
MOSCOU, 6 (U. P.) •. OS GUERRILHEIROS RUSSOS ATACARAM POLTAVA, ONDE SE ACHAVAM PRISIONEIROS CIVJS
SOVIÉTICOS DAS REGIõES DE PETRIKOV E ZITOVOTCH E QUE ERAM CONDUZIDOS PARA A ALEMANHA, ONDE DE·
VERIAM TRABALHAR NA INDúSTRIA DE GUERRA NAZISTA. FORAM LIBERTADOS 200 CIDADÃOS SOVIÉTICOS. EM
SEGUIDA OS GUERRILHEIROS DESTRUIRAM UMA PONTE A·FIM·DE IMPEDIR A CHEGADA DE REFORÇOS INIMIGOS.
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Receiam os alemães
a invasão aliada

o que diz o «eixo»
Nova Iorque, ,6 (U. P.) - A

emissora de Roma anunciou
que aviões ítalo-alemães bom
bardearam, na jornada passa
da, as instalações portuárias de
Bône. Segundo a mesma font.e
de informação, aviões torpedei
ros do "eixo" avariaram um

navio mercante aliado de oito
mil toneladas que navegava ao

largo de Bougie.

Londres, fi (8. N. S.) - Nova
prova dos febris preparativos ale
mães para enfrentar a possibilida
de de invasões aliadas é fornecida
pelo correspondente especial do
"Duily Sketch", de Londres, na

frollteira da França. Segundo infor
ma êsse correspondente, os nazis
tas estão tratando de abandonar a

cst ação de rádio de Calais, que faz.
propaganda para a Grã-Bretanha,
devendo seus programas serem
Irn n sfc ridos para Bremern e Fried
la nrl. A impressão geral em Lon-.
dres é que a estação de Calais está
sendo rcorgantzada, afim de que
possa receber as instruções neces

S:'l ri as, quando fOI· aberta a segun
in Ircn l c.
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Perdem os nazistas
milhares de homens
Moscou, 5 (D. P.) - As ror

-ças blindadas alemãs voltaram
a atacar com grande violência
as cabeças de ponte soviéticas
na região de IZYUll;l, ao sudeste
de Carcove. Todos s ataques
alemães foram rechaçados pe
los russos. Calcula-se que os

nazistas perderam vários mi
lhares de homens durante os

combates travados nestas últi
mas 24 horas.

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

n: 10.
e:::.-�._-- - -_ ,-------..-:.�

Cabelos brancos t L{lÇl ()
MA RA VILHORA 1 _

............................o••eeo. ,

NO JNVERNO próximo

A MODELAR 800 mil alemães
Zurique, 5 (R.) � Cerca de

800 mil alemães, que dantes se
achavam no Tirol Italiano, to
ram re-instalados em vários
territórios ocupados pela Ale
manha, sobretudo na Polônia .

armas automátícas, foram manda
elos para aquela área; mas os guer
r-ilheiros também foram reforcados
por novos adeptos chegados cle Pa
ris, Lião e outros lugares, segundo
o "Nacional Zeitung" de Basiléia.
Armas e munições têm sido atira-

apresentará
as últimas criações da Moda para

Senhoras, Cavalheiros e Crianças
e por preços

SENSACIONALMENTE BAIXOS!
...................................................5

Os vreaos em oposição aos invasores
Londres, 6 (B. N. S.) - Os patriotas gregos e jugoslavos

fizeram junção de forças e perseguem búlgaros e italianos. Es
·tão agora atacando as comunicações entre a Albânia e a Mace
dônia, como também a estrada-ele-ferro que liga Salônica à
Europa, via Jugoslávia.

Enquanto isso, os trabalhadores de Atenas organizaram a

gréve geral contra o massacre de 200 pessoas, quando as tor
ças do Eixo faziam fogo sôbre os livres atiradores gregos. Mul
tidões de grevistas marcharam pelas ruas da cidade, cantando
canções nacionais gregas e gritando. - "Abaixo Hitler!"

Violenlo alaque a
Londres. 5 (R.) - A RAF levou a efeito poderoso bombar

deio contra os estaleiros navais 'de Kiel. causando verdadeira devas
tação nos diques. mólhes e cais da cidade. que é tamb�m base de
submarino9 ,

Kiel

Nos submarinos alemães
Londres, 6 (R.) - Oficiais fi marujos italianos, por exi

gência de Hitler, têm-se apresentado ao adido naval em Roma,
se.gu�ndo imediatamente para a Alemanha, a-fim-de comple
t'a; triPula.ções para os submarinos nazistas, as quais têm so
fndo tort�13 baixas na açãoantí-submarína aliada.

_'
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Washington, (Comentário Espe
cial da Inter-Americana). - Todas
as informações que por várias f'on
tes chegam a esta capital sôbre a

situação dos povos oprimidos. da
Europa mostram que os nazistas au
mentam sem cessar o número de
crimes. Com uma fúria verdadeira
mente bestial os "super-homens"
nazistas, sentindo-se -impotentes
para realizar seus sonhos de domí
nio do mundo e vendo na Rúsia, na
África, e por toda a parte, os seus
exércitos sofrerem graves derrotas,
vingam-se sô bre as populações iner
mes que têm em seu poder.
Entre os povos perseguidos

ocupam o 'Primeiro lugar os judeus,
que estão sendo' massacrados em
uma escala desconhecida antes mes
mo nas épocas históricas mais toro
vaso A declaração de Hitler sôbre a
necessidade Ida "extinção dos ju
deus na Europa" é seguida por uma
série de massacres abomináveis. Es
quadrões especiais, cujos membros
são escolhidos entre a fina f'lôr dos
degenerados e dos místicos do sa
dismo que, juntamente com os ho
mosexuaís, sempre foram típos de
especial predileção dós chefes na- Dia 6 do corrente, às 19
z istas, foram encarregados de liqui- horas. no prédio da rua Traj adar os judeus. Em algumas cidades no na 23, será vendido em leiêsses esquadrões chegam de súbi-
to e começam a matar. Vários meios lão o seguinte: mesa elástica,
são empregados: o fuzilamento, a balcão, cadeiras, poltronas, cr is
fôrça, os gazes, as pancadas, a fo- taleira, mobília de vime com
me. Ninguém' é poupado. Homens, O peças, cama de casal, mesas'mulheres, crianças e velhos todos �.... .... ......... _

vão sendo massacrados isoladameu- de cabeceira, penteadeiras com

te ou .em grupos. banqueta, camas de solteiro.
Seria impossível acreditar nessas mesa auxiliar com rodas, mobíhistórias si elas mão estivessem sen- lia de criança, piano de criando comprovadas diariamente por to-

dos os testemunhos idôneos. O Cort- ça com banco, carrinho, vasos

gresso Judaico 'Americano calcula chineses, adornos, cadeira de
em nada �enos de 2 milhões o nú- criança, violão, guarda roupamero de Judeus mortos o ano.

pa�-I m e sem espelho guarda-sado na Europa - Que nos prrmei-
co .'

ros meses dêste ano as derrotas mi- roupa para criança. balança
Iífares inflingidas aos nazistas fize-, com pesos, máquina de escre
ram com que aumentasse a mortan- ver miudezas etcdade. Não encontram êles outro 1197

"

4 4meio de vingança que vo ltar-se co- vs ,-

vardemente contra as populações]�____..-�-•••-.-.......-.-_...,
inermes, exterminando-as da nia�ei-I' xos instintos que a "filosofia" na
ra maisS�1.·' zista exalta. Não sentem piedade,
Àõqúe Se sabe êsse extermínio to-] porque a piedade é considerada pelo

tal não é feito em toda a parte, Em

jnazismo
um sentimento cristão, e

alguns pontos os nazistas matam os portanto de origem judaica, indigna
velhos e as crianças. As mulheres, de um povo ,forte. O povo forte é
antes de serem assassinadas são I o povo cruel, o que mata e escra

obrigadas a .servir de pasto aos ins'l visa sem .sentimentalismo - e êste
tintos bestiais dos soldados, e só se é o povo alemão.
libertam dessas ignom ínias pelo sui-I Enquanto as Nações Unidas pro
cidio. Os homens válidos são obri- curam usar todos os meios ao seu

gados a: trabalhar como escravos, alcance para salvar Q maior número
sob o chicote, até Q completo esgo- possível de sêr es humanos dessas
tamento, e logo que ficam doentes bestas-féras nazistas, vemos qúe o
são mórtos. O arcebispo de Canter- momento que se aproxima cada vez

hury acaba de declarar, na Câmara mais em que a humanidade ajustarú _

dos Lords, com toda a responsabili- contas com êsses bandidos. Por en-

D Ed d PdSdade de seu cargo, que o ,número de quanto Hitler ainda póde falar pelo r gar l'nto e uuzajudeus assassinados atualmente na rádio na necessidade do mundo aju- ,

Europa pelos nazistas é de 10 mil dá-lo a defender a "civilização oci· ..._ _._

por rUm dia! colunas" dos países em luta podem MédICO - clr!l�glaD da Çasil. de Saúde §ao SebastIao. Form�do fie
Não ,sómente os judeus, mas tam- coluna" dos países em luta podem. Fac!lldade de Me.dlclDa da I!mve�sl,dade de �ao Paulo. onde foi aSSIstentE

bém os poloneses, os tchecos e ou- aproveitar essas palavras para fazer! efetivo da CadeIra de TecnIca Clfurglca regIda pelo Prof. EdmundO Vaso
tros povos oprimidos experimentam o seu jôgo de sizania. Mais alto, en-II cancelas. Ex - assistente do Prof. B3nedito Montenegro. Com prática de
os efeitos 'da sanha brutal dos ca· tretanto, que essas palavras hipó- mais de 'I anos na Clínica Cirúrgica do Prof. Alípio Correia Neto. Com
misas-pardas. Os ,Jovens nazistas critas de um chefe de bandidos, de I estágio de especialização no Hospital Charité de Berlim (Serviço do Prof.
foram educados na crença da supe- um degenerado vulgar, ressôam pe-, Sauerbruch) 8 nas clinicas dos Prois. Konietzny. de Hamburgo. 8 SchmiedrD.
l'ioridade da raça ariana, ensinados lo mundo os gritos de terror dos' �e Frankfort: Cir�t:gia da 1'irói�!J. estôma!J0' intestino delgado e gr�sso.a

�
ver �os �omens d� out��s raças homens,' da_:; mulheres e das crian-: hgad.o e ,Vias bIlIares: selOS. ulero: OVá�IOS•. rins, prostata e. bexl�a.seres mfenores, maIs abJetos que ças que estao sendo trucidados dia- hérmas. hldrocele. varlcocele e varizes. Cirurgia dos ossos 8 arllculaçocs

os animais, sôbre os quais podem riam-ente. E a conciência o mundo e encontrado diariamente das 9 hs. da manhã ao melo dia. na Casa de
exercer inteiramente à vonta.de to.. não terá socêgo enquanto êsses cri· Saúde São sebastião,. tel. 1.153 Das 15 às 18 da tarde, À Rua FernandopOJi 0$ çapric.�OI;l de Iileus maiS! bato nleR .miseráv�is não forem paKos. I mlfChado. lell. 195. RlJsidencia: Rua Duarte Sebutal n° 2. Tfll. 1169

A Itália «zona de
guerra»

Nova Iorque, 5 (U. P.) -

Numa transmissão aqui cap
tada a rádio de Berlim anun

ciou que os preparativos para
estabelecer um regime militar
na Itália "encontrou éco favo
ravel" entre todos os cidadãos
e acrescentou que os italianos
se dão conta de que "toda a
Itália é agora zona Çle guerra".
Camisas, Gravatas, Priames

Meias das melhores, pelos menorer

preços sõ na CASA MISCELANEA
- Rua Trajano, 12.

o ESTADO
Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

T€l. 1022-Cx. postal 139
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Diário

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

IAnúncios mediante conlráto

Ano
Semestre
Trimestre

Os originais, mesmo não pu
blicados, n110 serão devolvi-

I A direção n::s, se responsa-

I
biliza pelos conceitos emiti
dos nos artigos assinados

TÓPICOS & COMENTARIOS

Crimes que serão
pagos

Use Kolynos e exiba um so

rriso radiante, que mostre
dentes como pérolas. Limpa,
refresca e dá esplendor.

".

Leilão

d I tA NOSSA SECÇÃOo evan e o PENSAMENTO DO DIA

alemães
Aproxima-se a hora

geral contra
Londres, 5 (U. P.) - Inf'or- pletas na costa holandesa, on

mações recebidas de fontes se- de foi proclamado o estado de
cretas indicam que a apressada emergência. Um porta-voz ho
fortificação das costas euro- landês declarou que localida
péias diante do Canal da Man- eles inteiras costeiras foram
cha, por parte dos alemães, I dinamitadas pelos nazistas pa
convenceu os patriotas trance- ra construir as defesas ale
ses e holandeses de que se mãs contra a invasão aliada".
aproxima a hora do levante A região costeira está sendo
contra os nazistas, Para os poderosamente fortificada. O

. .
guerrilheiros que operam nos referido porta-voz

deClarOll! O PRATO DO DIA.
países ocupados, o gigantesco ainda: "Gigantescas muralhas COXINHAS DE FRANGO.
esforço alemão para fortificar de cimento armado e aço f'o- FALSIFICADAS - Faça um
3.S defesas costeiras significa ram levantadas entre o mar e I bom refogado e junte um fran
que a invasão aliada está pró- as aldeias. As casas mais altas go aos pedaços.
xima. Certas informações in- toram deixadas intactas, sen- Doure-o bem e abafe a pa-
dicam que circulam rumores do utilizadas como fortalezas, nela para que cozinhe bem.
na França ãcerca do desem- e nelas foram embasados ca- Retil e em eguida toda a car

barque de britânicos, norte- nhões". Prosseguindo em suas ne dos ossos. Junte e o caldo
americanos e c1eguallistas na declarações, o porta-voz ho- me io litro de leite. tempere
Normândia,

•

Bélgica e Norue- landês expressou que os estu- com mais sal e reserve.
ga, num futuro muito proxi- dantes e os jovens holandeses Doure duas colheres bem
mo. Segundo outras informa- estão resistindo violental�1ellt.e cheias de farinha de trigo, em

ções, em todas as partes da ao recrutamento de mao de uma colher de sopa de mano

França, milhares de jovens obra para a Alemanha, Os na-: teiga e aos poucos junte o cal.
franceses estão esperando a zistas haviam ordenado a 45 do. Adicione o frango. duas 2e-
marcha sob o comando dos mil holandeses que se apresen- mas, cozinhe um pouco mais e
chefes da rebelião contra o tassem para cumprir tarefas laça as coxinhas , utilizando os
exército ele ocupação nazista. obrigatórias na Alemanha, po- I)SSO� retirados. Passe a em fa
O gcverno extra-territorial rém os estudantes provocaram rinha de rosca e frite.
holandês recebeu uma infor- incêndios llas universidades e

.

mação segundo a qual os ale- nos colégios pira fazer desa
màes estão dinamitando quar- I parecer as listas matr'icula-
eirões inteiros de casas, de i dos" .

departamentos e aldeias com-I

os
«O ódio é uma tendência a

aproveitar-se de todas as oca
sioes para prejudicar os ou

tros». - Plutarco.
!I

A ANEDOTA DO DIA
Zé - Então, amigos muito

peixe grande por aí ?
Os pescadores - Qual! S6

havia um tubarão. E êsse era

tãe grande qua �Ó coube na
"canôa" policial ...

Qual dos filmes abai
xo será o de estreia ?

DISSOLVE
A�GORDURA
Muitos Quilos por' Mêsv, é demasiadamente gorda? Não gos
taria de ter o corpo das belissimas Es
trêlas de Cinema de Hollywood? Um
médico da California que presta assís
tencia ás estrêlas e aos mais famosos
artistas, descobriu um método rapido
e seguro de dissolver a gordura sem re
correr a dietas drasticas ou a exercicios
excessivos. Esta descoberta,

.

chamada
Formode. promove nova saúde e

energia ao dissolver a gordura de modo
que V. se sentirá e parecerá mais jo
vem 10 anos. Basta tomar 2 pastilhas
3 vezes ao dia, Formode é um pre
parado garantido para remover o ex
cesso de gordura. Peça Formode.
hoje mesmo, em qualquer farmácia. A
nossa garantia é a sua maior proteção.
Dislr. S. I. P. Caixa PostáJ 3786 - Rio
Venda sob prescrição médica

Wl'l'AL DE SEGUi\"DA PIlAÇA CO�[ O
PRAZO DE 30 DIAS

o Doutor Osmundo Wander-ley da Nó
nega, Juiz ele Direito da la Vara da
�Ol1larca ele Florianópolis, Estaelo de
san.ta Catarina, na Forma da lei, etc.
Faz saber aos que o presente edital

le segunda praça, C0111 o praz. de trím
a dias virem, ou dele conhecimento ti
·erern que, 110 dia 3 de maio vindouro
segunda-Ie íva) , às 14 horas, à frente
ia edifício do Palácio da .Iust.íça, à Pra
.a Pereira- Oliveira, o porteiro dos aud í

ór ios elo Juizo trará a público pregão
e venda e leilão, a quem mais der e

.iator lanço oferecer o seguinte:
Metade ele uma casa sita nesta capital

l rua Estev,es Júnior numero cento e

rin ta e cinco (am tigo trinta e urn) , o

eu respectivo terreno, construída , de
ijolos, coberta ele telhas, forrada, assoa
'iada, envidraçada, com diver-sos com

..artimentos internos, com instalações de
igua, luz e esgoto, edificaela em um ter
ena que mede trinta e nove metros
39mts.) de frente e cento e sessenta e

ete ele fundes, extremando por um la
lo com propriedade elo senhor Luiz 01'0-
'ino, pelo outro com propriedade elo se

.hor Carlo-s Meyer, fazendo frente à cí
ada rua Esteves Júnior e fundos com

.r-opr-íedade elo Ginásio Catar íneuse, a.va ..

,

iada por trinta mil cruzeiros. Esse imo
leI que pertence ao espól io ele d, Geor
;ina ele Castilhos Bertrand é levado Nl1

-raça em virtude de requer-íanento ela
nventartan te com o qual concordaram
odos os interessados. E, para que che
.ue ao conhecimento ele todos, mandou
�XJpedir o presente edital que será afi
oado no lugar elo costume e publicado
la forma ela lei, ficanelo por este melo
-ítada a Prefeitura Municipal de ·Floria
nópoüs, Dado e passado nesta cidade de
F'lor-Ianópol ís, aos trinta e um dUas do
mês de março do ano de mil novecentos
e quarenta e três, Selos a final. Eu, Hy
;ino Luiz Gonzaga, Escrivão, o subsere ..

li. (Assinado) Osmundo Wanderley da
,",óbrega, Juiz de Direito da 1<1 Vara. Es
á conforme, o Escrivão, Hygino Lui2:
J-onzaga.

IRMÃOS CORSOS - O
GRANDE DITADOR
LÍDIA - COMANDO
NEGRO NAUFRA
GaS -- 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

Urr1 CINEMA PARA VOCÊ

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

FARMACIA ESPERANÇAdo Formnceutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será iS sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras.--H·omeopatiu.
PerFumarias.--l\rÚgos de borrachd.

Garante-se a exata observância no receituá.ric médico

PREÇOS MÓDICOS
R. Cons. Mafra 4 CD 5 (ediíicío do Mercado),

FONE 1.642

LEONOR DEUCHER

ALERTA

.

Enfermeira obstétrfca (par
teira diplomada) Atende D8
Casa de Saúde S. S6bastião,
lias 10 às 12 e das 15 às 17
ilQraa

EM rr.;ORIANÓPOLIS não

veste gôsto e artecom

quem não quer, pois, para

tanto, é fazer.bastante

uma visitinha à ALFAIA-

TARIA BRITO que fica

ali na

Rua Tiradentes u· 17
186 v - 5
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" I
A «Grand Finale» da tragédia de Mussolini I

Por F. Ca rassi Del Villar. (Copy- de sentir-se particularmente interes- ninsula, demonstrando grande avi- Vendo-se ameaçado, pelo empre-'
right da Inter-Americana, especial sado em promover o estreitamento dez por conhecerem as cousas no- go de sanções, Mussolini dir-igiu-se
para este jornal) - Os êxitos mili- ele relações com o pais, a cujo res- távcis, porém levando pouco dinhei- a Hitler, pedindo-lhe auxílio. Con
tares, cO'J1Iseguidos pelas tropas dos peito, havia escrito C111 seu jornal, 1'0 para gastar. seguiu algum, porém em compensa·'
Estados Unidos, no Norte da África "II Popolo d'Itália " no número de Até meados ele 1935, a Itália Ias- ção teve de sacrificar ao Fueh rcr
e a vitória hritânica, alcançada sô- 21 de maio de 1918, 'um artigo do cista não seguia uma norma política todas ais suas ambições políticas, no

hre os exércitos de Rommel, fizeram qUD,1 se extrai êste trecho: "Si a definida. Avançava e recuava, se- Continente, a independência da Á11S-
renascer a esperança nos corações Alemanha vencer, devemos conv�n- guindo o vai-vem da si luação geral tria e a estabilidade da Europa. !
de todos os homens que amam a li- cor-nos de que se espera a ruma da Europa. Desmentindo seus pr in- Dentro de pouco, Hitler tirava
herdade, no mundo inteiro, e ref'or-

I
certa e total. O alemão não moclifi-. cipios mais importantes, para de- par-tido da situação. O tratado de

çnrarn o espírito de resistência do cou, em nada, os seus instintos fun-' pois dizer (IUe não os havia desmcn- Locamo obrigava a Alemanha a

povo italiano contra os esforços damentais. Há 19 anos, que luta ape-] tido, o ditador italiano grunhia e deixar a Rhenania desmilitarizada.
alemães cada vez maiores, no sen- nas pela avareza e pela luxuria". linha assomos de indignação, po- Durante a disputa da Abissinia, ii

tido de os reduzir à escravidão. Po- Quanrlo, em Junho ele 1934, Hi- rérn ainda não mordia. Itál ia e a Inglaterra - dois guar
rém, acima de tudo, a luta na Afri- !ler visi

í

ou Mussolini, em Veneza, o Começou a morder, em Walwal, <liões daquele tratado - tornarnm
cu tem revelado a todos os italia- então grande homem, envergando penct rn.ndo na Etiópia. O povo ita- se inimigos mortais. Para Mussoli-
110S, novos e terríveis aspectos de Ulll uniforme' aparatoso, expressou, lia no foi mal guiado pela imprensa ni, só existiam a Abissinía e o Mc
uma infame amti-histótica e imoral em voz alta o seu descontentamen- fascista, sendo levado a crêr que a diterâneo. Empenhado a fundo em

ligação: a aliança, conhecida pela to por áquele homem pequenino, campanha naquele país constituiu sua guerra af'ricana, o que lhe irn
denominação ítalo-alemã". Basta um cm roupa civil, dizendo à sua comi- um grande feito de armas porém, portava a Rhenania ? A 7 de março
único episódio, pela sua eloquência: Uva: "não me agr-ada,". Em uma sem levar em conta outras consíde- de 1936, tropns alemãs atravessavam
seis divisões italíamas, que consti- ocasião, pelo menos, Mussolini rcí'e- rações, o que é íúto que nenhuma o Rheno, ocupando suas futuras
tuiam a ala meridional das fôrças riu-se com o maior desprezo, aos outra potência européia teria empre- guarnições dos tempos de paz

"

se-:
eixistas, em operações ao sul de EI- "touristes " alemães, que haviam gado efetivos tão consideráveis con- gurido a declaração de Hitler, no

Alamein, foram abandonadas, . na i.\corrido, em grandes turmas, à Pe- ira Ulll adversário daquela ordem. Heichstas. J
imensidade do deserto, desprovidas \

de alimentos, de água, munições ou

meios de transportes pelo Alto Co
mando Alemão, em sua fuga. Qua
renta mil soldados italianos, isola
dos do mundo, teriam, assim, pere
cido, sofrendo a mais horrível das
mortes si o Alto Comando Aliado,
levado exclusivamente por con

siderações de ordem 'humanitária,
não houvesse organisado um ser

viço para supri-los de água e vi
veres. Este episódio foi narrado,
pelo primeiro Ministro Winston
ChurchilJ, na Casa dos Comuns.
Si, algumas vezes, um detalhe é

bastante para revelar o verdadeiro
caráter de um povo, êste que aca

bamos 'de narrar, é mais do que su
ficiente para demonstrar o espírito
l'eróz dos nazistas - a raça que é
superior, segundo sua própria de
nominação e que não vacila em sa

crificar, fria e cinicamente seus

próprios aliados, afim de salvar a

si própria e ao prestígio de algumas
divisões. Os italianos - um pO\,1)
que outrora era amante da liberda
de e da dignidade - vendo-se, ho
je, despojado e preso entre os varais
do carro que conduz as ambições
alemãs têm apenas um dever a cum
prir: morrer ao serviço dos seus

senhores!
Tal é a tragédia moral e material

do povo italiano - tragédia que foi
esboçada e escrita pelo fascismo.
Serve, igualmente, de advertência
pára outros povos que, neste mo

mento, são os aliados do Nazismo
c que amanhã, na longa desfilada
dos povos submetidos, tornar-se-iam
os mais ahiétos e espezinhados dos

.

escravos, si a Alemanha ganhasse a

guerra.
Os nazisas não acreditam na igual

dade do homem, e muito menos na

igualdade das nações. Pertencentes
a uma raça, por êles próprios deno
minada "raça superior" ,estão en

vídando todos os esforços, em uma
tentativa que tem como finalidade o

domínio e a vassalagem do mundo
inteiro.

O que acontece aos amigos de Hi
tler, está bem exemplificado pelo
caso da Itália que é quiçá uma das Vende se pequena casa

lições mais instrutivas para demons-
-

comercial, de
trar o que significa a dominação na- sêcos e molhados, bem a.
z ista, f d" UOs alemães _ indubitavelmente reguesa a, a rua ru-
_ têm sido, sempre, os tradicio- guai, n 11. Tratar na mes
nais inimigos e opressores dos ita- ma.
lianos. Foram necessários vários 196séculos de lutas, guerras e revolu
ções, para que os italianos atirassem
os alemães para O outro lado dos
Alpes.
Ate mesmo depois da Itália reali

zar sua unificação, a influência
exel'eida pela Alemanha nos seus
negócios de natureza 'econômica
con)inuou sendo grande. A extensã�
ela l'nfiltração econômica alemã na ���Itália foi talvez exagemda hav�ndo N' 194 5 v.5
até escritores que a den;mina,ram
"a conquista a},emã da Península"
porém foí aproveitada a oportuni�dade ofel'ecida pela Grande Guerra
pára eliminá-la. Um jorna,1 disse qu��u�solini elncontrava-se, entre os
dIrIgentes daquela "cruzada".
Em nov,embl'O de 1918, a Itália

encontrava-se no meio das naçõesvencedoras. Lib-erta do pesadelo, rc
pres·en.tado pelo monstro Ha,bsbllr
go, qUe avultava sôbre a Pení'nsllla.
a �sh'iD�a do progresso extendia-se,
!lte ll1�lJto longe, em sua frente. O
mtercambio ítalo-alemão voltou fi
n�)l'Jnalidade, porém não t01110U ca
rater �articularmente intimo. O sr.

M.ussohl1i, atU'a.lmente chefe do go
yemo italiano, não dava mosti'j\,� .

Iheiro da ilustração a-cima, oferecer.
lhe, em amável gesto, um oálice do
excelent... aperitívo KNOT. lembre.
se V. Sia. de acrescentar, ao agrade.
oer a gentileza.:E$íEÉ T.411..
BEl1 (J NEY APElUTIVtJ

í"REIJI!.ET(JI

Com Marlene Dietrich, Bruce
Cabot, e Mischa Auer

3
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CARTAZES DO DIA
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CINE ODEOf"J \ IMPERI AL
- FONE 1602 - - FONE 1587 -

A's 7 1/2 horas A's S e 7 1/2 horas
No cartaz. o grande sucesso de

Domingo Ultimo:

Com Dennis Morgan', Wayne
Morris, Arthur Kennedy e

No Programa: Jane Wyman
O Brasil do seculo XX (DFB) No Programa:

I Filme Jornal n '
- l30(DFB)

Preços Cr. $3,00 2,r0- 1,00 Preços: Cr. $2,20 e 1,50
Livre de Censura I Imp. até 14 anos

5a.·FEIRA

Um louco entre loucos
Espetacular comérdia Anti-Nazista, com Franchot Tone

e Joan Benr.ett
� � .

Não leia

� I

PAPIXÃO FATAL

Eletrizante! Dramatico!

Um filme que parece ter sido
Ileito para aqueles que têem

sangue que se esquenta
depressa:

3 HOMENS MAUS

COMPANHIA
INTERNACIONAL

DE
CAPITALIZAÇÃO
Amortização de Março

No sorteio realizado em 31 de
Marco .te 19CJ3 {o arn sortes

da� 'H seguintes eomuínaçõa-

U
Q
QHA
WR
Q Z
D B
A D
U C

I

Vende-se

30 v-4

{i IlL Il Casal deseja quar-
11M li to no centro, com

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

Run Vitor Meireles, 118
Flor\anópo!il!l

coúsas inuteis. Mas leia isto, que ihe serve:
I

J U L I O, O C A N I S E I R O

Edital de praça com o prazo de vinte
dias

o Doutor Mauríllo da Costa Coimbra,
Juiz de Direito da Comarca de Tijucas,
na forma da lei, etc.
Faz saber aos que o presente edital

de praça com o prazo de vinte dias, vi
rem ou dele conhecimento tiverem, que
a requerimento dos interessados, o Otl
cial de Justiça dêste Juizo ou quem suas

vezes fizer, há ele trazer a público pre
gão de venda e arrematação, a quem
mais der é maior lanço oferecer além da
a\'aliação, no dia 28 do corrente mês, na

frente elo edifício ela Prefeitura l\Iumi-
cipal, às dez horas, o imovel' abaixo, per·
tencente ao espól'io de Maria Rita da
Conceição um terreno no lugar denomi·
nado Roças, municlpio de Porto Belo, .
com sessenta e sete metros de frente.,
com duzentos ditos de fundos, a área de
13.400 m82., f.azendo frentes na estrada
velha e fundos em tenras de Olegário
Ba tista Sousa e ao sul em ditas de Sér-
gio Adriano no valor de cento e cinco·
enta cruzeiros. E para que chegue ao
conhecilnento de todos a quem interes·
sal' possa mandei expedir o presente edi·
tal que será pubUcado e afixado na for-
ma da lei. Dado e passado nesta cielaele
de Tijucas aos elois ele abril ele mil no

vecentos e quarenta e três, Eu, Rodol
fo Luiz Büchele, Escrivão que o dacti
lografe! e subscreví. (as.) Maudllo dry
Costa Coimbra, Juiz ele Direito. Selos
afinal. Está confol'me. Q Escrivão: Ro·
11011'0 l,ui" .nUchele,

Svs-T

uma embarcação para esporte,
tipo baleeira, com 5 metros de
comprimento, em perfeito es- mudou seu estabelecimento comercial ((Camisaria Júlio») para

tado, com todo material ne- o Editício La Porta, à rua Conselheiro Mafra, 3, onde, melhor
cessário (2 velas, 3 remos, etc.) aparelhado, se dispõe a servir com o máximo prazer a sua dis-
Tratar com Heládio Mário de tinta freguesia, a quem agradece a atenção.
S A A •

Ch I ( 206 dispensada.ousa, gencra evro et S.
A. Comercial Moellmann). .JUIZO DE DIREITO DA éO�IARCA DE

TIJUCAS

Helena D. VargasComunica à sua distinta
freguesia que, havendo
permanecido 2 meses fóra
da capital em viagem de
repouso, encontra se nova
mente em sua residência,
à disposição de sua seleta
freguesia ..
Salã.o Brasil
Praça Quinze, n' 10

lê * RF' ldWa
30 v- 5183

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

Dr. Newton L. d'Avila
Reassumiu sua clínica

Consultório: rua Vitor
_ Meirelles, n' 28

Consultas diárias das 4 às 6
horas da tarde

Residência: Rua Vida1
Ramos,' n. 66
Telefone: 1067

193 IS vs ·9

E
M

p
y
5
N
y

Os portadores de títulos em
tigôr contemplados são con
vidados a receber o reemo
bôlso garantido. na séde da

Companhia,
ou com os Agentes Genis:
Sociedade Comercial
LIVONIUS LTDA.

BLUMENAU
Não Interrompam o paga

mento regular das mensalida
des dos seus títulos.

Em caso de Interrupção, re
nabllltem Imediatamente o.
seus título!'. E' suficiente pa
gar UMA MENSALIDADE para
revlgorar o mesmo e evitar 8

perda do direito sôbre o sor-
'elo e salvar as suas

economias.

Os órgãos da Estatística Militar
têm apôio legal, quando intimam
o produtor e o vendedor a mostrar
o que possuem em seus estabeleci.
mentos. (D. E •. M.).

Massa de Madejra'Compram se as maiores
quantidades de Massa de
Madeira. Intermediários se·
rão remunerados, Ofertai pa
ra Caixa n: 139 na Admi.
nistração deste Jornal.

ADVOGADOS
Drs.

Aldo Ávila da Luz
e

leoberto leal

II
Escr. Edifício Amélia

Neto, sala 2.

Prestigia o Govêrno e u
classes armadas, - ou seria
um "quinta .. colunblta". (L
D. N.).

Clínica médJco-cirdrgtca do
DR. SAULO RAMOS
Especialista em moléstias de

lIenhor88 - Partos.
AI,TA CIRURGIA ABDOMINAL:

_,
tômago, vesfcul!l, 'itero, ovArlo.,
apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA
PLASTICA DO PERtNEO - Hérntu,
hidrocele, varlcocele. Tratamento em
dor e operação de Hemorroldes e ...art·

I
zes - Fracturas: aparelho. de &,ê880.
Opera nOIl Hspitaf8 de lI'lortan6pou...
Praça PereIra e Ol1velra,

30
-

Fone. 1009
Horãrlo: Das 14 às 16 hora.. dIarIa.

mente.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CiABINETE DEN�TARfO
DE

ALVARO RAMOS
\Jirurgião Dentista pela Faculdade de Medicina da

Porto Alegre \

Clínica Dentária de Crianças e Adultos
Horário: .[Jas 8 às II e das 1ft às 18 horas

Rua Vitor Meireh�!1 18
(Em frente ao Grupo Escolar «Dias Velho»)

������ii:��i����J��I����',��o���,����:�?�O�[v������,,i�J�,�,rl����iiiLii'iAiCi:i:ii:iAi':ii:iIAiiSiDi:i�i:i��:ieUini�i�i:iail({�S�:i:�m�Ri:�:i�iili9iiii�iijiilas circunstâncias o permitissem, do, que despertar para o pobre cio "E não é tudo! Tunis, a Córsega, iii

gostar-íamos de pôr em cima da se- Duce l , e agora mesmo a Sardenha e a Si-
cretúria de Mussolini. "Não houve marcha triunfal atra- cilia são lugares onde você póde
"Prezado Duce, - O Palazzo Ve- vés daquela Nice, onde os cidadãos agora já começar a imaginar as fi

nezia é um lugar muito triste, e o I:ranceses cospem no chão sempre guras dos seus inimigos; de olhos
pavimento de mármore verde atra- que é mencionado o nome de você. cheios de terror, você vê já os in
vés do qual você há tantos anos Não houve desembarque glorioso gleses e os americanos fazer dêsses
tem visto passar os que visitam nas costas da Côrsega, a qual lugares pontos de apoio para lhe
o seu enorme sulão, davc, nos C0ll10 você se gabava dolosamente darem caça em Roma, no coração
tempos que estão correndo, con- - estava tão ansiosa para ser ita- ela Itália, dessa JUdia onde não 11a
tribuir para deprimir o arubien- liana e está agora resistindo às verá mais lugar seguro que lhe sir
te em volta da cena por você arma- suas tropas, pondo fogo a tudo va de esconderijo, porque o povo
da sobre um palco fie madeira- quanto possa servir a você. E, com da Itália, vai tamhém dar caça a

podre respeito a Tunis, aquela Tunis que você, e a todas essas ratas e víbo-
Você entrou, finalmente, em podia ser realmente uma boa presa ras fascistas que lhe fazem a côr-

Nice, Saboia, Córsega e até em de guerra para a Itália, de comum te! Que Nemesis, ú Duce, para UI11

Tunis, mas que tragédia! Em lugar acôrdo com a França, nação irmã, que se fez ln-ilhar a si próprio, de
rio prémio apetecido da conquísta.] póde muito hem ser que os america- fôrma tão resplandcsccní c, nos cor ..

em lugar da marcha triunfal dos nos e os ingleses o ponham a você nos da lua !"
seus guerreiros vitoriosos, você
está reduzido a desempenhar o

papel de' esbirro, que entra nestes
lugares por ordem do patrão, por
ter medo que êles sirvam de ponto
de apôio para um ataque dos seus

inimigos.
"Note bem, Duce ; nós dizemos

seus inimigos ,e não inimigos da
Itália, Os inifigos do povo italiano
acham-se jú dentro da Itália, lá ins
talados por você mesmo ; êles o têm
lá prêso a você, como primeiro pri
sieuoiro e escravo.
"Olhe para a farsa da sua ocupa

çâo de Nice, Sabóia, Córsega e Tu
n is, c para a catástrofe que signifi
ca para você e, inf'elizrnente, tam
hem para a Itália! Em 10 de Junho
de 1940, você arrastou o povo ita
liano para a guerra. Você deu-lhe a

sua, palavra de honra de que iam-se
ef'eti var todas as suas aspir-ações,
que a Sabóia" Nice, a Córsega e Tu
nis - até mesmo Jibonti - iam
pertencer-lhe depois de uma vitó
ria, que estava certa.
"Você sabia perfeitamente que o

povo italiano não quere saber dn
Snhóia, nem de Nice, nem da Côrse
ga,� e que nem um só italiano, com

exceção dos seus estultos e crimino
sos comparsas, julga que Tunis ou

.JHJDuti são lugares que valem uma

gl!Nl.rr:l. E você sabia também que li

I
vitória que estava acenando da sua

[anela de sacada diante dos olhos
de povo não era senão uma, punha-
lada pelas costas na França já pros- . I Comprai na Cf �A M1SCf
Irada e esvaída em sangue: mas que --------------................-""""'----- (' Álhe importava ;), você a honra da 72-;:":ig '. NEA é saher economizar
nossa Hália?
,Mas o diabo fez-lhe partida, e

por meio do seu representante na

tela'a, deixou-o a você de mãos' va
zias. Durante quasi trinta meses
Hitler privou a você de pôr os pés
em Nice, Sabóia ou Córsega! E tu
do, quanto você podia mostrar ao

povo italiano era o grotesco espetá
culo de secretas pegas com o seu

patrão, Hitler, enquanto você obri
gava o povo a suportar e sofrer mi
sérias terríveis, a assistir com ver

dsdeiro nojo a longa série das suas

derrotas militares e, nas últimas se

manas, a enfrentar o terror do bom
bardeamento aéreo que vai partir o
seu pescoço o e também o pescoço
cio seu patrão!
"Julga você, amigo Duce, que o

povo da Itália não compreendeu o

[ôgo de traiçâo e contra-traição en

tre você e Hitler? Todo o mundo,
incluindo a Itália, se ria de você
quando, no princípio da guerra, vo
cê começou novamente a gritar por
Nice e pela Córsega! Você sabia
perfeitamente que Hitler o tinha en

ganado, e que Hitler estava mais in
teressado em Laval e na França do
que em você, pela simples razão
que você já lhe tinha dado tudo
quanto era possível dar, a Itália.
corpo e alma - ° corpo e a alma
daquela Itália que você não tinha
direito a alienar, porque não lhe
pertencia. A França podia ainda dar
a Hitler algumas centenas de milha
res de operário", de que tanta ne
cessidade tinha ...
"E assim você, 110 princípio dêste

3'l1O, iniciou outra campanha de gri
tos pela Côrsega e por Nice ... Hi
tler deixou-o gritar, mas usou ês
ses gritos e ameaças simplesmente
como alavanca para obrigar Pétain
a ceder. Hitler enganou a você mais
uma vez. E você não teve outro re
media senão calar a boca, depois
de estar cansado de gritar.

"_Você viu-se obrigado a esperar
maIs dez mes'es para ver realizados _ ...

. _

I

Opéra nos se!Ju:ntes riscos:
INCÊNDIO - ACIDENTES DO TRABALHO - ACI·
DENTES PESSOAIS TRANSPORTES: MARÍTiMO,
FERROVIARIO, RODOVIARIO. POSTAL ACI-

DENTES DE AUTOMOVEIS RES-
PONSABILIDADE CIVIL

CAPITAL INTEGRALMENTE REALIZADO:

Cru S 2�OOO.OOO,OOSéde: RIO DE JANEIRO, Rua do Ouvidor, 102 (2' e 3')
Sucursal em S. Paulo, rua Baiâo Paranapiacaba 24- 6° andar

N. LOPES VIANNA
Agente-Geral em Santa Catarina

Rua Felipe Schmidt. 2 - Caixa Posta], 112
.

Telegramas - «Vi sr na ,
- Foue., 11 ')2

- FLORIANOPOLlS ..

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

Não tenhas dúvida em de., Ao tentar esquivar-se às determi

nunciar um "quinta-coluna��,· �acões dos órllÍios de Estatística M!"
por mais que pareça teu amí- !It!lr,. uma pesso.a revela o �1I� �:

_ mnmgo do Brasil, E para os mim).

go; nao merece tua estima um gos do Brasil a lei é inflexível,
traidor da Pátria. (L. D. N.). (D. E. M,).

•

Um cinema

Sub-agentes nos principais munkíptos do Estado

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

Os elementos colhidos pela Esta
tística Militar são abso lutameut
secretos, I" servem sómente a fin
militares. Negar-se a furnecê-Ios o�

mentir no ministrá-los constitu
crime rigorosamente punido pelai
leis do Pais. (D. E. M.).

A Casa Macedônia I

I DR. AGRIPA DE FARIA

j Rua Vital' Meireles n' 26

I
Telefone n' 1405

CLINICA MEDICA
j Homem e Senhoras - Mo
lléstias Nervosas -

MoléstiaS!l Mentais

I
Consultas diárias das 5 i

horas em diante r

está liquidando Ioda a sua secção' de fazendas !
Abril: O mês das fazendas por preços convidativos!

Escolha hoje mesmo o seu vestido!
O QUE E' BARATO ACABA DEPRESSA' HÃO ESQUEÇA E HEM HESITE!

Examine os nossos tecidos, compare os nossos desenhos
e compre por preço baixo !

A Casa Macedônia está liquidando .. ,
toda a sua secção de fazendas !

S··Rua Trajano ••a
._--------_.�------------

LAVANDO-SE COM O SABAO

"VIRCiEM ESPECIALIDADE'I
ClA. WETZEI� INDU�TRIAL-JOINVIL·LE (Marca reglsr.)
l'UUJ?_A-SE D1NIIElltü E All()nRECIM�:NTOS

para você

DESPERTE I BILIS.
DO SEU flGADO
E SaltarA da Cama Dlsposlo pira Jud.

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

Uma simples evacuação não tocará a

causa. Neste C.lSO, as Pílulas Carter são
extraordinariamente eficazes. Fazem cor

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

o DR. ANTÔNIO MUNIZ
DE ARACiÃO

comunica a seus clien
tes e amigos que trans
feriu seu consult6rio
para Q rua João Pinto,
7 (sobrado, em cima
da Farmácia "Santo
Antanio"), onde conti
nuará a dar consultas,
das 15 às 17 horas,

diàriamente

1164 TERRENOSV•16
Vendem se 5 lotes de te"·

reno, sendo 2 à rua Nerêu
Romos e 3 à overridn Rio
Branco. Tratar à rua Ma
rechal Guilherme, IS,
192 5 v-5
As anedotas e piadas aparen

temente Ingênuas são grandel
armas de desagregação mane

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

.s�\)Ã� 'jIRCt,AA>-ti.. '7

ESPECIALIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o segredo da segunda frente
JAIME SOARES - (Exclusi- tâuel que não póde ser critica

va do C. E. C. para "O Estado") da. Quem póde duvidar disso?
As constantes polemicas surgi- Ninguem! Portanto qualquer
das em torno da abertura da pessõa está destituida do direi
segunda frente talvez sejam os to de discutir a idoneidade téc
tatos que mais incomodam os nica dos militares, que orientam
dirigentes do comando militar a marcha da guerra contra os
ela Grã-Bretanha, de onde deve- totalitários. Não nos cabe, aos
rão partir os exércitos inuaso- ciuis, cogitar de opinar da guer
res da Europa. ra contra os totalitários. Não

Os leigos, os civis e os estra- nos cabe, aos civis, cogitar de
nhos à direção técnica da auer- opinar sobre planos de guerra. Caspa 1 LOÇÃO JlA.BA.VI�
ra deveriam guardar reserva a Devemos apenas nos restringir LHOSA.!

.--------------------------respeito de assuntos que não a trabalhar na retaçuarâa para
lhes dizem respeito. Todavia, is- o erguimento da torça bélica
so não é o que ocorre. E conii- dos aliados, afim. de que pos
nuem as discussões, as críticas súam armas, munições, aviões,
e até os violentos ataques à "ne- navios, tanques e tudo o mais
gligência" dos ingleses. Já vi- que seja essencial para a vitória
mos estadistas e pessoas de al- total. E o que restar dessas atri
ta responsabilidade se inclui- buições deixemos para os com
rem entre aqueles que assim petentes.
procedem inconcientemente.

Os grandes movimentos mili-
tares não dependem da boa von-

I
taãe dos generais. A responsa
bilidade de uma invasão é muito

I grande e não póde ser influen-
ciada por terceiros que não co
nhecem o ofício.

Lls ti uiaâ do aliaâ pa Um cinema para você

I
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO. ITAJf\Í,

.• a zvz es s z os -

." ra aâquirir poderío bastante pa- BANANEIRA DE NOVA IORQU""BLUMENAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL ra não fracassar na segunda Caspa t LOÇÃO MARAVI· .

�

frente já constitue obra respei- LHOSA 1 Como. se sabe Nova Iorque. e um
- ......

I
dos maiores centros consumidores

•••••a•• ;mi;iIIlB!ii5§Bilf§•••••••••••• _,•••••••••••IIIIII••1I1I1iii de ba�ana. Enco�.tl'am-se bananas

• ::o em quitandas, cafes, restaurantes e

_ == até drogai-ias, Come-se banana de

11- Z == I manhã, ao "breakfast", com leite e

= "conplakes" ao almoço e jantar,
•

E
i:-i em pudins e bolos e finalmente, à

• II noite, e�l "icecream", que é exce-

• II lente. Nao .

• N II
uma ci.du?e que tanto aprecia ba-

.. nanas, exista pelo menos uma ba-
• • naneira, mesmo numa estufa, no

•
I • Jardim Botânico. Pois há, e é de

• • bom tamanho'. Trata-se de um

• •
magnif'Ico exemplar bem cuitíva-
do, com 9 metros de altura e fo-• T • lhas de 4 metros. É um verdadeiro

• • fenômeno. Mas isto se atribue ao

•
H • falo ele ter sido removida de lUUU

• • grande Una e transplantada no

• •
próprio terreno. A bananeira de

• Nova Iorque fornece cachos de
• vastas dimensões pára gaudio dos

• • macacos do Jardim Zoológico, que

: 1 :
lhe Iica vizinho.

•
9

• Em virt�ci:X!,�R:���a, muitos• • divorf imentos escassearam, tendo,• • mesmo, alguns deles desaparecido
• 4 • da face da tenra, Entretanto o j()-
• • go de xadrez tomou, pelo centrá-

• =IIIJ rio, grande incremento em Lon-

• I
....

010 li dres. Em tempo .algum, esteve ali

I
....·:"'·ftA 18

tão em vaga o magnifico passatem-\!)�I)ISJ�n po. As vezes, nesse jogo absorvent-e,II as crianças se impõem. Tal é o

I
O Rádio de gr:H1dt' alcance. Paíxa 'ampliada em aparelho de baiXO preço. II caso de Elain.e Sa,unders, uma pe-

S(lN(mmAm�--BELEZA-iJURABILmADE _ • quenina escolar inglesa, de ape-
VENDAS A LONGO PRAZO-=-Distribuidores: 10AO GOMES & Cla. I

nas 10 anos de idade, a qual em

CAS H R DIOLAR R TtiAJANO 6 I
Coerta ocasião manteve-s.e diante do

.
fi A .

F10R'IAllÓPRI,;;- · famoso AIek1ne, campeão mundial,

•••
li III' UIlJ·1 mais tempo do, que qualquer outro

•••••••• IUIIi•••••• fi••••••••••••11••••••••••••••• elos SNl$ ·trtnt�"ftdrv�rsâriQ". - .. �

Far",ácia EsperançaA SUA FARMACIA
Rua Cons. Mofra 4 e 5 - FONE 1.6�2

Entrega e domicilio
..........e••••o o e �

OLEO DE PEIXE
COMPRA·SE QUALQUER QUANT'DADE A

o. $ 50,00 a lata
Devolve-se a lata. Tratar sómente na
TAMANCARI}\ BARREIROS

Rua Conselheiro Mafra, 41. Florianópolis
........� o••ee•••eG••�••••O

THE LONDON ASSURANCE
e

CIA. SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

(Represen tante)
L. ALMEIDA - Rua Vi d al Ra mcs , 19·

I COl1pan�ia fl Aliança �a 0;'-'Fundãda em 1810 - Side,: BAIA
INCENDIOS E TRANSPORTES

Dados relativos ao ano de 19H
Capital Realizado Cr $ 9.000.000,00
Reservas, mais de «$ 59.000.000,00
Responsabilidades assumidas, «$ 4.748.338.249,78
Receita c $ 34.198.834.9U
Ativo em 31 de dezembro c $ 91.862.598,37
Sinistros pagos c $ 7.426.313,52
Bens de raiz. (prédios e terrenos) Cl $ 23.742.657,44
DIRETORES: Dr. Parnfilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr,

Francisco deSá e Anísio Massorra

Agência"S e sub-agências em todo o território nacional.
Sucursal no Uruguáí. Reguladores de avarias nas prin

cipais cidades da América, Europa e Àfrica.
Aqente em Florkmópoli s

CAMPOS LOBO & CIA. - Rua Felipe Scbmidt,
Caixa Postal D. 19 - Telefone J .083

End. Telegr. «ALIA�ÇA:t

n: 39

COIllO estão odícntcdcs: Estive Prisioneiro
dos Japonesesos estudos da pazLondres. - Herbert Lindsay Mac Grove - (Exclusividade do C. E.

C. para O Estado) - Um particular Interessante dessa Guerra é a divisão
histór-ica (�e suas 'passagens que podem ser chamados s: períodos. O pri
meiro período .fo.1 o de alarma: pensamento de derrota. O segundo periodo, o de sacrif'icio : pensamento de resistência. O terceiro o de entusias
mo: p�n�a!11<::'!-to de vitória. Hoje, surge o quarto período' que antecipando a, vitória ja promove o estabelecimento do período da paz, promovendo e�t�ldos de post-guerra, pesquisas sociais, investigações econômicas
e politicas,

Ninguém imagina como estão desenvolvidos êsses estudos. Eu mes
mo que. resido em Londres como jornalista que está sempre ao par dos
acontccunentos, nunca pude crer que as organizações científicas estives
sem tão a,dea,nta�a� nos esllH!os da ordem politica a ser executada depoisda guerra. Os mlnlstro� de Estado que deveriam estar preocupados com

a. mar�ha ela guerr a, dispensam grande parte do seu tempo para o auxí
lIO c J_nrorm.açao desses estudos de tão expressiva importância.'Nua se Julgue que essas ocupações prejudicam o trabalho exigido
l;elt? mOll1e�ll.o de guerra. A capacidael? de trabalho de nossos politicas
e tão prodigiosa que o tempo se multiplica para servir a seus intuitos
de patriotismo e amor á humanidade.

Há poucos dias fui visitar uma das concentrações desses estudiosos
e fiquei verdadcirnruente espantado. Sai pensando sobre o que faz uma
nação Forte no passado em pról da grandeza de seu fut.uro. Não sómen
I e seu como elc lodos os povos. Teremos certamente nos dias vindouros
da paz, a liberdade, a justiça, a perpetuação da paz, o respeito aos ci
dadãos, o equilíbrio na politica da human idade, moderação, urbanismo
J'ralernida,de, objetivisl1lo...

'

Como a brutalidade medieval doa
carcereiros japoneses, em Xangai,
ocasionou a um muito conhecido
jornalista a perda dOI doi. pés,
por gangrena. No novo número
de SELEÇÕES. Email :
Como o papal curou O mau
gênio das filhinhas, levan
do-as para chorar dentro de um
salão com uma piscina vazia I E
outros processos divertidos para
ensinar rápida e fàcilmente a seul
filhos as lições da vida. Pág. 71-
Casaram com homens des
conhecidos! Corno treeentas
moças fizeram urna penosa viagem
de 10.00e milhas por mar, para ir
casar com rudes homens desconhe
cidos e dar- lhes filhos. Pág. 97.
Pode esta guerra realmen
te :ser a última? Seis condi
ções que, pela primeira vez na

His.tôr ia, tornam a paz mundial
pràticamente possível, Pág .. 9.
O homem que �esvendou'
os segrêdos da Atrlca Cen
trai. Condensação da auto-bio
grafia de HenryM, Stanley - \UIl
dos mais movimentados e em

polgantes romances de aventurai
de todos os tempos. Pát;. 103.
Não deixe de ler eetes c outros

artigos notáveis no número de

SELEÇÕES para FEVEREIRO
Acaba de sair IF-:::::�...

ApenasCr.$2,OOl .'i:;,r.f-.0�/JiIfiiiiii1f
R.pro.enlant. Gual no Brt"ü:
FERNANDO CHINAGLlA

Rua do Rosário. 55·A • 2." andar - Ri6

Machado & (ii.
Agências e

Representações
Caixa pOltal - 37

Rua Joio Pinto - 5

FLORIANOPOLlS
Sub-asentel nOI prlnclpall

. munciplol do Estado.
17P.

L E I Á ISTO
�i:m, -

�
, -�.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 o ESTADO-Terea.feira, 6 de Abril de 1943

o submarino dos nazistaspOderioNova Iorque - ROBERT NOR- tânicos. Provocou, pois, resulta- glês. Mas, significa que: a per
TON - (Exclusividade do C. E. dos pouco eficientes. centagem de naufraçios tiimi
C. para "O Estado") - Noticias Logo após, os sérios reveses mura gradativamente até ser

- oriundas da Suiça informaram sofridos pela esquadra, os ingle- rigorosamente nula. As estatísti·
há certo tempo que os alemães ses prosseguiram nos seus acu- cas mostram que as baixas têm
construiram 500 submarinos rtuios estudos para evitar os decrescido muito. Esses 500 su
nesses ultimes dois anos para I numerosos nautraçios que os postos submarinos em vez de
intensificar a guerra submarina alemães vinham lhes impondo afundarem, unidades da mari
contra os aliados, especialmen-, assusttuioramente. Hoje a situa- nha britânica passarão a ser
te contra a esquadra da Grã- ção mudou. A Grã-Bretanha afundados por elas que estão
Bretanna. Essa notícia provavel- ! com d experiência de suas

der-I
aparelhadas técnicamente para

mente divulgada pelas fontes rotas marítimas, armou-se de abatê-los. O poderio submarino
alemãs Com o intuito de ame- elementos e recursos suficientes dos aliados está em plena âeca
drontar os comandantes da ma- para enfrentar qualquer luta

I
déncia. E nem 500 ou 1.000 sub

rinna inglesa, não causou te- nos mares
..Não que! isso== marinas, serão bastantes para

mor e nem tampouco preocupa- que os nazistas nao porao ao recupera-lo ou sequer para re

ção entre os meios navais bri- fundo mais nenhum barco in- habilitá-lo nessa guerra.

Guerra aos preços altos JVida Social Ii �OIH 1"'......... Outro adiamento I se ."impasse", porquanto
i Por ms tivo do transcurso de Londres, 6 (U. P.) O i a, VlQgem de De Gaulle «nqo
I seu natalício, hoje, será muito I Comité Nacional Francês, pode ser retarda Ia sem aear.

1, felicitado o sr , professor Luiz anunciou que o gral. Eise I'
retar sérias desvantagens •.

Sanches Bezerra da Trindade, nhower dirigiu solicitação -

,figura de grande valor no setor ao graI. De Gau lle para Q vlre-pres. Wallace

I educacional cararinense, onde, que adie sua visita ao rior- L� Paz (Bolh,i�), 5 (U. P.)
po.� seus ser,viço� inúm,eros .e te da Africa .. O Comité a - As 12 ,45 horas de hojebr ilhantes, ha feito lU3 a estí- crescenta em sua nota que o chegou a esta capital o ar,
ma de seus confrades e grati- gra 1. De Gaulle e o próprio Henry Wallace, vice pusi.
dão dos chefes-de familia, que Comité lamentam mais ês- .-8 n te dos E!;:; Unidos.
lhe confiaram, numa ou noutra
feita, a educação de seus filhos.

.

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!

FelipeRuCl Schmidt, 20

Passa hoje o natalício . do30 v. alto 6
---------------------- � nosso conterrâneo sr. Dionísio

Outra vez sobre Essen I �;�::�f:����p';:'�;:·nd���:,\;�
Londres, 5 (R.) - A RAF realizou ontem à noite outro bom-I A gentil srita� I'c� Cardoso,

b�rdeio contra a cidade alemã de Essen. Importantes fábricas de ar-: fil?a do .sr . .Jaime Cardoso, íes
mamentos, inclusive as usinas Krupp, foram atingidas, tendo-se des-' tela hoje o seu aniversário

pejado ali 900 toneladas de bombas. 21 aparelhos não regressaram.
natalício.

Um piloto, que havia bombardeado cidades alemãs por 28 vezes, diz Transcorre nesta data o ani
que jámais vira, como em Essen, nessa noite, incêndios de tão vas- versário natalício do jovem F/a-
tas proporções. via d'Aquino, estudante.

ULTIMA HORA
Arruinando a «suposta esquadra»

.
Q. G. de. Mac Ar thur ; 5 (U.P) - aviação aliada pela 38".

noite consecutrva bombardeou a base japonesa- de Kavieng com
especial violência. A suposta «esquadra para invasão da Aus
trália. sofreu nessas noites as seguintes perdas: dia 2, um na
vio mercante de 6 mil tons. e outro de 10 mil tons. avaria
do dia 3, um cruzador pesado e um destróier em vias de sub
mergir-se e dois destróieres e um navio mercante de 6 mil tons,
avariados; ?ias 4, um cruzador lev� ou destróier e um carguei
ro de 8 mil tons. e outro de 6 mil tons. avariados.

Refinarias bombardeadas de dia-
Nova Délhi, 6 (U.P.) - Trinta tonelada!' de bombas fo

ram lançadas de dia sobre 4 refinarias de oetróle i construidaa
pelos japoneses em Thihawa, ao sul de Rangum, e que eram
de. vi�al Ain;tportância par: f) aprovisionàmento de suas forças
na Birmânia. As explosões foram pavorosas, seguindo-se-Ihes·
incêndios visiveis a 80 kms de àistância.

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

ParàquedistasMoscou, ti (R.) - Numero
sos paraquedistas britânicos
foram lançados sôbre a Dina
marca, onde causaram estragos
importantes, de vá:ria natureza.

Agora .Antuérpia
Lond res, 5 (U. P.) .- Ra

dio Berlim revelou que fi
viões quatrimotores an{éri.
canos atacaram da dia o

porto de Antuérpia (Bél
gica).

CASA- Compra- se
uma, no

centre, em

perfeito estado Negocio in
teiramente livre, desemba
roçado e à �ista até
Cr $ 30 000 :00. Não se ac'2!

FOlDe negra na Croácia
Istambul; 6 .(R.) :- Parece que grande parte da popula

ção da Croácia, nos distritos anexados à Itália, população essa

que se eleva a 1.500.000 habitantes, está condenada a morrer

de. tome. Pelo menos, até agora, já faleceram de inanição cer

ca de 350 mil pessoas, principalmente crianças. Muitas ramí
lias vivem nas florestas ou nos campos, por suas casas terem
sido incendiadas.

* ta negócio com terceiros
Fazem anos hoje: Informações, por escrito, pa-
sras. Políbia de Oliveira Ro -

I ra esta red ação.
sa e Normélia P. Gouveia; 205 3 v-I
sr itas. Daura Gomes Dias;
srs. dr. OUo Feuerschü 1. te e

Euclices Schmidt Júnior;
menino. Antônio Vitor de Me

lo Lubi
•

GentHezas:
O sr. Teodoro Ferrari, pro

prietário da Confeitaria Chiqui
nho, em cartão, agradeceu-nos
as referências feitas ao seu ani
versário.

ólSTADO
.

Esportivo Ao largo da cosl�
norueguésa

Londres, 5 (R.) - Torpedei
ros britânicos, em frente à costa
da Noruega, afundaram 2 na
vios de abastecimento do ini
migo e avariaram outro.

Campeonato blumenauense
Com a realização de dois ia

gos iniciou-se domingo ultimo.
o campeonato oticial da Liga
Blumenauense de Futebol.
Em Blumenau, preliaram os

·�Qadros representativos dos clu
bes Brasil e Bandeirantes.
A'tuando cem roais técnica, o

Brasil conseguiu abater o Ban
deirantes pela contagem de 4a2.
Marcaram os tentos do ban

do vencedor: Meireles (3) e Au
gusto.
No jogo das turmas secunda

rias, o Brasil levou de venci
da seu antagonista pela eleva
da contagem de 7a1.

- Em Timbó, jogaram as

representações do América e

Timboense.
Contrariando todos os prog

nosticas, o valoroso esquadrão
do América derrotou .o "onze"
local-' pela dilatada contagem
de 8al.
Renda: Cr;$ 636,00.

FRACOS •
ANWICOS

TOMEM

�Rb8 Crelsltli
"'SILVEIRA"Despedidao Tenente Aviador

MILTON SARMENTO,
tendo de partir para o

Rio de Janeiro e não
havendo tempo para a

presentar de viva voz

suas despedidas às pes
soas que o distingui
ram com sua amizade,
o faz por êste meio, o

ferecendo-lhes seus fra
cos préstimos naquela
capital.

Gr..,.d. Tónice

No Cabo Serrai
Argel, 5 (R.) - Os soldados

f.ranco - marroquinos, que
apoiam o flanco esquerdo do 10
Exército .Britânico, operando
no extremo norte da Tunísia,
tomaram o cabo Serrat, a oeste
de Bizerta.

Rommel resistirá?3 v-I Argel, 6 (R.) - Parece que
Rommel está diminuindo a ve

locidade da sua retirada, a-fim
das de bombas explosvas e in
-de enfrentar ao 8° exército
britânico do gral. Montgomery.
Por enquanto as ações não
passam de fateios, sondagens
e reconhecimentos aéreos.

Mais terreno ganho
. Argel, 5 (R.) - O 11° Cor

po de Exército norte-america
no ganhou novos terrenos, em
seu avanço a léste de El-Guet
tar, em direção ao Medíter
rãneo,

I ""'"'. �

I • .
. Em Jolnvme

o Bonsucesso venceu o Glo
fia PQr 4ª2,

Bombas sobre (hunqulmFraternidade do FOLE
Per ê

s te meio, são infor
modos os membros do
"Fratern idade do FOLE"
que o escore» do mês de
márço p.p. foi de 487.

Chunquim, 6 (R.) - Nova
mente os aviões japoneses ata
caram esta capital. O general
Chiang Kai Shek ordenou que
metade da população da cida
de seja evacuada, para evitar
maior número de vítimas, ca
so o bombardeio se reproduza.

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

inimigo do Brasil (D_ E. M_).

I COMPRA-SEConselho do Pacífico Um miliamperimetro d.
. Washington, 6 .(R.) - Num dos O-1M. A. de qualquer mdias desta semana se reunirá o

arca.

conselho de guerra do Pacífico, Propostas a P Y S O X, na

contando com a presença de reprc- redação deste jornal.
scntantes da China, Estados-Uni-

.

dos, Grã-Bretanha, Canadá º Holan- Caspa r LOÇÃO MAR A.VI.
da.

.

LUOSA I

.............w••••..u � ..

Sabota & Silva
proprietarios de

II

A Metrópole"
(a casa do calcado que lhe convém)

. , -' ,

têm o prazer de avisar sua distinta freguesia que acabam de
transferir sua casa comercial para a rua Conselheiro Mafra, 1
(Edifício La Porta), onde aguar'darn a continuação de suas

208 prezadas ordens. ·lSvli 1

..............................................�_....
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