo n."
2.° " " "

3.° " " "

4.° " ,. "

10951 - Uma construção de
20951 - Um terreno de
30951 - Um terreno de
40951 - Um terreno de
50951 - Um terreno de
o final n." 0951 (Milhares)
" " " 951 (Centenas)
" " " 10951 (Invertido
" "" 5 1 (Dezena)
" "" 1 (Final)

5.°" ""

10 Premios - Os títulos com
100" """

120" """

1000" """

10000" """

Cr. $140.000,00 Cr. 270.000,00Total dos premios distribuídos. cm cada série Rs. Rua Vitor Meireles n· 26
Telefone D' lft05

CLINICA MEDICA
Homens e Senhoras - Mo
Iêstias Nervosas - Molêstias

Mentais
Consultas dli\rlu du_5

horas em diante

a) DR. FRANCISCO MUNHOZ FILHO
Diretor Presidente

Dr. F. da 'Gama Cerqueira
Fiscal do Govêrno

o próximo sorteio ser. realizado no dia 28 de Abril de 1943
Convidamos os nossos dd. associados portadores dos titulos contemplados

a virem receber os premios respectivos.
Inspetoria Regional em Florianópolis-Rua Vitor Meireles, 18 (sobrado)

Brevemente será iniciada uma construção no valor de Cr$ 30.000,00 (trinta mil
cruzeiros) que coube por prêmio ao Clube Beneficente dos 10 desta capital.

Habilitai-vos adquirindo apólices da Emprêsa "Líder" garantIndo o vosso lar próprio.
Apenas com Cr$ 5,00 ou Cr$ 10 00 V. S. podt:rá comprar .. lua felicidade!

A Estatística MiU-àar, destinada a

facilitar a preparação rápiela, e tio
das da Nação, exige que todoll.� 08

perfeita quanto possivel, do apare
lhamento material das fôrças arma·

brasileiros lhe prestem ·cooperaçio.
Subtrair-lhe apôlo 6 trabalhar eon
tta o 8rallU 'Dl IQerr.. (D. � MJ_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



so ESTADO':'"Sábado. 3 de Abril de 1943

Hitler e à . corruPvão francesa\Vorld Copyright. EUROPEANpendurado o programa de 15 a 21 a língua de Shakespeare, é também tal maneira. Desde Juâho de 1940
CORRE.'WONDENTS - "Valter Ts- de Novembro. Por cima do cabeça- a língua de Churchill e de Gaulle, Pierre Laval tem-se esquivado a di
chuppik. - O jornal de Paris, "Ma- lho do programa achavam-se as pa- e que, por conseguinte, não devia zer certas cousas por escrito, pois
tín", publicou recentemente uma lavras "Etat Français" - que é o nada que ter com os serviços nacio- - como êle disse a Pétain - Lon
pequena história que revela uma nome dado à República Francesa nais do Estado Francês. dres fica Imediatamente sabedora.
verdade fundamental e, ao mesmo pelo Govêrno de Vichí. Porém, em Não é preciso acrescentar nada a O agente do Serviço de Informações
tempo, um êrro fundamental sôhre baixo, estava uma declaração ex- esta história. Porém, para ilustrar da Grã-Bretanha era pessoa do cír
o qual Hitler julgou que podia cons- truordinária, que fez admirar o re- a verdade que o coração da França culo imediato de Pétain, e o Deu.
truir a sua Nova Europa. Começa- pórter - era uma nota escrita em têm sabido sempre quem eram os xíême Bureau (da Conta-espia
mos com a moral da pequena his- inglês, que dizia "Printed in Fran- seus amigos e os seus inimigos, vale nagem do Estado Maior Francês) ,

tória. Póde haver em todas as oca- ce and edicted by Vichi Govern- a pena reproduzir lima passagem si- em intima colaboração com Lon
siões e em todas as nações alguns ment" ("Impresso em França e edi- gnificanle que apareceu no "Oeu- dres e Washington, tem a, respon
traidores que, como o filho desna- tado pelo Govêrno de Vichí"). Na vre" de 19 de Novembro de 1942. sabilidade da entrega da Africa do
turado de uma família, está dis- sua face desenhou-se um sorriso "É precisa fazer cuidadosas pesquí- Norte aos Anglo-Saxões".
posto a vender mesmo os seus pais irônico. Não admira, pois, que lhe ZD,s para descobrir por que razão o Em conclusão, o Oeuvre" contém
e outros entes queridos. Porém, ês- tivesse ocorrido que, se o inglês é micróbio Gaullista se multiplicou de o seguinte acesso de ira de Marcel
tes são exceções à regra que não Déat: "Nos últimos dois anos ter-
têm �mpol'tân�ia. Um francê� per- Iriveis, Vichy Lor:nou-se um símbolo
mancce francês toda a sua vida, de tudo quanto e corrupto. :f: preci-
nunca se deitará nos braços de Hi- so desligarmo-nos completamente
tler, dêle".
E eis aqui a pequena história A "corrupção" da França tem

contada. pelo "Matin ". Um repórter sido um dos fatores vitais nos cál-
=desejavn ver o programa no escri- culos de Hitler. Mas no fim de tu-
tório da estação francesa de irradia- do êle próprio ficou enganado.
ção ("Rádio Diffusion Nationale"), Pois se há uma causa que a impos-
mi Rue de Grenelle, em Paris. Dr- tura, a fraude, a propaganda e as

pois de muito procurar, mandaram- mentiras não podem destruir é o
DO para uma sala onde estava de- profundo' senso nacional, verdadei-

ro e vivo, de todos os povos euro
.peus. Isso nada tem que ver com
sentimentos exagerados ou paixões
nacionais exacerbadas, se bem que
o hitlerismo tenha tido a culpa do
despertar: das paixões e do ódio.
Mas da mesma forma que é impos
sível mudai' a côr da pele de um
homem, é impossível fazer de um
francês um alemão ou de um polaco
um admirador do Nacional Socialis
mo. A verdade - há tanto tempo
pisada a pés na Alemanha - é
atualmente uma chama consumido

, ra, na, fórma das marchas vitoriosasI
dos exércitos aliados na África e na

, Rússia.
O conselheiro de Hitler no que

diz respeito à psicologia estrangei
ra têm sido Ribbentrop. Foi êste
quem fez a Hitler uma descrição
completamente errada da Inglaterra.
Não obstante a trágica derrota dos
franceses, êle tinha, também visto a

França numa luz enganosa. A lei
tura de psicologia estrangeira do
antigo negociante de champanhe
correspondia aos pensamentos se
cretos do próprio Hitler. Agora Rib

I bentrop desapareceu da cena. Não
! póde haver dúvida de que quem têm
: talento para fazer negócios em
[ champanhe, póde muito bem não ter
i habilidade nenhuma para a alta po
; lítica exterior.

Leilão
Dia 6 do corrente, às 19

horas, no prédio da rua Traja
no n" 23. será vendido em lei
lão o seguinte: mesa elástica,
balcão, cadeiras, poltronas, cris
taleira, mobília de vime com

10 peças, cama de casal, mesas

de cabeceira, penteadeiras com

banqueta, camas de solteiro.
mesa auxiliar com rodas, mobí
lia de criança, piano de crian
ça com banco, carrinho, vasos

chineses, adornos, cadeira de
criança, violão, guarda roupa
com e sem espelho, guarda
roupa para criança, balança
com pesos, máquina de escre

ver, miudezas, etc.
197 4 vs - :1

Comprai na Cf SA MISCE
LÁNEA é saber economizar'

Fábula
Rio, por avião. - Álvw'o Morei

ra (CO-JJUI'igllt da Inter-Americana,
Especial para O ESTA.DOJ - No
enlêrro de Verlainne, o seu velho
amigo Mallarmé, depois de ounir
cinco Ol! seis discursos, disse: "O
túmlllo pretere o silêncio imedia
tamente". Aqueles inieqralistas,
que enche.ram de anês, há dias,
o cemitério de Maceió, quando en

terl'al'am mais um soldado para a

milícia do além, - ao se encon
trarem em lugar tão propicio, fo
ram incapazes de se conter, e ojen
deram a preferência do túmulo, Eis
por que eu acredito que os outros
animais falam. A culpa de incom
preensão dêles é nossa. Resolve
mos pensar que somos os racio
nais. Dividimos o mundo entre
nós e os que declaramos irracio
nais. Os coitados se submeteram.
TOl'naram-se mais humildes, de
geração em geração. Não conse

guiram melhor forma de protesto
do que essa greve de troca de
idéias, na verdade bem prejudicial
à evolução do espírito. Apenas o

paptujaio diz coisas. Porém sempre
com ar de deboche, repetindo o

que dizemos. Entretanto, as cha
madas feras nos apavoram, e du
vido que alquem olhe os olhos de
lima coruja, sem baixar a cabeça,
e 05 olhos de um burro, sem pe
dir descuipa. Vendo-nos assim, as

sanhados, a viver em voz alta, os

outros animais hão de se lembrar
da sabedoria dos provérbios:
"Não é a razão que agrada aos
idiotas: é o eco das suas idéias".
Somos todos iguais. A humanida-

. de � lima só. São as aparências
que variam.
Por exemplo:
Eram dois "bull-doqs" enormes.

Que caras! Qlle corpos! Davam
arrepios! A gente passava por êles,
fina, se esgueirando. Os cães em

geral tinham desaparecido fia rlla
onde, os monstros faziam "footing",
passos lentos, ares ferozes, rosna
dos irrespotuiioeis. "Fooiituj" é
milito bem dito. Os dois "b ull
doas" moravam na capital da In
glflterJ',a, dentro do jardim de Mis
tress Lauibsoth, à margem direita
do' rio. Todas as tardes, em quanto
o "too" não punha a cortina de
finitiva na cidade, a proprietária
os soltao«, para que fossem gozar
um pouco da liberdade tradicio
nal da nação. Ora, certa vez, 5111'

giu lia esquina um "[ox-terrier";
de manc/Ia preta ntrm ôlho, riso
nho, nervoso, magricela. Assim
que o avistou, UlIl dos "bull-doqs"
deu um pulo para trás e saiu llU
ma chispada louca! O outro, de
pois de meio sequtulo de espanto,
correu' na mesma direção. O que
ia IH! [rente se deteve a/inalo Ti
nha enqulido, pelo menos, pois
quilômetros. Arquejava. Parecia
que ia morrer, O companheiro,
com a língua de [oro, cheio de
suores apesar do inverno, pôde
alcaIlçá-lo, quase de rastos, 110
supremo esiôrço:

--"- Que foi? i Você ficou doido?!
- O "[ox-lerrier" ...
- Pois você se assuslou. "da-

quilo"?!!
- "Aquilo"! Não fale do que

não sabe. Eu sei.
- Hein?
-"Aquilo" ... "aquilo" é o ]1a-

riz mais, {rio que liá em Londres!
" De acôrdo CO�ll todas as fábulas,esta tem moroltdade. E a niornli
dade desta fábula é a história uni
versai, desde Adão, o primeiro
�lt Hitler, o último dos homens .. :

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

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

• Como trezentas moças fizeram
uma penosa viagem de 10.000 mi
lhas por mar, para ir casar com

rudes homens desconhecidos e

dar-lhes filhos.

Máquinas de calcular e Má
quinas de escrever

Para entrega Imediata:
MACHADO & CIA.
Rua João Pinto. 5

Florianópolis

* Como Papal Curou o

Mau Gênio das Filhinhas:-

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

OLEO DE PEIXE
COMPRA-SE QUALQUER QUANTIDADE Â

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

Rua Conselheiro Mafra, 41. Florianópolis

Levando-as para chorar dentro de uma sala com uma
piscina vazia! E vários outros processos muito diverti
dos para ensinar rápida e fàcilmente a seus filhos as li.
ções da vida, No novo número de SELEÇÕES. Pág, 71.

*Pode Esta Guerra Ser
Realmente a Última?

Seis condições que, pela primeira vez na Hist6ria;
tornam a paz mundial pràticamente possível. Pág. 9.

* O Homem Que Desvendou
O Segrêdo da África Central:-

Condensação da autobiografia de Henry M. Stanley -

um dos mais empolgantes e movimentados romances
de aventuras de todos os tempos. Pág. 103.

* Estive Prisioneiro dos
.

Japoneses I Como.a br�talidade medieval d�s
carcereiros Japoneses, em Xangai,

sacrificou um conhecido jornalista fazendo-o perder os
dois pés, por gangrena. Pág. 20.

..

-

-

o leite materno tem uma ação salutar na

qualidade tíslea e
,

.

LACTIFERO
pSfquica da criança.
é um pOderoso regeDe-

radar orgâniCO e um ôlimo gerador de leite.
Peça à sua Farmácia ou à Caixa Postal, 1861 • S. Paulo

Ali. PETTINATI
�U- ___

cinemaUm vocêDara

ATENCÃOI.

As assinaturas devam ser tomadas
exdus:vamente por intermédio dos
agentes abtuxo-descriminados. Cuidado
com os Siiolicitantes não autorizado$!

lHE LOHDOH IHSURAHCE Co. LTD.& LAHCASHIRE
Séde: LONDRES - Fundo de reserva: superior

a CR. $ 1.200.000.000.00. Sub-Agente'
L. ALMEIDA R. Vidal Ramos, 19Agente. em Florianôpolis : PEna0 XA VIF.H & elA. - Rua Felipe Schmidt. Ir

Re;,r. Geral Df) Bru.i1: F�;B"IA "'no CIlINAG tiA - R. Rogária, 55- A 2.0 ando - Rio
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Ô ESTADO-Sàbado, 3 de Abril de 1943

I Ecos e Notícias I' O avião «Britânia I» para a RAF I CL�!!��3 (�? - ����!�! da��m-f�����O���-SubularlenO afundado em írente ar costa de Anglo-Brasileira planeja patrocinar em breve uma exposi-
U I. ção de arte e trabalhos manuais brasileiros.

b
r

.

81 t b 81· O propósito dessa exposição é demonstrar alguns trabalhos

Diana, por PI o os rasl elfOS característicos do povo brasileiro, bem como exemplos de há-
bitos e produtos nacionais e outros aspectos típicos do Brasil,
pouco conhecidos do povo britânico.

Amanhã, conforme edital que
vimos publicando será realiza.
da, às 9 horas, à rua Trajano Rio, 2 (E) -, Comemorando o 2S' aniversál'io de
13 (sobrado), reunião de assem- fundação da RAF, a Comunidade Brasileira do Fole oie
bléia geral da Associação Co- teceu-Lhe um bombardeiro' igual aos que estão em ação
mercial de Ftorianópolis, para no norte da. Airica, dispondo de 4 metralhadoras e mo

eleger a nova diretoria, detmo encaixe de bombas.
'" O embaixador britânico, sr, Noel Charles, em dis-

Chamamos 9 atenção dos

lei'l
curso, agradeceu a doação O sr Salgado Filho, ministro

tores para o programa de fil- da Aeronáutica, também discursou e fez a seguinte reve
mes a Serem projetados, hoje, lação: Em meiados do mês passado, um petroleiro in
à noite, na tela do salão de' glês, que se aproximava do litoral baiano, notou que esta
testas do .Instituto Brasil-Esta- va. sendo se{juido por um submarino do "eixo". Irnedie
dos Unidos, e

Glue_
vai PUblica" tamente o petroleiro radiografou a uma base da FAB, ei-

do na 2.a página, tuada em certo ponto da costa, donde um avião brasilei-
* ro decolou, rumando para .0 ponto indicado. Já o sub-

Foi empossada ontem, às 21 hora", marina, de periscópio fóra d'agua, de certo se preparavaa n�)Va diretoria da Sociedade 1?ra- para torpedear o petroleiro quando o avião brasileirosilcira de Cultura Inglesa, da cida- .
, ;de de S. Paulo. pICOU valen terneri te sobre eie, afundando o com suas

f:sse ato que se revestiu de sim- bombas.
plicidade, assinou também, a pas-
sagem do 8° aniversário de funda- G e••••••••eeoeca�vH®.tI••�S.@�490$fi"8.S
ção daquela entidade,
Iniciativa de um grupo de intele

ctuais ingleses e brasileiros, a So
ciedade Brasileira de Cultura Ingle
sa salientou-se, desde logo, C01110
uma organização que, além do seu
objetivo educativo, tinha, a missão
de tornar mais estreitas as relaçõesrlc amizade entre britànicos e nacio
nais, por isso que surgiu justamente
no instante em que os países, hojealindos contra um inimigo comum,
começavam a sentir a, necessidade
de um conhecimento recíproco
maior, hase indiscutível de uma
aliança indissolúvel. i98 3v.)

O seu programa cultural é dos es•••••GGGGU f}••CIl•••t» ...
ma is vastos.

•

*

Atenção! aguardem III •

na pr ôxirnc semana a abertura das novas

instalações da

CA�ISARIA
I

JULIO
no "Edifício La Porto", à rua Conselheiro Mafra N° 3

a dois passos da Praça. Quinze

A máquina - quinto-colunista em avãoBelêra, 3 (A.N.) - As polícias do Pará, Ceará e Rio
Grande do Nor te desccbr irarn uma rêde de quint a-colu n istas
que agiam entre os t rs balhador es encaminhados à Amazônia,
com o fim de espalhar entre êles boatos alarmantes e descon
tentamento.

Inicialmente foi preso em Fortaleza Emílio Haig, por
tador de passaporte su.ço,

As primeiras suspeitas surgiram quando os trabalhado
res interrogaram os seus chefes sobre certos rumores de qu.
êles partiriam a ferros, tão logo chegassem à Amazônia, p ar e
a Africa.

Outros boatos idênticos toram espalhados em Belém.
dizendo que os trabalhadores seriam vendidos aos seringaistas

�,

Foi designado para as funções de
comissário militar da rede n. 1 da
Cen tral do Brasil o major OlímpioMourão Filho, em substituição ao
coronel Dilermando de Assis, dis
pensado, a pedido, dessas funções.*

Pela primeira vez depois das fé
das, reuniu-se no dia 1° do corren
te a Academia Brasileira de Letras.
Da ordem do dia constava a eleição
do substituto de Xavier Marques na
cadeira n. 28. Participaram do pleit () trinta e cinco acadêmicos dos
quais sete não compareceram, ten
do enviado os votos por carta. Fo
ram estes os srs. Afonso de Taunay,
Fernando Magalhães, Guilherme de
Almeida, Hélio Lobo, Otávio Manga
beira, Pereira da Silva e RodrigoOtávio.
Vários foram os candidatos. En

tre eles o escritor Ivan Lins, o poe
ta Menot.ti dei Picchia, o biógrafo
e ensaísta Wanderley de Pinho.
O primeiro escrutínio deu ao se

nhor Ivan Lins, 6 votos, ao senhor
Wanderley de Pinho 15, ao sr. Me
nottí del Picchia 13 e ao sr. Hermí
nio de Lira, um.
No segundo escrutínio o sr. Me

nottí dei Picchia sagrou-se vencedor
do pleito, alcançando 22 votos con
tra 11 do sr. Wanderley Pinho ('
dois do sr. Ivan Lins.
Estava eleito para ocupante da

cadeira n. 28, o autor de "Juca Mu
lato" .

Guerra aos preços altos
Numa verdadeira e esmagadora ofensiva aos preços

cuja resistência é assim desfeita, a
altos

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!

Extíngulndo a faculdade da co
branca de impostos interestaduais,
() presidente da República assinou
o seguinte decreto-lei:
"Art. 1° - Fica extinta a faculda

de concedida aos Estados pelo de
crcto-leí n. 379, de 18 doe abril de
1$)38, para cobrança de impostos in
terestaduais de exportação.
Parágrafo único O disposto

neste artigo entrará em vigor no
dia 10 de janeiro de 1944, ficando
pror-rogado até essa data o prazo
estabelecido no decreto-lei 4.994, de
26 de novembro de 1942, e vedada
)lOS orçamentos estaduais, para !)
exercício de 1944 e seguintes, a in
clusão de qualquer rubrica relativa
ao imposto acima mencionado".

*

Os jornais divulgeram noticias
dizendo que a Comissão de Estudos
dos Negócios Estaduais (Rio) exa
minou um projéto de decreto-lei da
Interventoria de São Paulo, pelo
([ual, entre outras medidas, seriall1
aumentados os emolumentos dos pa
péis e livros sujeitos a registo na
Jllnta Comercia,l.

,A Comissão de Estudos dos Ne
gócios Estaduais, após debate do
projéto, 9Pjl1QU peJa sua reJej�Rº1

Rua Felipe Schmidt, 20

30 v. alt, 5

mantendo-se o "staluto quo", visto
que o projéto agravaria as despesas
das partes.
Vence-se em 30 do corrente o pra

zo para a entrega das declarações
do imposto de renda.
Como foram adotados novos mo

delos no presente exercício,.é neces
sário que os interessados façam a
sua requisição com a devida ante
cedência, afim ele se esclarecerem
das dúvidas, que venham a ter. As
declarações já entregues, feitas pe
lo modelo antigo, não precisam ser
substitui das.

•

o ESTADO EsportivoEsportes
Amanhã, com a participação

de 6 concurrentes, aerá reali
zada regá ta pelo Iate Clube de
FJorianópolis

FRACOS.
AN�ICOS

TOMEM

fiabl CrclSltli
"SILVEmA"

*

Bandeirante
Amanhã, no campo do Lira
Tênis Clube, o Bandeirante
realizará um jogo·treino ds
Wolley BaU e Bcake tBn ll
às 9 boras da manhã

•

Os grandes perigos
que já paSSaraOlSão Paulo - Exclusividade do

C. E. C. para O ESTADO) - Quan
do recapitulamos a, atual guerra eles
de. o seu primeiro dia, temos uma.

sensação de alívio que nos estimula
e nos refortalece. Ainda sofremos
ameaças, ainda estamos sujeitos a
re vezes e derrotas, porém, ao com

pararmos a situação anterior com a

presente, podemos nos considerar
vencedores desde já. Imaginemos
Gibraltar, canal de Suez, Alexan
dria, 11 índia, a 'invasão da Grã-Bre
tanha, Dacár, a Europa orlental e

tantos outros locais estratégicos.
Toelos os quais estiveram na emi
nência de cair em poder dos totali
tários. Hoje, nem sombra de tal pro
babilidade dramática.
E com essas zonas fóra de perigo,

quantas outras não ficam salvas
de invasão e de agressão?
Isso tudo que nos acalma, é uma

espécie de balanço das atividades
extraordinárias dos aliados que sou-

Nova Iorque, - (Especial da, In- beram dirigir a luta com acerto e

ter-Americana) - Um popular pro- técnica militar.
grama de rúdio inaugurado nos Es Esses triunfos, êxitos e vitórias
tados Unidos está aux iliando o po- encorajam e impélern-rios vigorosa
",'0 ianque a conhecer melhor os men te para a vitór-ia final!
seus i 1'111<10S das outras repúblicas

O Figueirense está-se prepa
rando para partir, hoje, com

destino ao Rio co Sul, on íe
enfrentará o Concórdia, em jo
go amistoso

Interessante e CuriosO
program� de radio

.nncricr.nas. Transmitido através de
uma rede de estações que abrange
todo o território nacional, êsse pro
grama, que é intitulado "O Duplo
ou Nada", apresenta uma série de
saudações às nações do Hemisfério """""'-----.....---.....................-�

Ocidental, Cada irradiação é devota- ÚLT IMA HORA .da a um pais latino-americano e l;
convidado a comparecer ao micro- l,_t"· I"i ;,,_

fone um membro do corpo diplomá- Bombardeios de Sfax
tico do país em quo stão e vários ou- Argel, 3 (R.) _ A aviação
tros cidadãos da mesma nacionali- aliada realizou grande bom
dade . bardeio contra Sfax, porto,Na parte musical do programa I base de Von Rommel, na

sã? .inclui.d�s o hino �acional e a� I Tunísia. Tomaram P9rte
musicas típicas do pais ao qual e mais de 100 aviões.
dedicada a irradiação. .•

O Brasil, o Chile, o México, a Co
lômbia foram as primeiras nações
homenageadas nesse interessante
programa,

O título do programa se deve ao

fato de que os convidados recebem
determinadas quantias em obriga
çõcs de guerra para responder accr

í

arlamente a determinadas pergun
tas, Se o interrogado responde cor
retamente a questão final que lhe é
feita, receberá o dobro da quantia
que já lhe havia sido creditada; se,
ao contrário, responde errado, nada
recebe. E daí o nome dei programa
"O Duplo ou Nada". Os membros
'do corpo diplomático dos vários
países americanos estabeleceram a

prática de doar os seus prêmios ii
Cruz Vermelha c outras instituições
de caridade.

Camisas, Gravatas, Pijamea.
'deias das melhores, pelos menores

oreços só na CASA MISCELANEA.
- Rua Traiano, 1:1.

, I

esperand ..
·•

d invasão
Cairo, 3 (R.) - Os ale

mães estão recrutando mi
Ihur e s de operários nos

países ocupados, para: o.

bras de fortificação' ao
longo do itoraI sul francês,
desde Menton até Cerbêres.

•

750 mil Jóvens
Washington, 3 (R.) rrri-

lhares de joverrs estaduni
denses se submeteram a ri·
goroso exame médico afim
de poder ingressar nas for
ças armadas do país. Acre
dita se que êsses jovens, de
18 a 22 anos de idade, per
farão o total de 750.000.

Encontra-se funcionando na ca-·
pital paulista, à rua Marconi, 87, sob
a direção dos srs. Ernani Calbucci,
e José BD,tista ela Luz, a Rcvisora
Gramatical" que, como o seu título
o diz, se encarrega da revisão gra
matical de livros, revistas, mono·
grafias, relatórios, te$-Çs, artigos e

ontros trabalho:; literârio.s,
.

,Borracha sintética
Pittsburgh, EE. Uü., 3 (U. P.) -

A "Blaw Knox Company" anunciou
que começaram a funcional' as duas
primeiras secções de dl12,s fábricas Dr. Saulo Ramos reabriu
de borraoha sintética, uma das quais sua clínica, dando consultasé a maior do mundo. das 10 às 12 e das 1ft às 16A primeira foi construida em Vir- horas, diárl·amente.ginia, para a "U. S, Rllbber Co.", e
a segunda em Baton Rouse, para, a Praça Pereira e Oliveira
"Fire&tolle", . n' 10,

•

Em contacto
Londres, 3 (R) - Urgen te

- O 8' exército entrou no
vamente en. centacto com
a retaguarda dos forças de
Von Rommel 40 kms. ao IlOI'�
te de GC1be�,
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