
NOVA IORQUE, 8 (U. P.) _.- O ESCRITóRIO OE .INFORMAÇÕES· 'DE, GUERRA ANUNCIOU QUE A BRITISH .BROADCASTING
CORPORATION, EM TRANSMISSÃO ALEMÃ, UIRIGIDA AO CONTINENTE' EUROPEU, 'DISSE: "SOUBE-SE EM LONDRES QUE
NUMEROSOS NAVIOS DE GUERRA BRITÂNICOS ZARPARAM DE GIBRALTAR, COM RUMO DESCONHECIDO� OS COURA
CADOS "NELSON" E "RODNEY" E O PORTA-AVIÃO "FORMIDABLE":: ASSIM COMO OUTROS NAVIOS DE GUERRA BRI.
TÂNICOS SE ACHAVAM EM GIBRALTAR NO'PRINCíPIO DA SEMANA PASSADA. A MAIORIA DÊSSES I NAVIOS SAIU DO

pôRTO".
&L,u,olido o raciona

mento de gãs
Rio 8 - Falando à imprensa, o

sr. FI,:ancisco Sá Lessa, inspetor
aernl de iJ,l1minação, deu uma no

ticia nlvlcareh-a : foi abolido o na

VIO l':lc.ion'amento do gás, que ficou
preiudicado pela entrada, no por
to, 'de um navio norte-americ.ano
c.omlrr1zindo regular carregamento
de carvão. Acrescentou que as di
í'tculdadcs de transporte estavam
tornando dificílimo o empr-ego de
carvão nacional na fabr-icação (tr
gás.
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Tropas alemãs para a nova ofensiva
MOSCOU, 7 (R.) ,,-- ESTÃO SENDO CONCENTRADAS A TODA PRESSA GRANDES FÔRÇAS ALEMÃS PARA NOVA OFENSI
VA NA REGIÃO MERIDIONAL. A IMPRENSA TEM DADO A PúBLICO GRAVES ADVERTÊNCIAS AO POVO RUSSO, PARA
QUE ESTEJA À ESPERA DE NOVO GOLPE ALEMÃO, DENTRO EM BREVE, O QUAL DEVERÁ PôR À PROVA A PLENI-

TUDE DO PODERIO DO EXÉRCITO SOVIÉTICÓ .

........................................ee .

Entre a ameaça de invasão e as o embaixaS���tI��d�oscou sera

exigências de Hitler

Trigo nacional em abundância!
Porto Alegre, 7 (D. N. P. A.) Hoje, às 9,30 horas, de acôr- Comprai na CASA MISCE

- Continuam as compras de do com informações colhidas l.ÂNEA é saber economIzar'
trigo riograndense pela comis- pela reportagem, o sr. Ataliba
são dos moinhos do centro e VOOU a baixa allur.
norte. Até o momento foram P9� s=cretário da Agricultura, Hio, 8 (C. P.) - O ministro da
adquiridas mais de 300 mil sa- visitará os armazens do pôrto, Aeronáutica mandou aplicar a

onde está depositado o trigo, multa de mil cruzeiros e proibircaso
f de voar, enquanto não a indenizar,

Crca de 100 mil sacas de tri- a im de verificar "in loco" o o aluno da Escola de Pilotagem
go estão armazenadas nos ar- estado em que se encontra �lul11inense do. Yatch Clube OLint?
mazens do pôrto local e outras aquele cereal, que aguarda

I Fe;n.
andes Maia, po� ter voado a

.

d ôrt It 't R' d J baixa altura na Praia de Copaea-tant�s nos armazens o po o r�nspol e para o 10 e a- bana, como ficou devidamente
de RlO Grande. neiro. . apurado.

Londres, 8 (D. P.) -- O gabinete italiano reuniu-se para,
segundo se anunciou, realizar "sessão de grande importância".

Informes autorizados chegados aquí dizem que Mussolini
convocou o Grande Conselho Fascista, principalmente para
estudar a ameaça de invasão aliada e buscar uma solução para
as exigências, que são cada vez maiores, dos alemães, que
exigem um esforço de guerra mais amplo por parte dos ita
lianos, especialmente no que se refere ao envio de trabalha
dores para o Reich. Observadores autorizados declaram que
os círculos alemães calculam em 12 milhões de toneladas de
carvão e um milhão de toneladas de petróleo, a quota que
anualmente a Alemanha deve entregar à Itália. Qtiantidades
essas que, agora, alegam os alemães, não podem entregar, de
vido à escassez de mão de obra e aos prejuizos causados nas

fábricas de aviação pelas fôrças aéreas aliadas.

Rio. (Do correspondente -Es-pecial Amorim Parga via aérea) - O
ministro da Guerra foi recebido na séde da AssocillCão Comercial, sau

dando-o, em nome do comércio e indústria, o Sr. "Daudt de Oliveira,
presidente daquela instiiuiçiio. Em resposta, o ministro Gaspar Dutra
proferiu significativo e brilhante discurso. Ambos oradores foram vi
vamente aplaudidos, sendo des.sa memorável sessão a fotografia acima,
que mos I/,(I quando falava o titular da Guerra.
.oO O 144H

Nova remessa de 10 e 50 centavos
Porto Alegre, 7 (D. N. P. A.)

-,
tá a disposicão do comércio e in

I�oral1l postas em circulaç�o, .

no c1ú�tria, naquel.a repartição, en? s,u

Iim do a,I1O passado, as pr-imeiras quinhos de rnid moedas. A distr-i
moedas de centavos e cruzeiros

I' buiçâo deverá ser iniciada hoje.
que foram distribuidas em nosão Dado o desapar-ecimento das
Estado pela Delegacia Fiscal. prirneit-as moedas postas em cir-
Essas moedas, aLI por aforra- culação, a Delegacia Fiscal está

menta dos coleci onadorcs ou por dirigindo apêlo ao povo em geral
qualquer outro motivo, estão de- para que não aforre as moedas e

saparecendo C01110 por encanto da faça com que as mesmas rlrell:e,�
circulação. normalmente, a-fim-de que sela
Agora, a Delegacia Fiscal vem evitada a falta de trôco, de co nse

de receber nova remessa de moe- quências desagrádaveís para o co

das de 50 e 10 centavos, a qual es- mércio e indústria.

Submarinos perdidos em MarçoNova Iorque, 8 (D. P.) - Uma rádio-emissora alemã não identi
ficada anunciou que a Alemanha perdeu no mês de março 6 submarinos
no Atlântic« ou no Mediterrâneo, que 17 não regressaram às suas bases,
pelo que são considerados como perdidos. Nove submersiveis mais -

disse ainda - ficaram avariados, porém conseguiram chegar a porto.
Outros onze sofreram ligeiros danos. A dita emissora fixa em 1.039 o

número de tripulantes de submarinos mortos, desaparecidos ou feitos
prisioneiros. Acrescentou o locutor que as perdas de março excederam
as de fevereiro, que as construções de novos submersíveis superam
ainda que ligeiramente as perdas, e que os aliados melhoram suas de
fesas contra os submarinos.

Condenado à morte por ter
ocultado um aviador nazista

Washington, B (United) _.
A suprema côrte norte-ameri
cana confirmou a sentença de
morte contra Max Stephan, do
no de um restaurante em De-

troit. Stephan foi condenado
por t-er dado guarida a. um
aviador nazista, que fugira de
.im campo de concentração no
�al1adá.

Washington, 8 (R.) - O embai
xador dos Estados Unidos, em

Moscou, será substituído. O gene
ral Patrick Hurley parece já estar
designado para suceder ao almi
rante Standely. Enviado recente
mente à Nova Zelândia, o general
HurIey teve ocasião de entreter
com Stalin algumas conversações
que resultaram satisfatórias - e
foi o primeiro americano a visitar
pormenor-isadamente os campos
de batalha naquela fTente, ao lado
dos cor-respondentes. Essa acão
inicial parece de bom augur ío pa
ra o sucesso de sua missão.

Fascista e traidor
Londres, 8 (Reuters) - Te

ve inicio, em Old Bailey, o jut
gamento de William Frederick
Crave, ex-ministro da união dos
fascistas ingleses, que foi
acusado de tentar entrar em
contato com a legação alemã,
em Dublin.

A espada do -Barba
elétrica"

Cairo, 8 (Reuters) - A es

pada capturada ao general íta
liano Bergonzoli (o barba elé
trica), foi apresentada ao rei
Feisal, do Irak, quando o mes
mo visitou o general sir Henry
Maitland Wilson, comandante
chefe do Oriente Médio.
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Londres, 7 (R.) - Do correspon-
dente naval da Reuters - Se o ma- consequência das recentes conver

rechal Rommel tentar efetuar um sações entre o almirante Doenitz e

Dunquerque com a evacuação da o comando naval italiano.
Tunísia, o almirante Cunningham A subsequente ordem alemã para
será obrigado a dar a, tal tentativa que todos os navios franceses esta
de desembarque um curto golpe de clonados no Mediterrâneo, em por
consequências demolidoras, mesmo tos sob o controle eixista, sejam re

com o risco de ver-se empenhado parados, recebam tripulações e se
numa hatal ha naval de maior vulto. jarn despachados a toda pressa para
Recentes reforços aliados para a certos portos da Sicília e do sul da

Washington, (comentário especial
da Inter-Americana) - Comenta-se
muito 'nesta capital a notícia de
(IUe uma esquadrilha de aviões br i
t.ânicos vôou sôbre Roma e metra
lhou uma estacão ferroviária distan
te poucas milhas do centro da Ci
dáde Eterna. Os rapazes da RAF
'Visaram varres trens que corriam
entre Roma e Nápoles. Ao luar pu
deram vêr perfeitamente os edifícios
mais altos da capital italiana. Cum
p ridos seus objetivos, regressaram à
base sem qualquer incidente.
Os fascistas e nazistas defendem

uma interessante tése de Roma. Di-! Reconheço as firmas supra:
zem que os aliados não podem 'bom- Ernesto F. A Damerau e Ma
bardeá-la, porque Roma é o centro riano Agostinho Vieira.do mundo católico e é também um
lugar sagrado da arte mundial. Es- Flor ianópol is , 5 de Abri! de
se amor às obras de arte é muito 1943
novo nos fascistas, que têm des- Em t estv. O, N. da verdade.truido com a maior tranquilidade e OSVALDO NEVES DEmesmo com evidente prazer cate-
drais e museus de várias cidades da OLIVEIRA
Europa. O amor ao Papa é ainda 210
mais novo. Ninguem desconhece a

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

perseguição feita aos católicos na

Alemanha, os processos imundos di
rigidos contra os sacerdotes roma ..

nos mais respeitáveis' da Renânia,
os fuzilamentos, as torturas, as pri
sões e os vexames sofridos por Iaqueles 'que dentro da Alemanha ou
saram 'colocar o mor a Cristo aci- 1
ma da adoração a Hitler. Por seu

lado Mussolini é um ateu que, ar
rastado por Hitler, tem adotado lia
Itália todos os princípios que a
Igreja condena e nunca cessou de
condenar, desde a estúpida educa
ção animalisante da mocidade até
a perseguição racial.

O que os fascistas e seus simpatizantes parecem ignorar é que Ro
ma não é apenas uma cidade que
tem belos' monumentos e um Papainsulado no Vaticano. Roma é a ca
pital fascista da Itália, é o quartel-
-general de Mussolini. Roma é,
ainda, a capital nazista da Itália. é
(i quartel-geenral das forcas "ami
gas" de, camisa parda. Foi' de Roma
que partiu a ordem do ataque à
França moribunda e ali foi assina
da a declaração de guerra aos alia
dos. Mussolini teve a iniciativa da
guerra, e desde logo é responsável,
perante o povo italiano e a Huma
uidade, por todos os danos que ela
possa causar à Itália.

Os trens que a aviação inglesa
destruiu não levavam romeiros ca
tólicos nem artistas em peregrina
cão. Levavam sobretudo mercado
�ias, armas e soldados utilizados
poi· Hitler e pelo seu capanga ita
Iiano na luta contra os povos Ii
.vres do mundo. O que Roma tem
de respeitável e sagrado é exata- ...._........,._••••�........._..........,......JV'>........
mente o que as Nações Unidas de-
fendem no mundo inteiro cont-ra a não para destruí-la, mas para salvá
estupidez sanguinária das hordas I Ia, salvando para a Humanidade
názistas. A arte- e a Fé, a liberdade tudo aquilo que faz dessa cidade
de esperançá e a liberdade de pen- verdadeiramente uma Cidade Eter
sarnento e criação são espesinhadas na. Tudo aquilo que a estupidez fas
pelo fascismo que tem posto no alto cista, no seu ódio a Cristo, no seu
da lista de sua vítimas os sacerdo- pavor à Cultura, vai corrompendo,
tes e os intelectuais, os artistas li- espesinhando e destruindo. Cristo
vres

.
e os maiores representantes expulsou a chicote os vendilhões do

da cultura e da espiritualidade da templo.
g.erra. Os bandidos nazistas e fascistas,
Roma não foi bombardeada. Ho u- serão expulsos de Roma, e Roma

ve apenas, ao luar, uma pequena não perderá com isso. Antes, o seu
marcha sôbre Roma. Marcha aérea, nome voltará a ser ouvido no mun
cujos objetivos estavam num subúr- do inteiro com o respeito e a vene
bio distante e na estrada de Ná- ração que o envolvem, sem trazer
poles. Marcha, porém, muito signifi- ao espírito a idéia, que hoje se lhe

lcativa. Prólogo de uma grande mar· aderiu, .de um centro de tirania e
Ç[\3 que irj at� o �ent�o de �9mll, de mj��ria. moral, ....... _,._... _

Como seráo ESTADO
Diário Yespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

T�l.' 1022-Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr$ 70,00
Semestre c-s 40,00
Trimestre c-s 20,00
Mês Cr$ 7,00
Número avulso Cr$ 0,30

No ltüerior :
Ano Cr$ 80,00
Semestre c-s 45,00
Trimestre CJ'$ 25,00

esquadra, constituidos de grandes e

pequenos navios, já estão sob as ar

dens do almirante Cun n iugham, em

I antecipação à tentativa do "eixo".
A "élite" militar do marechal ale-

I
mão póde fugir pelos ares. A des
truição de suas fôrças dependerá,
entretanto, ela marinha aliada,
Uma ação naval ele superfície en-

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não pu

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

----:----1 Nós, abaixo assinados, Ma-
TÓPICOS & COMENTARIOS ria no Agostinho Vieira e Er

nesta Darnerau , brasileiros, só

IA marcha sobre Roma cios componentes da Firma
"Mariano Vieira e Cia;"', estabe
lecida em João Pessoa, muni,
cípio de São José, declaramos
que a referida jrma foi dis
solvida, assumindo todo o ati
vo e passivo da firma ora ex

tinta o sr. Ernesto Damerau.
João Pessôa, 2 de abril de 19-13.
Concordo: ERNESTO F. A.

DAMERAU
MARIANO

VIEIRA.

Ire a,s unidades navais eix istas -

possivelmente italianas - sob o co

mando alemão e possivelmente no

canal da Sicília - foi prevista em
1...- _

AGOSTINHO

3 v-2

Despedida° Tenente Aviador
MILTON SARMENTO,
tendo de partir poro o

Rio de Janeiro e não
havendo tempo para a

presentar de' viva voz

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

ferecendo lhes seus fra
cos préstimos naquela
capital.

3 v-3

Machado & (ia.
Agências e

Representações
C.lx. pOltel - 3'7

RUI Joio Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS
Sub-.gente. no. prlncipllt
munciplo, do E.tado.

17P.
'

o jogo estava terminado. Oriente,
O canal da Sicília favorece a 111a- Pode-se afirmar que o marechal SA - Corte salchichas ao meio,

n oln-a de pequenos barcos, para! H0I11111el não tentará desembarcar escalde as e cubra-as com a se-

uma cooperação à semelhança de munições, tanques ou canhões, por guinte massa:

Dunquerque, mas não exatamente o I isso que, mesmo que essas opera- Misture 1" O
tipo ele embarcações usadas pelos. ções fossem praticadas à BOi! e, a de trigo com

ingleses nas operações do canal. A! esquadra aliada, o exército o suas manteiga, sal,
distância entre Bizerta e o parlo I forças aéreas estarão alertas. queijo ralado

quanto baste.
Sove muito a massa, estenda,

corte em quadradinhos, enrole
emcada um, um pedacinhojde sal
chicha, aperte bem e frite.

o «Dunquerque»mais prOXll110 da Sicília é de 100
a 130 milhas e forneceria excelente
campo de manobras para alguns
dos destróieres.
A destruição das forças de Rom

mel deve significar a destruição da
esquadra italiana - o que mais
tarde seria, provavelmente contado
como uma das maiores vitórias ga
nhas pelos aliados.
Os italianos encontra-se-ão, duas

e, possivelmente, três vezes, com as

esquadras aliadas. Uma. com base
em Gibraltar, outra composta de
flotilhas de rápidos destróieres do
oriente de Malta, e a terceira do

SECÇÁO
o PENSAMENTO DO IHA
«A vaidade de certos indiví

duos chega a gloriar-se do ódio,
Como poderia gloriar-se da arni
zade- . Francisco Manuel de
Melo.

A ANEDOTA DO DIA
Em uma escola elementar de

agricultura, o mestre pergunta:
- Qual é o melhor momento

pata se colher o mel?
Um rapazinho esperto res-

ponde:
Quando o guarda não

africano

Itália, indica que seria feita uma

tentativa para transportar o "Afri
ka Corps" de Rommel, sob as vis- está.

•
O PRATO DO DIA

SALCHICHAS COM MAS-

tas da esquadra britânica, logo que
os alemães se convencessem de que'

gr s, de farinha
uma colhér de
uma colhér de
e agua morna

o DR. ANTÓNIO MUNIZ
DE ARAGÃO I

OLEO DE PEIXE
QUA,LQUER QUANTIOADE A

$ 50,00 a laia
DeYolve�se a lata. Tratar sómente na
TAMANCARIA BARREIROS

COMPF'JAeSE

c.
comunica a seus clien
tes e amigos que trans·
feriu seu consultório
para a rua João Pinto,
7 (sobrado, em cima
do Farmácia "Santo
Antônio"), onde conti
nuará a dar consultas,
das 15 às 17 horas,

diàriomente

Rua Conselheiro Mafra, 41. Florianópolis

Sub Agente
Rua Vidal Ramos, 19

_ ,_ m 154
--------------------------------------------
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Acredita que Hitler invadirá a Espanha. resultados iguais 1l,OS obtidos na

:\Iéxico, 7 (H.) -- O sr, Diego quia, de que se fala na Espanha, França e COIll a implantação de um

:\Iartinez Barrio, que presidiu as constituir-á uma transição entre o regime "qn isl i ng ", idêntico ao do
.,Cortes Espanholas", e o general Falangismo e o sistema liberal do sr, Laval.
José Miaja, antigo defensor de :\[a- novo govê rno dcmocrútico, o SI'. Interrogudo sobre o fim da guer-
dr i, partiram daqui COIl1 destino a Bania declarou: ra, declarou que "o fim do atual
Guatemala, Panamá, Colombiu, Pe- "Enquanto a política alemã se conflito está muito mais perto do
I'Ú, Chile, Argentina e Uruguai, de" autcpuscr de permeio na Espanha, que se acredita geralmente. A que
vendo assistir às reuniões, CIII Buc- qualquer entendimento político na da do hit lcrismo será vertical, rú
nos Aires e Montevidéu, nas qun is Espanha será infrutífero. Deverão pida e meteórica. Apesar das ían
se prccurarú obter a unificação dos ser os espanhóis, Iivrerncnte reuni-> farronarlas que nos trazem cabo
espanhóis exilados, de modo a que dos, que fixarão as caraoler isticas gramas indicando possuir o chance
possam desempenhar import antc pu- definitivas do regime social, poli ti- ler Hitler grr.ndcs f'oi+if'icaçôes na

pel em seu pais, após a vitória d3S co c econômico ele seu país". cosia francesa, o fato é que o povo
rlcillocracias. Depois, () sr. Barrio declarou acre- francês unido no general De Gaulle
Interrogado sôbre a questão de ditar que o chanceler Hitler invu- representa importantíssimo papel

saber se a restauração da monur- dir:1 n Espanha prox imamcn!e, com no dcsmoramento do hitlcr ismo ".

:ac:= Q"'o_

-�.-.... :;,<--",--�-_."",�'-------------_..
-

COMPANHiA DE SEGUROS «SAGRES»

L. ALMEIDA

Comprar se
uma, no

centro, em

perfeito estado. Negocio in
teiramente livre, desemba
raçado e à vista até
Cr $ 30000,00. Não se acei
ta negócio com. terGeiros.
Informações, par escrito, pa
ra esta redação.
205

Não Leia CASA

3 v-3

Vende se pequena casa-
-

comercial, de
sêcos e molhados, bem a

freguesadll, à rua Uru
guai,. n 17. Tratar na rnas-

ma.

196 30 v-6

(ousas inúteis. Mas leia isto, que lhe serve:
,

J U L I O, O c A M I S E I R O
mudou seu estabelecimento comercial (sCamisar ia Júlio») para
o Edifício La Porta, à rua Conselheiro Mafra, 3, onde. melhor
aparelhado, se dispõe a servir com o máximo prazer a sua dis

tinta freguesia, a quem agradece a atenção,
dispensada.206 3vs-3

LEONOR DEUCHER
Enfermeira obstétrica (par

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

.

Massa de Madeira
'Compram se as maiores

quantidades de Massa de
Madeira. IntermecJiários SQ·
rao remunerados. Ofertas pa
ra Caixa n' 139 na Admi ..
nlf:JtrO(fQo deste lorn�,

.

.t_ 41
.�.

cinema para você

f

Um

Farmacia EsperançaA SUA FARMACIARua Cons. Moira 4 e 5 - FONE 1.6't2

Entresa a domicilio
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o . ESTADO Esportivo
Santa Catarina no Campeonato Brasileiro de Fuleból
(Coordenado por NELSON :MAIA

MACHADO)
1926 - (Em São Paulo) - Santa

Catal'Ína 0, São Paulo 16.
1927 - (No Rio) - Santa Catari

na 5, Baía 8.
1928 - (Em Curitiba) - Santa

Catarina 0, Paraná 8.
1929 - (Em Porto Alegre)

Santa Catarina 3, Rio Grande do
Sul 3. Santa Catarina 1, Rio Grande
do Sd 7.

1935 - (Em Curitiba)
Caíarína 0, Paraná 6.

1938 - (Em Curitiba)
Catarina 0, Paraná 3.

1939 - (Em Curitiba)
Catarina 1, Paraná 3.
1941 - (Em Porto Alegre) - San

ta Catarina 4, Rio Grande do Sul 6.
1942 - (Em Florianópolis)

Santa Catarina 4, Paraná 3. (Em
Porto Alegre) - Santa Catarina 3,
Rio Grande do Sul 7.

Santa

Santa

Santa

Foram os seguintes os quadros
que representaram Santa Catarina
110 Campeonato Brasileiro de Fu
tebé l :
Em 1926 - Moritz, Aldo e Zurich

(La Porta n, Perú, Zé Macaco e

Enéas, Carioca, La Porta II, Ivu
Ferreira, Zinder e Acióli.
Em 1927 - Moritz, Aldo e Zur ich,

. Zé Macaco, Elesbão e Botafogo, Pi
res, André Sada, Chumbita, Aristi
des Francalacci e Acelon.
Em 1928 - Benedito, Botafogo

e Doca, Zé Macaco, Elesbão e Be�
zerra, Ademar, André Sada, Chum
bita, Aristides Francalacci e Her
cíliu.

Com Dennis Morgan, Wayne
Morris, Arthur Kennedy e

Jane Wyman

No Programa:
FUm) Jornal n' - l30(DFB.) I

Preços: Cr. $2.20 e 1,50 IIImp. até 14 anos

cionais:
Iéié - 6 vezes,

P;ocópio - 5 vezes.

Zé Macaco e Beck - 4 vezes.

Moritz, Francalacci, Saul, Pedro
Lemos e Rubens - :3 vezes.

't.

Jogadores argentinos
Rio, 7 (E.) o Flamengo

está intereressado em con

tratQl' os jogadores argen
tinos Fidele e Boldonedo.

A seleção paranaense de 1938

Com Franchot Tone, Joan
Bennett e Herr'Furor

Um passeia encantador DFB
No reino das formigas

(Desenho Colorido)
A voz do mundo

Preços Cr. $3,00 2,r0- 1,00
Livre de Censura

DOMINGO
SIM U L T A H E A ti E N, T E

Com Nelson EdJy e ]Eanette Mac Dcna'd Em

Divino tormento'
(Tecnicolor)

Dr, Edgard Pinto de Souza
Médico - cirurgião da Casa de Saúde São Sebastião. Formado na

FraC!1ldada de Medicina da Universidade de São Paulo. onde foi assistente
e ellvo da Cadeira de Tecnica Cirúrgica regida nela Prof. EdmundO Vas

contcelos. Ex - assistsuta da Prof. Be!1edilo Montenegro. Com prática de
ma s da 'I anos na Clínica Cirúrgica do Prof. AlípiD Correia Neto. Com

esSIA�to de especialização na Hosnlta! Charlté de Berlim (Serviço do Prof.
auerbruch) 8 nas clínicas dos Profs. Konielzny. de Hamburgo. e Schmieden.

dua Fdrankfort. Cirurgia da Tiróide. estõntaga. intestino delgado e {U'osso,
ua.o e vias biliares. seios. útero. ovários. rins. nrestata e bexiga,bérDlils. hidrocele. varicocele e varizes. Cirurgia dos ossos e articulações

Ds encontrado diariamente das 9 hs. da manhã ao meio dia. na Casa deaWle São Sebastião, lei. 1.153 Das 15 às 18 da tarda, à Rua FernandoPldi:bldQ, ,.u, 195. Residln!;i"; Rua Duarte Schutel na 2. Tel. 1159

A resistência alemã
na .'rica é questão

moral
Ninguém póde explicar o motivo

pelo qual Hitler insiste na resistên
cia alemã no norte da África, onde
os alemães sofrem constantemente
os maiores e mais duros revézes. 1,
insustentável a situação totalitária
na Tunisia, maxirné considerando-se
que já não há meios para o recebi
mento regular de reforços e remes

sas de vi veres para os so1dados. Não
se trata de opor-se aos ingleses) c

sim aos próprios alemães que rece

beriam muito estranhamente a no

tícia, da capitulação germânica nes

sa região de que Hitler e Mussolini'
tanto se ufanavam de reter inven
civelmente. A entrega da Tunísia
importaria numa desmoralização
pouco interessante para os nazis
tas. Convém mais que se prossiga.
essa situação indeci-sa que sempre
juntamente com a propaganda po
derá dar esperança aos alemães. De
outro lado, os ingleses não se in
teressam em sacrificar milhares de
vidas sabendo que hoje ou amanhã
os alemães entregarão a Tunísia.
Eis porque, o avanço britânico se

interrompeu. Aguarda-se a própria
rendição alemã sem combates de
grande envergadura. (Exclusividade
do C. E. C. para O ESTADO).

Fraternidade do FOLE
A B. B. C., de Londres,

em seu serviço para a A
mérica Latina, anuncia pa
ra o próximo dia 10 (sába
do), dos 21.]5 às 21.30 horas,
um programa importante
e de espacial interesse.

f!1'''���Cnl0''\1'f1Q1ho rlrdffr/(J'
� O.K.S-rU"'O;
, melhora a

. "�lJfJ�ú�"f)";
5J'ElEF()NE: �bO�

Rua Vitor l\lelreles. 28
Florianópolis

Livraria e Papelaria NOVA
de

Espindola & Silveira
Casa fundada para, com os menores preços da praça,
servir aos alunos das nossas escolas, em particular, e ao

público, em geral.

Artigos para escolares- e escritório
Romances modernos e livros
cienUficos Livros em branco.

Elegantes artigos para presentes, etc.Tem anexa uma

Secção de Eletricidade
Lâmpadas, lustres, abat-jours, acessórios, etc.

Rua -Felipe Schmidt, 38 (esquina Jerônimo Coelho)
Fone - 1S95.

DR. AGRIPA DE FARIA
Rua Vítor Meireles n' 26

Telefon8 n' 1405
CLlNICA MEDICA

Homens e Senhoras - Mo
léstias Nervosas - Moléstias

Mentais
Consultas diárias das 5

horas em dianle

Opéra DOS seguintes riscos:
INCÊNDIO - ACIDENTES DO TRABALHO - -ACI
DENTES PESSOAIS - TRANSPORTES: M'ARfTIMO,
FERROVIARIO, RODOVIARIO, POSTAL 'ACI-

DENTES DE AUTOMOVEIS RES-
PONSABILIDADE CIVIL

CAPITAL INTECiRALMENTE REALIZADO:

er. S 2nOOO.OOO,OOSéde : RIO DE JAMEIRO, Rua do Ouvidor, 102 (2' e 3')
Sucursal em S. Paulo, rua Baião Par anapiacaba 24-6°-aódár

N. LOPES VIANNA
Agente-Cerol em Santa Catarina

Rua Felipe Schmidt. 2 - Caixa Postal. 172
A seleção catarinense de 1938 Telegramas - «Viar;na,. - Fm)e., 1102

Loló, Procópio e Beck, Fe1ipinho, za, Cirilo, Nanado, Rui, Lauro, Man-I
- FLOAIANOPOLIS -

Bráulio, Zaboti, 'Tião e Saul, teiga, Emílio, Meyer; Pedroca, Sub-agentes nos principais municípios do Estado
Schmidlin, Gato, Galego, e Coceira IIntegraram as representações ca- _ uma vez. ..... _

tarinenses, .nas dez vezes que par- 32 V8 - 21
ticipamos dos campeonatos na-

Em 1929 - Moritz, (Benedito),
Candinho e Sabino, Adão (Grane
mann), Arturzinho (Adão) e Enéas,
Periquito (Féza), Cirilo, Zé Maca·
co, Nanado e Rui.
Em 1935 - Otávio, Lauro e Iéié,

Manteiga, Emílio e Pedro Lemos, I
Meyer, Tião, Pedroca, Cilo e Schmi
dlin.
Em 1938 - Otávio, Rubens e Iéié,

Pedro Lemos, Procópio e Gato, Ga
lego, Coceira, Nhonhô, Beck e Ca
Iico,
Em 1939 - Francalacci, Rubens

e Iéié, Tonico, Procópio e Pedro Le
mos, Foguinho, Pedro Urbano, Cilo,
Tíão e SauI. Aldo, Zurich, Enéas, Elesbão, BH- Sastre estreará
Em 1940 -.Marona, Rubens e tafogo, André Sada, Chumbita, Ar is- C!. P 1 7 (E) OIéié, Chocolate e Beck, Foguinho, tides Francalacci, Benedito, Calico, ou o, - fo

Felipinho, Noldo, Tião e SauI. Foguinho, Chocolate, Felipinho, moso jogador argentino
Em 1941 - Francalacci, Pinheiro Otávio e Cilo - 2 vezes. Sastre estreará, dorn iriqq,

e Iéié, Bóia, Procópio e Beck, Cho- Noldo, Pinheiro, Bóia, Nizeta, Hé- na equipe do clube São
colate, Nizeta, Hélio, Dirceu e Ca- Iio, Dirceu, Adolfinho, Tiago, Dia- Paulo, esperando-se tombemlico. mantino, Loló, Bráulio, Zaboti, Her-
Em 1942 - Adolfinho (Franca-l cílio, Candinho, Sabino, Adão, Gra- O reaparecimento de Val

lacci), Iéié (Tiago) e Diamantino, nemann, Arturzinho, Periquito, Fé- demar.
fYYY' .;. - .,.. •__ ••••• • • _·.-_· w.-_ _w.- � "Y

CARlAZES DO DIA I Vende-se
.

_�aaaoauoa"""""""'��..lU(�_""Ooo"o.>:>..'o""'" I uma embarcação para esporte,
_�L_"""""""".!.'!:!!!!:..�""",.,._,.,..,.,2�"""""",,, I tipo b.aleeira, com 5 metros de

""""Cr---

\
........ l compnmento, em perfeito es-

CINE ODEON IMPERI A.L tado, com todo material ne-
- FONE 1602 - - FONE 1587 -

\ cessário (2 velas, 3 remos. etc)
A's 7 1/2 horas A's 5, 7 e 8 3/4 Tratar com Heládio Mário de

Enfim, o filme que os liSA. CO. Sousa, Agência .Chevrolet (S.Três homens bons, convertidos LUNAS" vão dizer que não I
A. Comercial MoeIlmann).

em presta:3 HOMENS MÁUS UM LOUCO ENTRE LOUCOS ::::::.-:.-:..-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.,-_-_-_-_.-_-_-_-_-_-_z;

ADVOGADOS
Drs.

Aldo Ávila da Luz
e

Leoberto leal

II
Escr. Edifício Amélia

Neto, sala 2.

Os elementos colhidos pela FBa..
tística Militar são absoluta...r
secretos, e servem sómente a., fI.
militares. Negar-se a fornecê-los o.
mentir no milnistri-Ios consda••
crime rigorosamente punido pel..
leis do Pais. (D. E. M.).

1!:���'IfJIfi�' "

...

tiI1��r:· �A. ..._ .. .:.. . ..:...
Iheiro da UuatraQAO a.-oiJDII,�
lhe, em o.m�vel resto. um oAUoe do I

excelente a.peritivo J[N0'1'.......
.. V. Sia. de _lar. ao ...
"'7 a fleDtil_:E�TEÉ1A/f-
all1 O "EU APERITIVO

PREDILETO!
.
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produção astronômica aliados fdos Dr. Newton L. d'Avila

'II!'ftI'I'_f· .w-

2Sv-19

t o PROXIMO ANIVERSARIO DO PAES. VARGAS
I Cruzada Nacional de Educa�ão

COMUNICADO N. 1 Chefe da Nação, foi a Escola "Barão

I do Saican", em Pântano do Sul, muni
É no próximo dia '19 do corrente que I cípio de Florianópolis, que concedeu o

transoorre o aniversário de s. excla. o' auxílio necessário para a gratilficaç:1o do

Reassumiu sua clínica
Consultório: rua Vitor

Meirelles. n
'

28
Consultas diárias das 4 às 6

horas da tarde dr, Getúlio Vargas, quando todas as for-

Residência: Rua Vida1 ças vivas da Nação, em um esforço uni
do, se concen trarão, para dar ao Brasil,Ramos, n. 66 •
milhares de Escolas Primárias, em uma

Telefone: 1067 nova arrancada para espancar as trevas

..... 1 elo analfabetf smo, solenizando, assim, a

193 15 vs -4 elata natalícia elo ínclito Pt-esirlen te.
A Campanha do Tostão, que por todos

As anedotas e piadas aparen-
os recantos elo país colheu as pequenas
moedas que levarão as luzes elo alfabetotemente ingênuas são grande! a milhares ele brasilerros, e que em San.

llrmas de desagregação mane·· ta Catarina está prestes a finelar, vüá

[adas pela "quinta-coluna". colocar o problema ela educação popular
(IJo D, N.). em novas bases, deter rnmando-Ihe novos

irn pulsos.
.............__...... �*'"__

.

't )'P'�..,,_..�("" Já estão chegando das prefeituras ca-

t tarinenses os pi-irrre.íros écos desse es-

I forço preparatório que ter-á a sua con

l sagiar-ão a 19 ele abríl.
1 Ern sucessivos comuu ir-ados. a Diret()·

í

I

Enquanto os totalitários, senão diminuem consideravel
mente sua produção bélica, pelo menos estacionaram, os alia
dos aumentam prodigiosamente a fabricação de todos os mate
riais de guerra, como armamentos, munições, e navios, aviões
submarinos, canhões etc. Não nos referindo aos americanos
que hoje atingiram uma cifra fabulosa de capacidade industríal
os ingleses apenas, tem alcançado uma porcentagem de aumen
to extraordinária em progresso militar, Os próprios técnicos
americanos tem se surpreendido com o desenvolvimento es

pantoso do parque industrial bélico dos ingleses que póde ser

equiparado perfeitamente ao dos Estados Unidos,
De 52 aviões que os ingleses podiam produzir diariamen

te no começo da guerra, hoje estão em mais de 600. Os seus
estaleiros cresceram gigantescamente, O número de navios
mercantes, de guerra e submarinos é inacreditável. A produção
de armas, munições de toda a espécie é inimaginável. Atual
mente só a Inglaterra está produzindo quase o dobro da Ale
manha, Itália e Japão juntos, (Exclusividade do C. E. C. pa
ra O ESTADO).

A incógnita das
demissões italianas
As noticir.s referenLes à mudunça

do govêrno de Mussolini obrigam a

conjeturas indecifráveis. Nào se co-
nhecem os pormenores dessa atitude
extrema assumida pelo "duce" de
rnitindo o seu próprio genro das
funções de Ministro das Relações
Exteriores, Tais funções sendo de
alta responsabi.lidade não podiam

I
estar em melhores mãos do que em
Ciano que, certamente deveria me
recer a confiança do govêrrio. Co
mo explicar? Os detalhes não po
dem ser conseguidos em virtude da
severa censura que não permitira ..... ..... ........._....._""""....., • .,

qualquer opinião,
A verdade incontestável é que a --.. tI_

situação toma um aspecto grave de , ., " ..
consequências iurpr csumivcis. A
Itália acha-se em um cáos que não
permite essas transformações que
só podem se converter em malen-

De ordem da Mesa Administrativa desta Irmandade e! tendidos nocivos à segurança poli
Hospital. faço publico, que, sábado, 10 do corrente mês, ao! tíca, ecollôll1ic� e diplomática do
anoitecer descerá da sua capeI na Igrej a do Menino Deus I povo e do pais. Para s� ,forll1l1h�r,

, .
a, • algum parecer e necessal'lO partirpara a Catedral Metropolitana, a Veneranda Imagem do S'�- de um pr-incipio só: divergêncin

nhor .Iesús dos Passos, que rég+essará no dia seguinte, dornin- dentro do partido. E divergência se

go às 16 1/2 horas. em procissão solene, para a referida capela. r,íssil1la �Lle atingiu a própria fam!-
Convid

.

d I
- lia do ditador. O Conde C13no, af'i-

onv! 0, por ISSO, to os os nossos rmaos, a ,comparece- n al de contas, para a Itália é um
rem a esses atos, devendo apresentar-se na Sacr ist ia da mes, herói que não deve merecer tal
ma Catedral, afim de, revestidos de balandr áus, acompanha- desprezo, Êle tornou-se um Iider
rem a referida procissão. Os ?utros que s�freram o mesmo têm o prazer de avisar sua distinta freguesia que acabam de

. -, • ." destino lambem figuram como per-A Administraçào pede aos íiêis , que tenham de pagar soualidades de prestigio que o "rlu transferir sua casa comercial para a rua Conselheiro MaLa, 1suas promessas, que o façam com cera pura, porquanto, de ce" não póde desdenhar arbitraria
de parafina, não se fará uso nos altares I mente. _

Outrossim, laço publico que às 8 horas de dcminzo , se- ,T,odas es_sas mud,anças a
.
que as-

, .

1
.

'
,

b sistínios nao constituem objeto de 208
.

ra rezada MIssa em a tar fronteiro a Veneranda Imagem, na interêsse para os aliados. Os opres-Catedral, que, na véspera, se conservará aberta sómente até sores devem cair durante todo o ••eo•••� o ...
às 23 horas, conforme foi deliberado. tempo quo exercem suas atribui-

Previno aos Irmãos que, domingo, das 9 às 12 horas, ç.ões despóticas. ,O que se póde ;,[1,-
h-I

-

T' : .

d Iientar dessa queda inesperada, e a '

_ ALIANCAac ar-me-e: com o rmao eroureiro na Sacristia a Catedral, instabilidade do pais, a insegurança
para ° recebimento de anuidades. do povo italiano, Os bombardeios ,

Faço, ainda, público, que, no dia seguinte imediato ao bri!ânicos s<?b�'� a Itália influír�lll Séde: Avenidada procissão (segunda feira) será celebrada às 8 horas no al- mu��o na, Opll1laO popular da ItaIla..

\ ,
A

•

E ]a estamos vendo os resultadostar 'de Nossa Senhora das Dores, na Igreja do Menino Déus, através dessas ocurrências sensacio
Missa por intenção de todos os fiéis que concorreram às festi- lIais que não são senão consequên
vidades cia da ofensiva britânica contra to-

·Consistório em Florianópolis, 8 de abril de 1943. dos os s�t?res de hlllportância nl.il� ..

tal' e polItica da Europa. (Exc1uSlVl-Júlio Pereira Vieira, secretário dade do C, E. C. pa,ra O ESTADO)

A Dra. JOSEPi-1INA
._--- ,._---

S(HWEIDSOHQual·� filmes abai·.
xo será o de estreia ?
IRMÃOS CORSOS - O
GRANDE DITADOR
LÍDIA - COMANDO
NEGRO - NAUFRA
GOS - MISTER "V"
- SER Ou NÃO SER
-- MISS ANNIE ROO-
NEY - MENINO LOBO - CAMAS SEPARADAS - QUAN
DO MORRE O DIA - O LEÃO TEM ASAS TENSÃO
EM SCHANGAI

avisa aos clientes que es

tará ausente até princípios
de Abril

UM CINEMA PARA VOCÊ

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

•

a CR. $ 1.200.000.000.00, Sub-Agente'
L, ALMEIDA R. Vidal Ramos, 19

Irmandade do Senhor Jesús dos
Passos e Hospital Caridade

Procissão do Senhor Jesús dos Passos

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

Escolha boje mesmo o seu vestido!
o QUE E' BARATO ACABA DEPRESSA I NÃO ESQUEÇA E HEM HESITE'

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

A Casa- Macedônia está líquidando,.,�
Ioda a sua secção de fazendas !

S··Rua Tr8;ano·.8

professor, O bar-ão de Saican foi o ílus
tre militar catarinense, br-igadeiro José
Maria ela Gama Lobo Coelho eI'Eça, nas

cido na Armação da Lago inha, em 1793,
A Escola começou a funcionar no dia
16 ele março p. p" sob .a direção do pro
fessor Gercino Belarmino ela Silva, e

será oficialmente Instalada a 19 do cor

rente,
- Em resposta à circular recen temen

te env lada pela Dh-etoi-ía Reg.ional da
CNE às Prefeituras Municipais, foi 1'e

cebíd.a o segu in.to ofício elo SI'. Pedro
Mayvotne, prefeito municipal ele São
José:
"Dou em meu poder a Circular n. 10,

expedida pai' V. S, como Pt-esldente da
Diretor-Ia Regional ela C, N, ele Educação.
Diante do apelo nela contido, devo r-o

mun icar que esta Prefeitura está tornan-
tia Reg iorial irá fornecendo à Imprensa elo as prov ídêrictas necessár-ias a-Fim-de
e ao Depar tamcn to Estadual de Irupren- serem instaladas no dia 19 de abril, ma is
sa e Propaganda, informes relativos � duas escolas mun íclpaís,
esse grande movímento nacional, espe- Com referência à Campanha do Ní
cialmente dentro do território catar í- quel, devo dizer lambem que já foram
riense. tornadas as providências necessür.as,

- A primeira Escola criaela em Santa I a-fim-de que seja a mesma coroada do
Ca tar lna, este ano, C01110 homenagem ao mais completo êxito",

CALCADOS (
Tamancos -- Chinelos
Sandálias -- Sandaletas,

«Renner» Sapatos -- Pantufas

TRAJES (
de lã e de linho

SOBRETUDOS. SMOKINGS para crianças,

«Renner» homens e senhoras

Rua Padre Miguelinho, 36

Sabota Silva
prcprietarioi de

.•

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

(Edifício La Porta), onde aguardam a continuação de S.18S

prezadas ordens.

DO LAR LTDA_
Rio Branco n. 91

RIO DE JANEIRO

••• 5' andar

Carta Patente n. 113.-Expedida pelo Tesouro Nacional

Plano federal do Brasil
CARTA PATENTE N'113-Expedida pelo Tesouro Nacional

Resultado do sorteio realizado no dia 31 de Mar'ço.
de 1943, de conformidade com o Decreto·Lei n�. 2.89J i
d" 20 de Dezembro de 1940, na presença do sr. Fiscal Fe
deral e grande número de prestamistas e outras pessoas,
na séde da Aliança' do Lar Ltda., de acordo com 8S ins
truções baixadas pelo referido Decreto-Lei.

Plano Especial- Premiado o n· 1.611
1.611-Milhar-Primeiro prêmio no valor de Cr.$ 10.000.00
611-Centena no valor de Cr,$ 1.200,00

Inversão do milbar no valor de Cr.$ 300,00
Plano popular • Premiado o n' 1.&11

no valor de Cr.$ 5.000,00
no valor de Cr $ 600.00
no valor de Cr,$ :WO,OO

1.61l-Milhar-Primeiro Prêmio
611-Centena-

Inversão do milhar

OBSERVAÇÃO - O próximo sorteio realizar-8e-� no
dia 30 de Abril, (6a -feira), às 14 horas, de conformida
de com o Decreto-Lei n. 2.891.

Rio de Janeiro, 31 de M[lr�o de 1943
VISTO: Nelson Nogueira

Eduardo F. Lobo
O. Peçanha

- Fiscal Fedaral
-Diretor 'resoureiro
-Diretor- Gerente

Convidamos os sencores prestamistas contemplados,
que estejam com os seus Utulos em dia, 11 virem à nOFU
séde. para receberem seus prêmios, de acordo com o DQ�·
so ReBulame.QtQ,

15vl:l 2
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TT·
HORARIO DOS IRlUAOS QUE FAZEl\1

I ' er, OS generais e o ftalSer oU"::s:o:'::'::,:::::)"O'
Wl1shingto,n. - Por EruestFr ied

_ (Copy6ght da Inter-Americana,
para O Estado) :- Desde, a primei
ra guerra mundial, en�erraf.la pela
rebelião eontra o Kaiser, existe
nos dois grupos em lula n� presen
te eonflagração uma tendência [1

comparar os fatos de 1918 com os

aluais. Em 1918 a Alemanha perdeu
a ane rra e os aliados "perderam a

pa�". Deviclo a isto, os dois grupos
acham que, para evitar uma repeti-

HiTlER
cão elo próprio Iracasso, devem
êvitar os "equívocos" de 1918
Para o partido guerr-eiro alemão o

temor de repetir a eXiperiência dr
1918 foi dnrante muito tempo UJ112

ohcessão. Hitler e seus aliados sem

pre estiveram cuidad-osamente ao

par da possibilidade ele uma revoo

lucão e desenvolveram todo o seu

engenho e energia para torná-la im
poãsivel, Ch ega ram mesmo a ex

tremos de precaução não imagina
dos pelo Kaiser.
anele o Kaiser limitava, Hitler

aboliu; onde o Kaiser pre.ndi a, Hi
tler matou. O hitlerismo aceitou D

!? crença de que o militarismo do
I Kaiser fracassou porque não era

suficientemente enérgico. Como
consequência, a idéia central de
Hitler e seus ajudantes sempre foi
de que mais vale mil por cento
brutal em excesso, que um por cen

to menos enérgico. No entanto, [l

história mostra que não foi 1111l�
revolta popular que obragóu o Kai
ser a fugir. Nâo somente não exis
tia nenhuma preparação técnica
para a revolução, como havi� en

tre os tr-abalhador-es um conci cntc
desnpreço pela resistência ativa.

É certo que o país, sob uma ten
sib demorada, oferecia indícios
de que estava próximo a chega r

nos limites ela sua resistência. ;\-1ns.
apesar da funda amargura causa
da pela guerr-a e das suas dificul
dades, não existia cli,ma revolucio
núrlo. Não foi uma revolta da reta
guar.da. mas silll uma decisão do
alto comando que d'eu fim ú guer
ra. No final do verão de 1918, o ge
ner,M Ludendorff, então virtua,l d i
indor mili tal' alemão, negou-se �I

conUnuar a luta. A guerra ainda
não terminarn, e muito antes da po
pulação civil se dar conta do que
ocorria, o comando militar decieli
ra renunciar. Os arqUivos oflcüii�
�las rregoCÍ'ações realizadas a portas· ...

fechadas entre o Raiser, o a],to co

n�:mdo e o gabinete civil são muilo
esclarecedora,s.
Ao contrúri,o da legenda cuida

flosamente cultivada pelos militn
res al·emães, depois da guerra, os
ci.vis foram s,ul'preendiclos .com a
idéia de llillla rendição e, ao passo
que os militares extremistas 'do
hloco pan-germânico da múqllinar1e guelTa, dirigiJos por Luden
dorrf e secundados por Hinden
�lUrg, quiseram a-eabar a guerra
llnediatamenle e obri,garam o Kai
se� � ? govêrno civil a pedir o a1'
lllISllCIO. A história provou que do
ponto de vista dos seus inlerêsses
êsse foi o movimento mai·s hábil

)!ue poderiam realizar. Tudo aca
bou o contento dos dirigentes mi
dares da Alemanha, planejadores
secretos da segunda guerra I1U1l1-
di al, Em novembro de 1918, quando
se deram conta de que não tinham
mais possibilidades de ganhar a
guerra mild tarrnente, sacrificaram
o Kaiser e a forma monárquica ele
govêr.no, para poder ganhá-la "po
liticamente". Fugido o Kaíser, os
militares voltaram marchando para
os seus lares, quase que em triun
fo. Das restrições impostas à Ale
manha, nenhuma previu a proibi
ção dêstes homens continuarem
como dirigentes do novo exército
alemão.
Hitler, que está bem ao par da

aboli ção do Kaiser, não têm a me- !
nor intenção de se encontrar na!
mesma posição. Por isso leve o cui- i
(lado de injpert ir que os seus diri-I
�enl.e-s militares tornem demasiado ipopulares e influentes. Suponha- Imos, porem, que os generais se vol'- I

lassem agora contra Hitler: servi-Iria semelhante atitude p arn cre
.lenciá-los como anti-nazistas? Ago-Ira, como em 1918, os generais ale
mães querem um estado todo-pode
roso, uma "comunidade mili lar 01"

g;anizada para a guerra conü nua ".
Compreendeu, í.gualmente, que um

partido conservador do antigo tipo
[árnaís teria condições para amol
.lar o povo alcmào. Tampouco po
deria scmelhun te partido contar
com apreciável contribuição popu
lar. Qualquer regime pos t-h itl eris
Ia terá que levar em conta a ajuda
dos anti-nazistas ou dos bem orga
nizados nazistas. A um regime di'
generais conservadores não lhes
corrvi i-ia nenhuma dessas fôrças,
porque os anti-nazistns não os au
xi liar iam voluntári aruente e os na
z istas não colabor-ar-iam Jamais
com êles, a não ser sob as or.«.

de Hifler ou de seu sucessor reco
nhecido. Poder-se-ia talvez tentar
depôr a Hitler e os generais o ten
tar iam se tivessem razões para acre
ditar que tal fato conseguiria uma
paz com as Nações Unidas que os
deixasse como donos da Alemanha
depois da guerra. Mesmo neste ca
so seria duvidoso que conseguis
sem livrar-se de Hitler, sem que
êstc participasse da manobra. Mas
um plano para eliminar o Fuehrer
sem seu consentimento nada mais
seria que uma idéia nazisla para
obter uma paz negociada, destinada

Das 6 às 7 horas
Júlio Pereira Vieira
Heitor Dutra
Tenente Narbal Barbosa
Álvaro Soares de Oliveira
Manoel Roberg Júnior
Agostinho Hermes da Rocha

Das 7 às 8 horas
Manoel Frederico da Silva
Hemetério Silva
Marcos Manoel Cordeiro
Heitor Veiga de Farias
Dário Jeremias Ouriques
Osní Ma inold

í

Ort.iga
Das 8 às 8 1/2 horas

Nabuco Duarte Silva IDeserubar-gador- Alcebiades V. S, Sousa
Desembargador João S, Medeiros Filho
Desembargador Érico Enes Torres IIDesembargador Henr-Ique Silva Fontes
J050 Ambrósío da Silva
Rogério Gustavo da Costa Pereira
G ustavo Adolfo da Silveira

Das 8 1/2 às !) horas
Dr. Osvaldo Rodrigues Cabral
Getúlio Lel is Pontes.
A mai-o Patrocínio Coelho
Ar-í Nicorned es Lentz
Fernando Faria
Francisco Antônio de Melo
F'i-ancísco Meira

Das n �s 9 1/2 horas
José Ba ticta Rosa
João Nepomuceno Brasil
CeI. Silvino Carnoíro da Cunha
Leopoldo Pires
Nabor .Iulião de Oliveira
José Augusto de Faria
José Silveira Magalhães

Das !) 1/2 às 10 horns
Dr. Biase F'araco
Arí Cabr-al
André Wendhausen Júnior
Álvaro Maximiano Man-a
Luiz Sanches B. da Trindade
Antônio Gomes da Costa
Antônio Máncío da Costa
Antônio Tavares do Amaral

Das 10 às 10 1/2 1101':;'s
Biase Far-aco
Euclides Alves Vieira
Colombo Espíndola Sabino
Francisco Nappi
Reinaldo Biccocki
Manoel Mancelos de Mourn
José Gil

Das 10 1/2 'IS 11 horas
Dr. José Ferreira Bastos
Custódio Ferreira Bandeira
Torquato Mota Lima
Aquino Lima
Álvaro da Costa Ferreira
Antônio Marques de Sousa
Trajano H. Leite
Adolfo José dos Reis

Das 11 üs 11 1/2 horas
João Venâncio Bittencourt
Domingos José ela Silva
Francisco Bittencourt da Silveira
Gilberto Gheur
Deodósio Ort.iga
Em' lides Carr-eirão

Das 11 1 /2 às 12 horas
Luiz Boiteux Piazza
Luiz Betreta
Osvaldo Costa
Pedro Evaristo Dias
José Simeão de Sousa
Jerônimo Valente
João Frangulís

Das 13 'IS 13 1/2 hora"
Álvaro ToJentino de Sousa
Osvaldo Francisco da Silva
Pedro Goulart de Sousa
Virgílio José Garcia
Heitor Bittencourt da Silveira
Nelson do Livramento Coutinho
Otávio de Oliveira

Das 13 1/2 às 14 hOl'as

Estive Prisioneiro
dos Japoneses

o KAISER
a ser descoberta e anulada. Por ou
tro lado, se os generais alemães in
tentassem virar-se contra Hitler
para sair mais airosamente desta
situação, as opor lun id arles a seu fa
vor seriam mulas, e a Gestapo os as
sassinaria. A si buacão é clara: nem
uma conspiração com Hitler, nem
uma contra êlc conseguirão livrar
os generais de uma derrota total
e de uma rendição incondicional.

Manoel Roberto lUla
Roberto Wendhausen
Pedro Duarte Silva
José Hipólito Vieira
Francisco Mota Espezim
Alfredo Tibúrcio Lobo Júnior

Das 14 às 14 1/2 horas
Tte. CeI. Centídio QuinOno Regis
José Tolentino de Sousa Júnior
Major João C, Alves Marinho
Manfredo da Silveira Leite
Teodoro Ligocki
Hugo Hautz Freyesleben

Das 14 1/2 às 15 h01'as
José Lupercio Lopes
Irací Bittencourt da Silveira
Joaquim das Oliveiras Margarida
Manoel Galdino Vieira
Duarte José Fernandes

e

CIA, SEGUROS "CRUZEIRO
(Representante)

L. ALMEIDA - Ru a Vidal

EM FLORIANÓPOLIS
gôstoveste com e

nãc

arte

fazer

fica

ASSURANCE

DO SUL"

Ramos; 19

Como a brutalidade medit:val do.
carcereiros japoneses, em Xan,ai.
ocasionou a um muito conhecido
jornalista a perda dos dois pês,
por gangrena. No novo número
de SELEÇÕES. Email :
Como o papai 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 .eu.

filhos as lições da vida. Pág. 71.

Casaram com homens des
conhecidos! Como trezentas
moças fizeram uma penosa viagem
de 10.000 milhas por mar, para ir
casar com rudes homens descsnhe
cidos e dar-lhes filhos. Pá�. 97.

Pode esta guerra real�en
te ser a última? Seis condi
ções que, pela primeira vez na

História, tornam a paz mundial
pràticamente possível. Pág. li.

O homem que �esvendou
os !egrêdos da Africa Cen
trai. Condensação da auto-bio
grafia de HenryM. Stanley""::" um
dos mais movimentados e em

polgantes romances de aventuras
de tedos os tempos. Pá&. 103.

:t'lão deixe de ler estes e outros

arfigos notáveis no número de

SELEÇÕES para FEVEREIRO

q'uem não quer, pois, para

CompanhiaAcham-se à disposição dos Srs. Acionistas desta
Companhia, em sua séde à Praça 15 de Novembro, n.

8, os documen'tos de que trata o Art, 99 do Decreto�
lei n. 2.627 de 26 de setembro .:le 1940.

Florianópolis, 29 de Março de 1943
A DIRETORIA

5 v - 6

tanto, é boat on'te

Telefônica

Representante Geral no Brasil :
FERNANDO CHINAGLlA

Rua do Rosário. 55;;.4 - 2.· andM - Rio

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

.

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 aua seleta
freguesia.
Salão Brasil
Praça Quinze, n' 10

t8::J 30 v-- '5
Caspa J LOÇÃO MABAVl.

r..UOSA!

Um cinema para você
....._..-_-_._..._-_-.-...-_-_-_-_.,...-.-.-.-_-."

Das lá às 15 1/2 hOf'all

Dr, Othon da Gama Lobo d'Eça
Narbal Born da Silva
João Batista Berreta
Osvaldo Lobo Haberbecke
José Francisco Glavan

Das 15 1/2 às 16 horu
Euclides Schmidt
Dr. Emanuel da Silva Fonte�
Tico Brahes Fernandes
ROl11ualdo Pires
Francisco Duarte Silva
José de Paula Ribas

Das 16 às 16 1/2 horas
João Ba'rbato
Virgílio Damineli
Ademario dos Anjos ela Silva
Alexandre Vitali
Artur Ferraresi
Edmundo Simoni
NOTA: - As Irmãs que quiserem fa·

zer guarda, poderão fazer junto alma·

I gem de N. S. das Dores, independente de
horário.
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S. PAULO-RUA PRATES, 43-CX. 4063
Sintoniza as 2 Américas, Asia e Europa
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b ESfADO-Gulnta.feara, 8 de Àbril de 1943

..RIO, 8 (B. P.) - A imprensa vespertina carioca re-
Encerraram-se nos Servi-produa, em grande destaque, as declarações do ministro

ços Gerais de Administrada- Aeronáutica a respeito do afundamento de um sub-
ção do IPASE, no Rio, asmarina do "eixo" por aviões da FAB. Os jornais tecem
inscrições da prova de halongos comentórios em torno do fa,to. enaltecendo abra dbilitação para admissão evura e perícia do comandante Ivo Guastaldoni. Recor A '1' D t'l' [, b UXI io.res ac logra os, comdando os aviadores da FAB que ja afundaram 7 su ma
ordenado ds Cr $ 60000rinos eixistas, os jornais d ize rn que êles vingaram por I destinada a candidatos) d;mais de uma vez os brasileiros assassinados peios �a- sexo ferninino, de 18 a 30zistas e fascistas nos torpedeamentos dos nossos riovros
anos de idade.mercantes indefesos:,

Rio, 8 (E.) - À notícia do afundamento de outro As festas com que Pe tr ô-submarino' do «eixo. pela 'lv.\ação brasileira, - com a polis e;aá celebrando o cencircunstânCia de se ter dado o fato na mesma zona ori- tenáx10 de sua fundaçãode, em agosto de 1942, foram covarde, traiçoeira e bru deverão ser encerradas, no
tah:nente torpedeadas. 5 unidades de nossa marinha próximo mês de maio, com
mercante, - encheu de justa satisfação e orgulho to- a realização do Congressodos os brasileiros que acompanham com avidez e in- Eucarístico.
teresse a ação do.s nossas forças armadas na guerra I Dado o intereSse que êssede extermínio aos totalitários, as quais dão assim fiel movimento religioso está
desempenho aos compromissos assumidos pe�ante a Pá-I desp er tondo no seio da potrio, vingando, de rnc rre lrn decisiva, nas ocasiões que I pulação cc t ôl.icn e levando
surgem, as preciosas vidas de brasi1.eiros, civís 8 militares, se em c-onsideração o cuí
rnulheres e crianças, que a traiçoeira arma inimiga nos dado com que se está orga.tem roubodo,

. nizando o seu programa,RIO, 8 (B. P.) - A notícia do afundamento do poda-se prever para o Con NO INVERNO próximosubmarino do "eixo" foi dada pessoalmente pelo sr. mi gresso Eucar�stico o mais
nistro Salgado Filho aos jornalistas. completo êxito.

Um dêstes perguntou sobre a missão do briga· *

deiro E!iuardo Gomes à Africa, e êle disse que não podia Agrava se a situação dosfalar sobre o assunto. Insistiram os jornalistas sobre a jorn ais baía nos em fuce
a ação da FAB fóra do continente. S. excia. respondeu: da falta de .papel. Os ves
"Imensa já é a tarefa da nossa fôrça aérea aqui mes pertinos reduziram o nú
mo no Brasil. empregando-se na cobertura de comboios mero de paginas, o mesmo
ao longo do litoral. Quanto à atuação fóra do continen fazendo os jornais da m 0- .,
te, j4lgo prematuro qualquer esclarecimento. No entan- nhã.
to', "todos os oficiais da FAB, obrigados a estarem no

Rio;"'desejam sua designação a um posto onde entrem a
cornb e ter".

Chegam notícias do in
terior do Lstado de Pernom·
buco , informando que prin
cipalmen te nas zonas ce n

Roubavam no peso para vender abaixo �:�d:n���b, c��:a�,aí��ndodos pre�os da tabela amenizar assim a situaçãoY em que se encontravam as
Rio, 8 (C. P.) - Comerciantes inescrupulosos afixaram pastagens.cartazes em seus estabelecimentos, anunciando. mercadorias •

por preços mais baixos que o.S da tabela. Conhecida como é a E:n data de 5 do corrente,
ganancia dos especuladores, que usam e abusam de todas as foi instalada a Comissão deartimanhas para lesar o. povo, aquele estranho fato. chamou Estudos dos Serviços Públi
a atenção. das autoridades. Agindo, então, a 3a. Delegacia Au- cos E,-,taduais (CESPE), criaxiliar apurou que aqueles comerciantes, efetivamente, cobra- da pelo decreto-lei n: '148,
vam preços ínãeriores, em certas mercadorías, aos HX\ados de 2 de março último,
pela coordenação, mas furtavam os- seus fregueses, utilisando conforme comunicação que,
pesos e balanças viciadas. Uma das balanças apreendidas, pelo presidente da mesma.
marcou para o. mesmo. artigo. dezenove pesos diferentes. Para nos foi feita.
isso. bastava mudar a posição do. peso que se encontrava sôbre

.

*

o prato. da balança. Todos os infratores toram presos e fica- Foi assinado decreto re-
rão aguardando. processos para serem julgados pelo. Tribunal movendo. a pedido, o fiscal
de Segurança Nacional. do consumo do interior de
--......--.-..........----••••••- ••--.......--.--.--.-••-••--••- •••-.-----..- ......-.-••••�� Santa Catarina, Celso Li-

berato, para o interior do
Rio Grande do Sul.

•
Pelo presidente da Con·

federação Brasileira de Tiro
ao Alvo e Caça, S1'. Coronel
Américo Braga, foi nomea
do Delegado daquela enti
dade em Santa Catarina, o

Capitão Antônio de Lara
Ribas, atual Delegado de
Ordem Política e .Social.

*

OUTRO SUBMARINO DESTRUIDO ! i Ecos Nott'Cl-as Fabricantes de gasogênio reee
bidos pelo preso da República""

Instrução em Portugal
Lisboa, 8 (United) - Anun

cia-se, de fonte oficial, que a
Rêde de Escolas Primárias de
Portugal vai ser completada
com mais 12,500 salas de aula,
com a construção de 7.180 no
vos edifícios para escolas, em
todo o país. O plano terá a du
ração de 10 anos e está orçado
em 500 mil contos.

e
Rio, 8 (C. 1\'1.) - Estiveram em

Petrópolis, tendo sido recebidos pe
lo presidente da República, vários
Fabr-icantes de gasogênio, de São
Paulo, que viajaram da capital da
quele Estado até àquela cidade em
carros de passeio, queimando car
vão. O chefe da Nação os recebeu
llO jardim do palácio, fazendo aos
visitantes algumas perguntas sôbre
a iniciativa. Assim é que informa
ram haver cada car.ro consumido
na viagem cerca de 170 quilos de
carbono; que existem, presentemen
te, em São Paulo, 8,314 autos a ga
sogênio, sendo cinco mil caminhões
e ônibus; e que todas as linhas de
coletivos do Estado já são a gaso
gênio, inclusive as que servem o
trecho São Paulo-Santos. Um dos f'a
hr icantes entregou ao sr. Getúlio
Vargas, cm nome de todos, uma;
Flâmula. IO presidente da República con-:
gratulou-se com os viajantes pelo I
êxito da sua excursão, tendo apre-IIfeito local oferecido aos mesmos
11m almôço num dos restaurantes Ida cidade. -

COMPRA-SE
Um miliamperimetro de

a·lM. A. de qualquer marca.
Propostos a P Y 5 O X, na

redação deste jornal.

fRACOS •

·AN�ICOS
TOMEM

filha CrelSltai
"SILVEIRA"

Gr.neI. T6nico

A MODELAR apresentará
últimas criações da Moda
Senhoras, Cavalheiros e Crianças

as para

e por preços
SHiSACIOHALMEHTE BAIXOS!

U·LTIMA HORA
.........- __.-•••-_-_-_.._.......�......-...._•••_._-...WI.,..,._._...-_-_-.-_-_.....-__,...."..""..,._.__..-.-_.._�

Londres, 8 (United) "Não
acrediteis em Pétain! Tende fé na

França Combateu te! Da nossa vitó
ria dependerá a Iiherdade!" Foram
as palavras de ordem que surgi
ram, escritas a tinta, em todas as

paredes e muros da França, logo
após o marechal Pétain ter pronun-
ciado o seu último discurso, conci
tando o povo a maior colaboração
em face dos alemães.
Segundo informações da França,

recebidas cm Madri a polícia não
conseguiu prender nenhum dos au

tores dessa destacada façanha, que
causou' grande repercussão em toda
a opinião pública da Fra.nça. A po
lícia e turmas de trabalhadores do
govêrno es,tão muito ocupadas, ten

L{lÇAO tando apagar as legendas d� com·

'.__ , 1 bate ao marecha.I Pétain,

IVida Social
•

AnlVer!!Al'Io8 :.
Transcorre hoje a data natalícia

do nosso colega de imprensa "Val
dir de Oliveira Santos, chefe da
revisão deste [or-nal, dedicado e

í

nteltgento funcionário da T. O. E.
Por tão auspiciosa data, envia

mos ao prezado colega os nossos
abracos de felicitacões.•

!I/o
•

Decorre hoje o aniversário
do sr. tenente Ermílio Bilbau,
oficial do exército e conhecido
esportista.

•

O sr. Epitânio Sucupira e

sua esposa, sra. d. Beatriz Su
cupira fazem anos hoje.

•

Fl;jz anos hoje a sra, d. Olin-
dina Elpo Linhares, esposa do
sr, Aldo Linhares.

•

,VIaJante!! s;
Vindo do Rio de Janeiro, em

�othpanhia de sua esposa, acha·
se entre nós o sr. Elói Pierre,
ten. ·teformado de Marinha.

. Cabelos bran�o8 t
).lAij,AV.LªO�A .s

.

Ferida, quando ainda no ventre materno
Moscou, 8 (U.P) - Está viva, em Leningrado, a ví

tima mais jovem dos ataques aéreos nazistas, Trata se de uma

criança, que ainda se achava no ventre materno, quando um

estilhaço de bomba a atingiu O caso toi constatado quando
um médico operava uma senhora em adiantado estado de ges
tação. que fôra atingida por uma bomba. Catorze horas após
a intervenção, a operada deu à luz um robusto bebê, que ti
nha, encravado na região lombar. um extilhaço de granada.
Nova in tervenção assegurou ri 'rida da criança, que está em
tranco restabelecimento ao lado de sua genitora, O heróico be
bê que tenha cuidado, porque, daqui para o futuro, só poderá
contar com refúgios anti-aéreos de cimento armado.

Jovem baiano prisioneiro dos fascistas
Rio, 8 (Especial) - A report agern d a Brasil iapreas apu

rou que um jovem baíano se encontra prisiorneiro de guerra
da Itália. O jovem era combatente do 8' exército britânico e
foi aprisionado no decorrer da batalha travada na célebre "de
pressão de Quattara", a oeste do Egipto. O jovem nasceu na
cidade do Salvador, sendo filho do sr. Percy Dutt Ross e
dona Estéla Ross, conhecida família inglesa radicada há longos
anos na Baía e proprietária da grande • Fazenda Alcobaças ,

no sul do Estado. A família RJSS reside atualmente no Rio.

Ulf]ullll:[Ilijl]; II'!I
Jl: MAIS QPE UM

NOME, E UM
BI)(.-BOLOI
-

PODEROSO AUXI-
LIAR NO TRATA

MENTO DA
De acordo com Eisenhower
Londres, 8 (U.P) - O pri

meiro ministro britânico está de
acôrdo com o general Eisenho
wer, quanto ao adiamento da
visita do general De Gaulle à
Atrica do Norte. O assentimen
to do sr. Winston Churchill
foi divulgado em comunicado
oficial, no qual se acentua que
a batalha da Tunísia exige to
da a atenção da Alto Coman
do Aliado.

quando viu que o assalto alia
do era irresietívela.,

Wallace na Bolívia
Cocho bamba (Bolívia), 8

(U. P,) - O sr. Henry Wal
lace, vice-pro•. dos EE. UU"
chegou ontem aqúí, de a

VIa0, tendo percorr.ido a
cidade em automóvel aber.
to. entre alas de escolares
e populares, eatcmdo as
ruas decoradas com ban
deiras e flores.

Cupido de cás ...

Legendas Pêta.nconra
Conforme o relatório do

chefe de Polfco em Goiaz,
em 1942 houve apenas um

crime de morte na capital
daquele Estado.

Caspa f
LnOSA I

LOÇÃO MARAVI·
•

PREFEITURA MUNICIPAL DE A resposta de ChurchillFLORIANóPOLIS )SERVIÇO MUNICIPAL DE Londres, 8 (U.fI �- Quan
ESTATíSTICA do o primeiro ministro, Wíne-

• ton Churchill, fazia nos ComunsDefesa Militar do Brasil
a sua exposição sobre a recenA-fim-de preencherem uma ficha

instituida pela Divisão de Estatísti- te vitória aliada na Tunísia,
Cé] Militar do Departamento Esta- um depuU:do trabaihista perdual de Estatística, elevem compa- guntou.lhe: «A força Inimiga.recer, até o próximo dia 10, no

com a qual travámos luta,S. lVL E., lodos os médicos, farma-
cêuticos, vcterinários, enfermciros, constitue o seu corpo princi·
dentistas, engenheiros, agrimenso- pai, ou trata·se apenas de con
r�s, arquitetos, .construt?r�s, eletri- tingentes da retaguarda ?». AocJstas, telegrafIstas, radlO-ama,do- .

.
U

t'es, rádio-telegrafistas, mecânicosl, ��e . ChUl�chl�l. �espondeu: O
mot91'il:ltfjs e FlvÍftdore::;, I mlml�() 60 InICIOU a retirada

RIO. 8 (B. P.) - Os jornais
noticiam o curioso casamen.
to do lavrador Antônio Ga
briel e Ana Francisca, -corn
as idades de 85 e 60 anos,
respectivamen te, dizendo
que «para o amor não exis
te idade'.
Os nubentes, falando a

um reporter. afirmaram:
«Este dia

.

foi o ll\ai s feli�da noe.a vidQ '»,
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