
ISTAMBUL, 9 (R.) O PRINCIPAL OBJETIVO DA RECENTE VISITA DO r MINISTRO HúNGARO A ROMA CONSISTIU NO
ARRANJO DE UM ENTENDIMENTO COM OS ITALIANOS A RESPEITO DE UMA PAZ EM SEPARADO, O QUE É CRENÇA
REINANTE EM CERTOS MEIOS LOCAIS.O MINISTRO KALLAY TERIA SOLICITADO A MUSSOLINI QUE, CASO �TE
VIESSE A DESEJAR A PAZ EM SEPARADO COM OS ALIADOS, UM AVISO ANTECIPADO FOSSE DADO,· AO GOVERNO

_HúNGARO, VISTO COMO ÊSTE DESEJAVA TAMBÉM ASSINAR A PAZ AOMESMO TEMPO QEE OS ITALIANOS.
Fuga de prisioneiros

britânicos

o
Apelo

povo
de Giraud _ ao

italiano·
Londres, 9 (R.) - Divulga-se

que o brigarl,,,il'o James Hadges,
que comandou a 5a. Brigada de
Inf'au tar ia Neo-Zela,ndesa, e o bri

gadeiro Regirnald Miles, ambos re

centemente Fugidos de UIll campo
de concentração ele Florença, na

Itália, estilo em Berna.
De acôrdo com o Direito Inter

nacional, as potências que acolhem

prisioneiros de guerra que esca

pam de internamento devem deixá-
los em liberdade, admitindo-se,. I'

��I.'''l;��n�l����vo'd:,;,::'i��:;''�'�i;�O GpO�d��1 9 'Ml�� m�fo��r O cerebro criminoso de DI·ettmar pen°sadell'os neo-zclan eses. çõcs procedentes de Nova Delhi, •••

LA\I1ÁO ainda não confirmadas, dizem que Londr-es 9 (U. P.) - O corres- ca afirmou o scguinte : "Em vis- método d e combate. Vastas exten-
Cabelos brancos 1 """lo' estão aumentando os indicias ele pondente de "Exchance Tele- ta' das experiências obtidas na ha- sões do território russo exigem

MARAVILHOSA. 1 que o "rnaliatma" Garidhi iniciará graph" em Zurique fala "num mis- talha de Inverno, a Alemanha vai que a Alemanha faça a guerra sob
brevemente outro jejum. Ao que terioso prognóstico" já generali- adotar métodos de guerra que já leis excepcionais".

O furor nazista informam essas noticias, Gandhi zado em Berlim. Afirma aquele não, encontram qualquer relacão O correspondente acrescenta
Londres, 9 (R.) _ A mobiliza- desta vez vai jejuar até a morte. jornalista que na capital alemã com o método ele Iabri car armas e que as palavras de Diettmar "rum-

cão total para o trabalho na Che- existe a crença de que "o vecão I munições. Nenhuma concentração saram inquietação ao povo germã-
coslo.vaquia está sendo levado a Betty Cirable em repouso de 1943. trará a guerra quí�nic�"., ge tropas poderá resistir a êste nico".
efeito com extrema brutalidade Hoblvwootl, CU.' P.) _- A atriz O refendo prognostico fOI feito WK�·".""-""""·_".·.·"'.-"""""""_-_""'''''''''Y'.''''·.·.-.·.-''''''''''-'''''"·,,,_
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B tl G 11 I d e '1 t a pelo comentarista militar alemão, Novo np d b
-

pc os a emaes. s perseguiçoes em . e y rao e acana
.

e s r 11 ern -

gener-al Kurt Díottmar, que, nt�l11.a O e su marlnolarga escala tiveram inicio em to- da cm um hosp ital, onde passará �
_

�

do o país � diz uma informação três semanas de repouso, pois se transmissão da emissora gernlal1l- Londres, 9 (U. P.) - O "Daily Mail" informa num artigo
que chegou ao corihecimento do encontra dehilitada, cm virtude de � .......,..,._.;o. -..

que os alemães utilizam submarinos que desenvolvem uma ve-
Dapartanlallt·O de Imprensa checa s uas atividades ele bailarbna nos O trl

A •

IA, c '-' c S «ma nmomos re ampagos» locidade de 21 nós horários, como unidades de exploração pa-cm Londres. filmes em que tem trabalhado ul-
Em Tabor, na Boêmia merid io- timamente. estão, causando trovões... ra ? patrulhame:r:.to. e localizaç�o d�s cOJ?boios aliados, cuja

nal, íornm feitas buscas em r-esi- São José (Costa Rica) 9 (U. P.) posiçao e carateristícas denunciam ímedíatamente aos "car-
dências par+icolares. Muitas pes- Quem sonegar ínrormaçües à Es- -Os chefes ela Igreja Católica ,a- dumes" de submarinos encarregados de atacar a navegação
soas, particularmente mulheres, tatística Militar, trabalha em pró} d N

-

Uriid O b
.

d I
-

f.oram presas, colocadas em vários de país inimigo. E, nesse caso, nunci am que se oporão á celebra- as açoes m as. s su mannos e exp oraçao ou de "avan-
trens e enviadas para os campos será !ulgado, militarmente, como ç âo de matrimônios "rclampagos" çada" se limitam a estudar o comboio, adiantar-se ao mesmo
rie trabalho na Alema.nha. inimigo do Brasil (D. E. M.). entre militares norte-americanos e chamar o grosso dos submarinos em local ao longo da rota

destacados em Costa Rica c mU-1
a cobrir.

lheres costaríquenses. Os [or-nais
-- ---------------------------

ven; l'eal�zanclo inte�sa, �m;IPanha,Nápoles e Messina bombardeadascontra esses matrtrnôu ios, que
constantemente, orrginarn senas Cairo, 8 (U� P.) - Bombardeiros pesados aliados ataca
dificuldades e representam Ulll sra- ram energicamente, -durante a noite de ontem, a cidade da
ve problema social com o desam- Napoles. As bombas lançadas pelos aviões aliados provocaram
paro elas mulheres e filhos pelos intensos incêndios. A cidade de Messina, situada na Sicília,
maridos m il itares, também f'oí bombardeada pelos aliados. Regressaram a salvo

as suas bases todos os aparelhos que participaram nos referi
dos ataques.
..,._.._---...---.-._-.-.-..-.-.�-.-_._---.....-�..- ...""!_---.-.-.-.-.-.---.-.-.-...- ......,.

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

XXVIII Floriallópolis - Sexta-feira, 9 de Abril de 1943 I H. 8793

Zur-ique, 9 (R.) - Informa um
enviado especial da "Reuters" que
cópias do apêlo feito pelo general
Giraud ao povo Italiano, convídan-

I do-o a depor as armas, foram dis
tribuidas em largo. escala na Si
ci I ia e na Sardenha, pelos anti-Ias-
cístas italianos.
Mais ele 100 pessoas, inclusive

20 mulheres e 10 crianças, foram
presas pela milicia fascista e pe
los agentes da "Gestapo", por ha
verem li do esse manifesto.

.

Desorganizada a vida na Itália
Cairo, 9 (U. P.) - Segundo. a agência noticiosa italiana

anti-fascista, "Giustiza y Libertad", os ataques aéreos alia
dos estão. desorganizando profundamente a vida na Itália. Os
trens saem das cidades bombardeadas, especialmente em Mi
Ião, tão repletos de indivíduos presa de pânico, que muitos
deles se encarapitam nas locomotivas e por cima dos vagões.

O congestionamento dos trens é tão. grande que "II Po

polo d'Itália" publicou avisos nos quais assinala o. perigo. de
tocar os cabos de alta tensão.

Por sua parte, o. prefeito de Lívorno fez publicar nos jor
nais locais um aviso. que dizia: "F'lorencia, Roma, Veneza,
Ferrara, Pistola, Zara e Bsrgamo, bem como as províncias de
Florencia e Roma não. podem receber os fugitivos das cidades
bombardeadas.

NO INVERNO próximo

A mensagem da A. B. I.
Rio, 8 (A. N.) - A Associação Brast-

lleciiOjmrToSêíiiSTaSArgel, 8 (United) - As tropas de von Rommel continuam
fugindo. na direção do. norte da Tunísia perseguidas, de perto,
pelos soldados br-itânicos e norte-americanos. A retirada ger
mano.-italiana é geral e tudo. indica que, desta vez, vo.n Rom
mel recuará até ao. no.rte de Sfax. As no.tícias eixistas, por sua

parte, admitem plenamente que os to.talitários estão. na de
fensiva e recuam diante da pressão. ex�rcida po.r "fôrças su

perio.res em número.".

letr-a de Imprensa dirig-iu à opinião pú
blica, e, especialmente à imprensa, a se

guinte mensagem, pela data do seu an í

ver-sárío: "A Associação Brasileira de Im
prensa, ao completar seu 350 aníversá
l-ia, abençoa toelas as cirounstâncias
prósperas que têm favorecido o desem
penho ele sua alta missão, bem como a

própria adver-sidade, que tantas vezes
melhor lhe acrisolou os ideais, sem se

esquecer, todavia, ele testemunhar com

o mais vivo reconhecimento, em tão ex

pressiva data, a todos os colegas do país
inteiro, que a têm assistido com suas

gentilezas e simpatias. Sua solidar.íeda
de é a fôrça invencível der espírito de
classe e de pall'iotismo. Quer ainda, nes·

te dia, a A. B. 1., reafirmando o seu

apreço e gra tidão ao ·Presidente da Re·

pública, a quem devemos, entre outras
provas de inquestionável estima, a que
cimentou e permitiu que alcançasse o

edifício de que toelos nos orgulhamos,
formular, neste instante, em que saúda
todos os homens ele imprensa e seus

benfeitores, um voto pela vitória da cio

vilização contra os seus opressores e pelo
advento rápido da paz, que há-de res

lam'al', com a nossa felicidaele, a ele to·
da a .espécie e elilatar a fama da impl'�n·
5a brasileira, cujos sel'vielores não ofe·
l'ecem sua inteligência à República, 1Jor·
que deixam ainda à {lisposição elela a

sua vida, anele preciso fôr".

A MODELAR apresentará
as últimas criações da Moda para

Senhoras, Cavalheiros e Crlan�as
e por preços

SENSACIONALMENTE BAIXOS I
"..._••_ .,. _ w.-.-._ _•..,.••..,...- _._�

A sorte dos soldados alemães
Moscou, 9 (R.) - Uma carta encontrada no bolso de um

soldado. nazista morto na região de Cubã e endereçada a Mil�
de Baumgastner diz: "Dezenas de milhares de soldados ale
mães morreram para que conquistassemos o Cáucaso, e agora
os russos do.minam to.da essa região. Nunca conquistaremos a
Rússia. Quando. eu lhe disse isso você não acreditou, e agora
todos aquí têm a mesma opinião.".

Paralisadas as usinas KruppLondres, 9 (R.) - Foto.grafias tiradas 10 dias após a se
gunda incursão contra Essen demonstram que está paralisa
do o trabalho nas fábricas "Krupp" e que 62 acres de edifícios
das fábricas foram destruidos. Quinze mil operários das usi
nas "Krupp" e 90 mil pessoas entre a população de Essen, que
é de 300.000 habitantes, ficaram sem locais de trabalho ou sem
residências. No dia 22 de março, segundo. informações aqui
chegadas, portanto 10 dia� após o. segundo reide, qualquer pes
soas que desejasse entrar na cidade era obrigada a solicitar
"passe" ,

............................o �

Os feridos levados em avião
Cairo., 9 (De George Crawlay, correspondente especial da

Reuters) - To.das as necessidades da luta na Tunísia têm sido
atendidas com a po.ssivel rapidez. Todos os homens seriamen
te feridos na batalha da linha Mareth foram transportados por
avião para hospitais no Egito, em menos de três dias depoIs
de iniciada a ofensiva. Um famo.so navio.-hospital, que foi em�

pregado. ativamente nas campanhas de To.bruk, Bengazi e Trl·
po.li, tr.ouxe de vo.lta, em menos de uma semana, oficiaIs e
so.ldados feridos. A perícia do.s circurgiões do. VIII Exército é
considerável, e notáveis melho.ramento.s tem sido introduzldoa
nos hospitais, em consequência da experiência adquirida p.os
CE\l;llpOS de batalha. ---c- -'----:-'-�.........,�;" ,7"

CompraI oa CP SA MISCE
LÁNEA é saber eco.nomizar'

Dorothy Lamour casou
Beverley RiJls - Califórnia, 9

(Reutens) - A estrela cinematográ
fica Dorothy Lamour casou-se com

o ca1pitão WilJitm Howard, da
A'Viação MiMar Noorte�Americalla.

Submarinos destruidos
Londres, 9 (R.) - Sete subma

rinos germânicos que eslão sendo
construidos em Vegesack, foram
quase todos cJ.estruidos e fi severa-·
mente danificados, ql1andü "For
talezas Voadoras" norte-america
nas atacilram os estaleiros locais
no dia 18 de março último, acaba
de ser divl1>Lgacto hoje ne�ta capi
tl\1,
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Na impossibilidade de con
vencer os povos conquistados
plos seus argumentos e artifí
cios, Hitler aplica os métodos
mais sordidos e baixos afim de
obter o predomínio moral nes
ses paises invadidos. O chefe
da propaganda alemã afirmou
uma vez: "A mulher deve sei
o instrumento da submíssãr
dós, povos". O sistema social
determinado pelo nazismo t
dos mais barbaras. O afasta
mento completo da mocidade
e dos maridos é uma das cláu
sulas do regulamento. As mu
lheres são recolhidas a um

campos de concentração afim
de serem expostas aos soldados
alemães. Em outros casos, as
mulheres na falta do pão e da
casa, decorrem aos invasores
para conseguirem alimento
muitas vezes para seus pró
prios filhos. Hitler oficialisou a

corrupção, a devassidão e a ex

ploração da mulher. A teoria
alemã persiste na utopia d8
purificação da raça e na natu
oralidade da reprodução que
exige o nudismo e uma série df
'outras' pornográfias jnteira
mente inaplicáveis à vida hu-
mana. Anti-cristão, anti-huma- "••e e ,

'no, anti-social e totalmente
,bárbaro é o regime alemão
,sob a chefia de Hitler, o mais
irresponsável de todos os esta-
distas da história. Regime que COMPRA-SE QUALQUER QUANT'OADE A
agonisa no próprio leito em

C $ Ique nas�ell: e que morrerá corr; r.. 5O OO a a taseus propnos autores. Morrera ,
para benefício �a h_umanidade, Devolve-se � lata Tratar �"mente Dgda moral e da JustIça. (Exclu-lU. &lU ll. li
sividade para o Estado). TAMANCARIA BARREIROS

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

T€l. 1022-Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

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

No Interior:
Ano Cr$ 80,00
Semestre Cr$ 45,00
Trimestre c-s 25,00

Anúncios mediante contráto

Os originais, mesmo não pu
blicados, não serão devolvi

dos.

A ri ireção não se responsa
biliza pelos conceitos emi t i
rios nos artigos assinados

............_....... �==..�.

TÓPICOS & COMENTARIOS

A qUéstão sexual
Europa

'I O DR. ANTÓNIO MUNIZ

,. comu:i�Q �R:�:: clien
tes e amigos que trans·
feriu seu consultório
para a rua João Pin to,
7 (sobrado, em cima
da Farmácia "Santo
Antônio"), onde conti
nuará a dar consultas,
das 15 às 17 horas,

diàriamente

154

_ Vende-se pequen.a lcasa.comerCla, de
sêcos e molhados, bem a·

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

ma.
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d" IA NOSSA SKCÇÃO

I�O e apus guerra Ito��;::��A�;;��:f�x�D��;Washington - Por W. Evans - diçõcs de após-guerra, A visita do mente ter ligado sua sorte à dos im- que odiamos>. - La Ro che
(Copyright da Iu ler-Aruericana pa-I sr. Eden à América do Norte tem placávcis inimigos da humanidade, foucauld.
ra O ESTADO) - O sr. Eden foi por fim discutir com o govêrno de que assassinam homens, mulheres e '"

aos Estados L'nidos para discutir as Washington não sómente os me- crianças aos milhões, a-fim-de "me- A ANEDOTA DO DIA
melhores medidas destinadas a as- lhorcs meios de prosseguir na guer- Jhorar a qualidade" da raça hu- - O Cardoso é um ai tista!
segurar a Vi tóriu da Paz do esma- ra, como de estabelecer as melho- mana!
garnento dos nazistas. Goebbels não rcs bases para uma paz permanen- "Judaisruo, bolchevismo, iudais- O retrato que faz de minha
gostou. A princípio pretendeu que te, de modo que todos os povos, não mo, bolchevismo!" - berra Goeb- mulher está muito fiel !.,.
havia um desentendimento entre os sómente nesta geração como nas bels. O próprio fato dos nazistas - E, apesar disso. parece-se
Estados Unidos e a Inglaterra, que inúmcrns ger-ações por vir, tenham odiarem os russos e os judeus faz com ela, não é, Zeca? ..

o sr. Eden trataria de solucionar. a l ibcrdado de promover a sua pró- com que o homem comum se incli-

I
COl

..
nprccridcndo que cm todo riegó .. pria felicidade e viver em harmôn ia ne a simpatizar l11Uit.O com êstes. ;\

cio os chefes devem ler conf'eren- com os seus vizinhos. Além disso, Grã-Br-etanha conservadora e astu
cias, ê le tratou de procurar outra serão também discutidos os melho- ta viu as possibilidades de negócios
razão. Oh, sim, naturalmente! Nes- rcs meios ele levar rapidamente so- com a Rússia depois da guerra; por Corte em quadrinho, duas pe-
se e.ncontro os Estados Lnirlos e a II COiTO a mi lhôes de vítimas Iamin- isso concluiu com ela um tratado ras, uma maçã, meio mamão,Inglaterra se poriam de acôrdo tas do nazismo. Islo é muito des- comercial pelo prazo de vinte anos,

I
contra o Bolchevismo e ós Judeus. I conccrt autr- para Goebbels, pois êlc (' futur-amente ele certo OlÜI'OS países uma manga, tres bananas, duas
Goebbcls, 1'111 desespero, está impe-

-llJiíO
pode fazer nenhuma contra- hão de fazer o mesmo. Mesmo Gocl» laranjas e meio abacaxí.

1inrl(.) 10e!0 o peso da sua máquina proposta. Niio pode citar um só pais bcls não fez quaisquer promessas Polvilhe tudo com açúcar e
de propaganda para semear a dis- no mundo que não sómcnte não te, sedutoras para o reatamento ele re- deixe de lado.córrlia entre os aiiados; mas nino, nh a sido beneficiado pela ocupação laçõcs comerciais com os outros �

guem que tenha qualquer dose ele I alemã, mas [linda que não tenha si- países depois da guerr-a, a Alerna- Quasi na l.o :a de servir, re-

senso comum f',ll'ibuil'ú a menor iru ..

, dr, reduzido ii fome, torturado e r:ha estará esmagada e numa irro- gue com vinho do Porto e ar-
portâncla a suas manobras. I II1:tSSaCTF,c!o, nrediável bancarr-ota. O pacifista de rume em tacinhas.

O fato dos di Icrentcs pulses alia-I Não' hú n cnhum país que não coração mais terno, assim como o Sobre cada sal ada,dos, com pontos de vista neccssaria-] compreenda que uma vitória nazis- homem de negócios mais insensível, . A'
coloque

mente diferentes e concepções di-: ta significaria profunda miséria pa- nada quererão com ela, pois o mun- uma pequena pirâmide de gelo
versas, se manterem tão unidos na: ra o mundo inteiro, hem como para rio inteiro compreende que foi n picado e regue-o com uma co

lu.tn pela ,Ii?erdadc" constitue tam-' oS,próprios alemães; sem excluir :J própria Alcrnnnhn quem procurou o' Ihêr de sôpa de xarope de gro-
il��l__ ��� _f�?:_�,ugtrl'Jo parn as con- !_�l_��l, _�lIC de\'e_h�ment<lr_����'g��_ "ell_�estIll�_ sclh as .

v-17
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O PRATO DO DIA

SA.LADA DE FRUTAS

Camisas, Gravatas, Ptlames,
'>Ít'iSIJ das melhores, pelos menores

preços só na CASA MISCELANEA.
- Rua Trajano. 12.

Um

THE LONDON ASSURANCE

Vende-se
uma embarcação para esporte,
tipo baleeira. com 5 metros de
comprimento, em perfeito es

tado, com todo material ne

cessário (2 velas, 3 remos, etc.)
Tratar com Heládio Mário de
SOUS<l, Agência Chevrolet (S.
A. Comercial Moellmann).

CIi\
e

SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FLORIANóPOLIS

SEHVIÇO MUNICIPAL DE
ESTATíSTICA

Defesa Milit�r do Brasil
A-rim-de preeuchcrcm uma Ficha

instituida pela Divisão de Estatistí
cu Mi liiar cio Departamento Esta
dual de Estatística, devem cornpa-
reCCI', até o próximo dia 10, no

M d M d
·

S. M. E., todos os médicos, farma-I ass� e a eiracêuticos, vcterinários, enfermeiros, I ii'
dentistas, engenheiros, agrlrnenso- _

•

rcs, arquitetos, construtores, eleui-: Compram se os rnmorea

cistus, telegrafistas, I:údio-ama,rlo-I quantidades de Massa de
rcs, r�leI. io-Iclegrafistas, mecânicos, Mcde ir-a Intermediários !le.
ll'otOl"lstas e aViadores. -

d Of t
.

__

I
rao remunera os, er as pa-

Caspa f LOÇÃO MARAV! ra Caixa n' 139 na Admi-
LHOS! I nistração deste Jornal. '

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

� ..-----------------

(Representante)
L ALMEIDA Ramcs, 19

Livraria e Papelaria NOVa
de

Espindola & Silveira
C3�a fundada para, com os menores preços da praça,
servir aos alunos das nossas escolas, em particular, e ao

púb'ico, em geral.

-- Rua Vidal

o problema do transporte na

invasão da Europa I
íDentre (/S UJ'wlIles diiiculdacíes (/ serem vencidas pelo comando '

geral da Liujlaierra, c problema (los trausporles de qeneros alimenii- I
cios, lropos, rcmcdi os e 11m milhão de ouiros apetrechos essenciais Ipara li manutençào da« conquistas, f 11m d o« mI/is illljiortemtes. Os es- I
[lidos até hoje /eilos com o rim de S(//lar (l gJ'ande di/iellldade félll 111- t,cançado resullados erlraordinários. Qnase que se pórle alil'/1wl' que o 1
pJ'oblema eslá delinifivamente resolvido. E com a particip[lcüo ' ;

grande aviôes que IIccessihm de pouco espaço pUJ'a pouso e propidos j
de caJ'cassa dc u!erJ'isagem muito ,resislcnle. Esses monstros poderãa i
traílsporlar diu/'i(//lirllfe, mais lie 200 mil saIr/lidos por dia. De fubrica- Ição inteiramente illqiesa, essas ae/'eonaves são de invencão

es�'osse:(/'IjToma'!_do-se em conta II perleição desses aparelhos e o valaI' que de;;
Irl1tarao na elllf-ll'e:w de salvação da hllmanidade, podem SeJ' Cai/sir,
mdos como Olltro símbolo da yi'ande:::a britànic(/. (E:rclllsivid,;u/c do
C. E. C. para O Esiuc{o).

Artigo:; para -escolares e escritõrio
Romances modernos e livros
cienUiico5 Livros em branco.

Elegantes 811tigOS para presentes, etc.Tem anexa uma

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

IRua Felipe Schmidt, 38 (esquina Jerônimo Coelho) )-
• - -----------F-o-n-e----ls-9_5_, �,-'" (11" ..,- ...

Pão com farinha pura!

o L E O O E P E I XE

Rio, 8 (C. ,F.) - Termina no! nhai� sido concedidos em lei,
próximo dia 30 do corrente o I já os órgãos competentes da
prazo de vigência da mistura, administração e os de iniciati
obrigatória de farinhas no fa-I va particulares, combinados,
brico do pão. A partir do dia I estão entendidos no sentido
10 de maio as padarias e ma-I de dar satisfatório sucedâneo
l1ufaturas de gener'os alimen- a? emprego intensivo da man

tícios poderão usar livremente dlOca;_, Dentr� de poucos meses

a farinha pura, dispensada a est,arao funclOna�ld.o, �m todo
porcentagem de mandioca que paIS, p�quen�s dIstIlanas pa.ra
lhes era imposta. Resta agora produçao de aleool de mandlO
o problema dos plantadores e ca, afim de, ser _utili�ado, e�
industriais desta última, os carburantes naclOnms, perfel
quais, como é sabido, empre- ta�ente aptos a serem. consu
garam na preparação de seus mIdos, em vez de gasolma. Os
engenhos grandes somas. industriais paulistas já empre-

garam 40 milhões de cruzeiros
Para am�ará-los é permitir na instalação dessas distila

qt_:e tão prosperas atividades rias, que poderão operar nos
nao sofram os efeitos da cessa- próprios centros de producãoção do& favores que lhes ti�. de mandioca,

'

,

Rua Conselheiro Marra, 41. Florianópolis
•••t\I••••�e.\i•••••C)il08S"."Q801lt.�e.et}o•• Iit��..Q8•••�Gt(t••

.

.J

I Farmacia EsperançaI A SUA FARMACIA, Rua Conse Moira 4 e 5 - FONE Uii2

I Entr€ga €) domicilio

I �!:. _ ���ad��'''�!�!? Sã��'b�i�.��!•• n.
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. onde foi assistente
efetivo da Cadeira de Tecllica Cirúrgica regida pelo Prof. EdmundO Vaso
cancelos. Ex - assistente do Prof. Benedito Montenegro. Com prática de
mais de "I anos na Clínica Cirúrilica do Prof. Alipio Carl'eia Neto. Com
estágio de especiaiização no H(lspital Charité de Berlim (Serviço do Prof.
Sauerbruch) e ilas clínicas dos Profs. HOlljetzny. de Hamburgo. e Schmieden.
da Frankfort. Cirurgia da Tiróiíl�. estômago. intestino delgada e grosso.
ligado e vias biliares, seios. útero, oViÍrlos. rins. proslata e bexiga.
hérnias. hídrocele. varicocele e varizes. Cirurgia dos ossos e articulações,
8 encontrado diariamente das 9 hs: da manhã ao meio dia. na Casa de
Sallde 3ão Sebastião. tel. USS Das 15 as 18 da tarde. à Rua Fernando
D1ilcbil!lg, teU. 195. Resi�encia: RUft Duarte �chulel n° 2. TeJ. 1?59

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� • I IEcos e Notícias I� �r If� ! Realiza-se hoje, às 20 horas, - no
,palco da União B. Recreativa Ope-

.

rária, o anunciado festival organi-
1i zado pelo conjunto vocaJ "Filhos
l da Lua".,

O referido festival constará de
--------------.. diversos números de canções bra-

Recorde de permaneAHe 1111a
. Tavares da ,Cunha Melo, que o COI1- ���lj:�I�{02l��c���ã�u�a����a:om�����I f'iou aos cuidados do treinador En- ti " :VI 'f I pa

r e.
'1Ique . ar in.

Tomarão parte no grandioso Ies•••
I, --, ' tival, os seguintes conjuntos já tão

·

h t
..

t t t , RIO,8 (E,) -

Jtlan(�o et a cond�lZ�-lllossos conhecido e aplaudido: "De-r.õ110t10 a a DOU InlO errup amen e no da, ontern, par� um galope na, pista mônios do Ritmo", "Seresteiros do
• • I de arera do Fhl?O(:r?l11o Brasileiro.] Luar" e "Bando do Inferno".

A é· a de JOIDVllllJ de 1919 a 1942 , espantou-se c díspar ou, a potranca Deixarú de tomar arte ° con-m rle , u, • Cotovia que, desnorteada foi _de junto'" A<sas no Rítm:', por ter, ,

d" I " . C I encontro a cerca sofrendo lesoes 'I 'N V 11 d' . ,Se"lIndo noticí a ° consagra o ncncra num so c tive, em Santa .a- d t
' 'all'1' sua 1110l'te ram e j egra e la, OIS aprecia-. '"

I
que e crnu nm " .

d I t I I b d dcronista esportivo Tomás Mazzo n i, tarin. a, pertence, sem d.úvida, ao ?s e ,em,en os uaque e an o, a oe-
.' , " "" T ti 1 T' I M A I

cido subllamente.'o recól'de de perrnancncra num 50 veteran issimo o ln la, .iogou (e agno no va Dando início a parte musical
clube paulista pertence ao f'amoso 1919 a 1942, no América de .Toin-· Segundo apurou a nossa re- dêsse festival será levado a cena a
meia-direita Néco, campeão sul- vi le I De.pois de defender durante portagem, o conhecido técnico ?oza?issim,a �on!éd},a em um ato -

nme riceuo de 1919. Jogou ele 1913 23 anos as cores cio glorioso clube Fe Iix Magno, atual preparador Quincas Teixeira.
a 19:1O no Coríntians Paulista. Em rubro joinvillense, Tolinha encer- da turma de pr ofissionaia do Pelo decreto-tei n· 757, de1914 Néco classif'i con-se pela pr i- rou, no ano passado, sua memorá- Força e Luz, de Porto Alegre, 3 de abril fluente, foi ratificamcita vez campeão. Em 1930, seu vel carreira esportiva. firmará compromisso com o do o convênio estadual de enúHimo ano de jogador ativo, foi Cremos que não há no f'utehól Avaí, recebendo 3 mil cruzeiros sino pr irnário celebrado em 17pela derradeira vez campeão ban- br-as ilciro, exemplo de tanta d erl i- de "luvas» por um contrato de março de 1943 entre o Es- O DASP esclareceu que o
cleiraute. cação às cores de um clube cspor- que terá a duração de 1 ano, tado e os seus municípios. 'extra·numerário, qua,ndo'Essa constância, êsse amor de livo. 600 cruzeiros por mês -e 100 • convocado, receberá salárioNéco ao Corintians lhe valeu' UJ1l O mignon ponteiro esquerdo pó- cruzeiros por jôgo ganho. O governo do Estado cobra- in.tegral.monumento no estádio daquele de orgulhar-se de possuir tão signi- * rá, ainda, até o fim do ano e

clube. É à única estátua a um es- fi cativo recórde. Figueirense x Avaí corrente, o imposto de exporta' A chefatura de Policia de
portista existente no Brasil, por si- No Iutehól flor.ianopolitnno, � Figueirense e Avaí, os clás- ção interestadual na base í ixa- Belém baixou uma importanteDal vivo. primazia está com o popular Cali- sicos rivais do futeból ilhéu, da para o último exercício. portaria disciplinando os lIe{l\<i-,

No Rio pôde-se dizer que a pri- co. Atúa desde 1930 no esquadr-ão bater-se-ão amistosamente, no _ ços de bondes e ônibus. Foi. Q}_
maz ia está COI11 o centro-médio do Figueirense. Ostenta, ainda, o dia 18 do corrente. Com respeito ao pedido de terado o itinerário dali linha.
Osvaldo Gomes, que atuou cerca disciplinado jogador, o honroso ti- � título declaratorio de cidadão de ônibus, de maneira mais
de 15 anos no Fluminense, Heitor, tulo de campeão catarincnso dr Atlético X Santos brasileiro, leito por Trederio consoante às necessidades do
companheiro de Néco na memorá- 1932,1935,1936,1937,1939 e 1941. 1" Minatto, residente neste Esta- tráfego e da população,Domingo próximo, o At etrco

•
'"

vel jor-nada de 1919, também jogou do, o sr. Ministro da justiça eParanàense medirá torças, no
no Palmeiras, ex-Palestra Itália, de (Coordenado por Nelson Maia

alcapão de Vila Belmiro, com Negocios Interiores exarou o
191ô a 1931. O r-ecorde de perrna- Mucliado), despacho seguinte: - "ProveO poderoso conjunto do Santos

que, a partir de 1930, residiuF. C.
imterruptamente , no país, e não

D.lfCeU
e manifestou o ânimo de conser-no Figueirense var ti nacionalidades de origem;

TURFE Estámos informados de que o
que,. ao adquirir o imovel, em

Rio, II (E,) - O cavalo Ceará que excelente avante Dirceu. ,qu� ] 930, era viuvo e o filho Otâ
�,cfen(!ia a jaqueta da sra. Edna. Fei-! atua, no Brusque�se,.�sslsnara vio, ou outro qualquer nasci.
jo, fOI adquir-ido, pelo sr. Renato contrato com o Figuei ense. do no Brasil antes de 16 de ju-............................8 ...

DepOis dos remédios, o eotêrro ���28t�2)1.934 (Proc. número

(Diário Oficial da União, n:

75, de 31-3943) .

I

•

JOGARÁ EM SÃO PAULO
Rio, 8 (A. N.) - O clube "São

Cristovão" [ogará em São Paulo
contra os clubes Ipiranga e o San
tos F. C.

CHEFIARÁ O DEPARTAMENTO
DE JUIZES?

Rio, 8 (A. N.) - A Imprensa
Despor-tiva diz que o veterano ár-,
bitro Luiz Vinhais, deverá chéêiar
o Departamento de Juizes da Fc
deração .

PREPARAM-SE PARA O
CAMPEONATO

Rio, 8 (A. N.) - Os clubes Vas
co, Fluminense, Flamengo, l\ladu
reira e Canto do Rio, treinaram ho,
je, Tlrepanl:ndo-se para a rodada
inaugural do campeonato a reali
zar-se dom ingo próximo.
REABERTA A RUMOROSA QUES

TÃO DE JUIZES
Rio, 8 (A. N.) - O clube "Flumi

nense F. C.", continua irredutível
no caso do árbitro Juca., conside,
rando-se reaberta a questão de jui
zes. A.dianta-se que o mesmo clu
be não quer o Torneio Municipal
e que três funcionários da Federa
ção de Esportes são contrários :I
inclusão do clube de Olaria no re,
fedelo certame.

O JOGADOR MAIS CARO DO
BRASIL!

Rio, 8 (A. N.) - O famoso Joga
dor argentino, Sastre, contratn.do
pelo São Paulo é, atualmente, o

jogador mais caro do Brasil, cus
t:llldo cerca de 162 mil cruzeiros,

IRÁ A SANTOS
Curitiba, 8 (A. N.) - O Atlético

Par:lllarnsr jogará sábado próximo
em S:ultos.

PARA APRECIAR O FLA-FLU
Rio, 8 (A. N.) - Reuniu-se, on

tem. o Tribunal de Penns da Fede
ração Metropolitana de Futehol,
para apreciar o Fla-Flu, de acôrdo
Com os documentos do referido
prélio.

MAGNONES NO SANTOS
S. Paulo, 8 (E.) - Há cerca de

lrl'S dias os dirigentes do Santos,
da cidade do meS1110 110me, procu
ram entendimentos com os dirigen
tes .clo Botafogo, com o intuito de
contratar o craque gaucho Magno
nes. Das conversações havidas fi
rOl! estabelecido que o Botafogo aI
vi·negro só se desfaria. do seu
jogador no caso em que o Santos
quisesse p:l.gar 30.000 crllzeil'Os pe
lo passe dr Magnones. O dirigente
do grêmio santista obsel'vou que es
tava de acôrdo com o preço, apenas
sugeria qne o pagamento, fosse fei
to parceladamente, em bases co·
modas. Ao que fomos informados,
consulta,clo sôbre a� negociações, o

meia direita gancho concordou c,
dentro de alguns dias seguirá para
São Paulo,

o ceI. Magdlhães Bart:lta,
interventor federal no Pará,
assinou decreto, e.tabe le
cendo novo preço para car
ne verde, satisfazendo as

sim os desejos da popula
ção. Segundo a nova tabela
a carne verde será vendi
da ao público pela quantia
de 2 cruze'ro; '! c;uilo�

.

Os jornais de Recife es

crevem sobre a péssima si
tuação em que se encon
tram os telefones públicos
e particulares daquela C3-

pital, adiantando ter sido
nomeada uma comissão de
engenheiros para estudar as

irregularidades e determine-:I
as providências que se tor
nam necessárias.

•

Anuncia se para breve a

solenidade do "batismo"
do avião' "óeabra", doado
pelos estudantes baíanos à
Força Aérea Brasileira e ad
quirido com o produto de
festivais rea lizados na ca

pital da Baía, A cerimônia
terá lugar no recinto da
"Festa de Moé'iÍ;l�de".,.

V polícia paulista há j a
alguns dias informou às au

torid.des paranaenses que
um ban do de criminosos,
que assolava localidades da
fronteira, tinha se infiltra
do no territ6rio do Paraná.
O delegado regional de

Jaguarioíva, procedendo a

investigação, localizou o

esconderijo dessa malta de
ciganos assaltantes. Dando
caçá aos bandidos no lugar
denominado Farturinha, es
t�s tro.VQram viole:t\to tiro-

teio com a Força Policial,
sendo afinal batido e pr...
80 o chefe do bando, o t.
mível facínora "Chico Guer
ra", que se acha hospita.
Iizado em Ponta Grosso.
Foram presos 08 outro. fi·
gurantes da heeda.

.'

A -Associação dos Arti�td.
Brasileiros (Rio) está con
vocando os nossos d.cór-:a
dores e pintores parca apre
!!'entarem croquis de cenário
para o bailado intitulado
"Leilão",da autoria do ma
estro Magnone e qUe serei
montado na temporada' d.
bailados do Teatro Munici·
paI. Peça essencialmente
brasileira, dá margem a uma
decoração de grande efeito,
inspirada em assuntos na
cionais. A temporada,t. de
bailados, dêste ano, será
realizada com o coepo d.
baile do Teatro Municipal.
sob a direção de Vaslav
Veltc heks.

O brilhante matutino carioca urgente. Se, pelos preços
• Diário de Notícias» foi dos atuais das droqos, dificil
que mais batalhc,m pela rebai- mente o comum dos cida
xa dos preços dos produtor far- dãos faz face às exigências
macêuticos, batend0 se por cum de um rigoroso tratamento
justo tabelamento, que leve em médico, que dizer dos en

conta a anormalidade da situa- cargos que as famílias têm
ção, mas, por outro lado, po· de assumir em casos de en

nha cô� ro a desejos exagerados terramento? Êste constitue,
de ganho". para a grande maioria do
Era êsse o seu ponto-de vis povo, um prob�ema pun

ta, que as autoridades, por ach3' gente.
rem razoavel, acabam de de- "O DIARIO DE NOTÍ-
terminar. CIAS, aliás, já focalizou es

Aquele diário, agora, diz '50 questão numa reporta-
o seguinte: "Desde que a gem em que detalhou as

atenção do Estado se volta gordas parcelas arrancadas
para êsse ponto, não pare- dos lares enlutados, em ma

ce disparatado sugerir-lho menta de desatino e deses
que vá um pouco mais lon pero, por êese comércio im
ge

- e dos arraiais dos re- piedoso,
médios, que, infelizmente, Será, assim., uma obra de
nem sempre podem fa:?:er enorme alcance para a po
o milagre da cura, posse ao pulação carioca, depois do
estudo do que ocorre em tabelamento das drogas, a

matéria de... serviço fune revisão dali tarifas cobradas
rário. pelo serviço funerário da
"Eis outro tabelamento Santa Casa da Misericórdia".

�... 'r _

construcão naval,o Brasil ea

Pela Comissão Municipal de
Preços de Belo Horizonte foi
julgada arbitrária a resolução
tomada pelos marchantes e a

çougueiros locais suprimindo o

mercado de carne sem 0110.
Informado da irregularidade, de.
liberou o referido órgão inti
má los a obdecer à tabela em

vigor, visto não haver justifi.
cativa para tal medíds, contrária
à economia' popular e infrin
gente da tabela de preços.

� 1'''(J"n�f1HlJfI>
'plQJhora;rdrfr,".

� O.K.51'U",Gi
melhora a .

""lJfJl7tJ�!';1JtI
',TELEFONE: �60�(

Rua Vitor Melrelea, 28
FlorianópollB

VIDA SOCIAL
&.DlnrsArlo8'
Fez anos ontem o nosso dil

tinto conterrâneo sr. Vitor Fer.
reira da Silva, sub diretor do Te
souro do Estado, respondendo.
presentemente, pelo expediente.

•

Fazem anos hoje:
Sra. Júlia Dutra Lopes;
srs. Francisco Gouvêia e Pro.

cópia Borja;
menina Dione-Dilaa, filha do

sr, Dimas des Anjos; ",

Menino Clãdio Fullgraf.

VARTAZES DO DIA
CINE ODEON: A's 7,30

horas: "Um Jouco entre louco,
- • Um passeio encantador.
(DFB) - «No reino doa das
formigas. (desenho colorido J
- "A voz co mundo".
PREÇOS: Cr.$ 3,00, '2,00 e

1,00-Censu�a clivre&.
CINE IMPERIAL: A's 7.30

«Teu nome é Paixão». caIU

Dorothy Lsmour e Robert Pres ..
ton -Filme jornal n· 144
(DFB)" PREÇOS: Cr.$ 2 ,20 �
1,50 - Cen�qra .livre'"

.

o "Herald Tribuna" de Nova Iorque, publicou o se,

guinte num de seus últimos numeras:' 'O Brasil é a ú
nica nação na América do Sul que se dedica à construção
naval, Já em 1939 ela começou a construção de uma frota
de destróieres; e ho;e em dia o programa está em pleno
desenvolvimento, Novamente os Estados Unidos estão co

laborando por intermédio da nossa Missão Naval. Pode
ser incluida na lista a modernização dos dois couraçados
do Brasil, de 19500 toneladas, e' de várias lanchas torpe
deiras 48 lança-minas" - (A. N)

Violenta ofensiva britânica
Argel, 8 (United) - As fôrças do 10 Exército britânico,

comandadas pelo general Anderson, iniciaram violenta ofen
siva na frente setentrional da Tunísia. Os soldados britânicos
estão tentando vencer a tenaz resistência oposta pelo inimigo
a 70 quilômetros de Biz_rta.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O�PROXIMO ANIVERSARIO DO PAES. VGASAR

Cruzada Nacional de Educação
Comurrtcado n. 2:
A ,Hora. do Brasil, na sua irradia

ção do dia. 6, assinala que grandes
preparativos, em todo o território
nacional, se estão desenvolvendo para
que seja solenisado, no dia 19 do cor

rente, o natalício do Chefe da Nação,
por iniciativa da Cruzada Nacional
de Educação.
De 'vários Estados, como Amazonas,

Rio' Grande do Norte, Alagôas e Pa
raná chegam.vnottcias de que serão
inauguradas inumeras Escolas prí
mãrías pelos respectivos governos Es
tadoaís evmuúictpals, bem como ins
t.ituleões particulares, além de outras
inaugurações de serviços públicos.

- Associando-se a este movimen
to promovido pela CNE, o Sn r. Pre
sídénte da República acaba de assi
nar um decreto-lei. determinando
que o produto de todos os telegramas
q\16 lhe fossem enviados no dia 19 ele
Abril, felicitando-o pelo seu aniver
surte, revertesse em favor da Cruza
ela Nacional de Educação.

- A. Diretoria Regional de Santa
Catarina da CNE recebeu o seguinte
otícto do Snr. Luiz Schmitz, Prereí
to Municipal de Jaguaruna:

,. Snr. Presidente:

Com a máxima satisfação, levo ao 1cónhecimento de V. Excia" que Ja
guaruna, pequenina, mas parcela vi
va ele nossa grandiosa e amada Pá
tría, tambem se engalanará no pró
ximo dia 19 para solenizar o trans
curso de mais um arriversár io nata
lício do grande Amigo elo Brasil e dos
brasileiros, o insigne Chefe ela Na
ção, Doutor Getúlio Vargas.
Para que tenhais ciência das home

nagens que ser-lhe-ão prestadas a 19
ele Abril vindouro, anexado ao presen
te remeto-vos um exemplar do pro
grama organizado com a colaboração
desta Prefeitura, bem como cópia lia
circular dirigida ao professorado des
te município tO.
Entr-e os numeras deste programa.

flue constará, entre outros de uma

grande parada escolar elas escolas
municipais ele Lagôa. Morro Azul,
MOITo Bonito, Retiro. Riach in ho e

Sanga Grande, e ela distribuição de
obíetos escolares a todos os alunos
dessas Esco las, haverá a solene assi
natura, pelo Prefeito Municipal, elo
decreto creando a escola lllUll icipal
"Dr. Getúlio Vargas Filho", em me

moria do dileto filho elo Chefe da Na
ção.

COMPANHIA DE SEGUROS «SAGRES»
Sub Agente

L. ALMEIDA - Rua Vida! Ramos, 19

ALERTA·EM FLORIANÓPOLIS não

veste com gôsto e arte
;,... - ......,;

quem não quer, pois, para
. tanto, é bastante fazer

urnn .. visitinha à ALFAIA

TAlHA BRITO que fica

'ali na

Rua 'Tiradentes Ir 17 '

Np· !86
------------------------------------��---------�-

v - 8

Mais comprida que a muralba da China
Z''urique, 7 (R.) A rádio

ale-! esteja
em alto mar, pois neste

mã anunciou que as fortifica- caso a marinha alemã póde em

ções do "Reich" ao longo do
I pregar novas unidades' dirigi ..

Canal da Mancha e da costa do, das a distância.
Atlântico são 200 quilômetros "Além do mar, armas efi
mais- compridas que a famosa cientes foram concentradas ao
muralha da China. E acresceu- longo de toda a costa, para a
tau que, embora todo o sistema defesa e o contra-ataque, e lar
estivesse pronto desde o início gas e profundas trincheiras fa
do' ano, febrís trabalhos ainda! ram cavadas, baseadas na ex

continuam, afim de melhorá-lo, ! periência adquirida na Rússia,
dentro do plano original de tor- I

particularmente na Criméia e
"ná-lo apto a resistir a qualquer na península de Tamã. Toda-
tentativa de desembarque. via, fortificações foram cons-

- O locutor prosseguiu: "Por- truidas com a finalidade de re

tanto, os mais pesados canhões, pelir um ataque do interior, em
e os de maior alcance encon- caso de assalto combinado por
tram-se nessas fortificações, unidades _navais e forças para
colocados em modernas torres quedistas. Nesse caso, novo me-

.

blindadas, sob gigantescos dor- todo foi aplicado. As torres dos
mentes de concreto, cuja per- canhões podem girar cornple
feita camuflagem os torna in- tamente, em lugar dos 180
visíveis até de muito pouca dís- gráus de deslocamento dos ca
tância. Em pontos estratégicos, I nhões da linha Maginot. Todos
tal concentração de artilharia os setores anteriores foram di
foi disposta de modo que qual- vididos em numerosas bases,
quer. operação inimiga está fa- cada uma das quais representa
dada a malogro, quando ainda uma rortalsza completa".

A Casa Macedônia,

está liquidando toda 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! NÃO ESQUEÇA E NEM HESITE!

ExaDline os nossos teci,los,�compare os nossos desenhos
e compre por preço baixo !

A Casa l\IIacedônia está liquidando, ..
ioda a sua secção de fazendas!

8· ..Rua Trajano·.8

Para o {( üunquerque»
do marechal Rommel

Genebra, 7 (R.) - Os pro
prietários e tripulantes de bar
cos de pesca e outras embar
cações costeiras italianas con

tinuam sendo mobilizados e

enviados à Sicília, possivel
mente para a "Dunquenr�e"
do marechal Rommel.

Os alemães ofereceram a
êsses proprietários a alternatí
va de dirigirem êles mesmo os
.eus barcos ou terem suas

embarcações confiscadas, acen
tuando-se que os riscos envol
vidos nessa operação serão
oossivelmente consideráveis.
-

Até agora, pelo menos, me
tade dêsses pesqueiros' eram

Iírígídos por seus proprietá
rios, enquanto a outra metade
sra dirigida por tripulantes
franceses de Marselha, Toulon
:) Nice.

o derrotismo e o pessímlsm.
-ão armas da "qulnta-colrma"
(L. D. N.).

Iheiro da Ilustracão a-cima, oferecer
lhe. em amàvel gesto. um eálioe. do
excelente a.peritivo KNOT, lembre
se v. Sia. de acrescentar, 110 agrade
oei a gentileza'E1TE.i lAI1-
B�'"1 (J NEli APEI?ITIVtJ

rnmaero!
�M
(//'1 pl/DDUrO lJAA'ftOTSA.//tO••coa. E Sf6UROS
..__ IT"'••'-'.1 ---,

SE�AS
padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país, são encontradas nos balcões da

Oasa . SANTA BOSA
Diariamente recebemos novidades

RUA FELIPE SCHMiDT, 54 - FONE 1514

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrl(oll
de Santa Catarina
Rua Ireleno n.O 16 - Séde própria

Registrado no Ministério da Agricultura pelo Ct>rtlficada
n. 1 em 20 de Setembro de 1938.

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Códi�os usados: MASCOTTE la. e 2a. ediçlo

FLORIANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento,
Tem correspondente em todos 08 Muntcípíos do Estado
�epre8ent8nte da Caixa Economíca Federal para a venda

das Apólices do Estado de Pernambuco. com sorteio
semestral, em MRlo e Novembro.

Paga todos os coupons das apólices Federais e dos Eslados
de São Paulo. Minas Gerais e Pérnambuco.

Mantem cartelra especial para admlnlstração de prêdíos,
Recebe dinheiro em depósito pelas

melhores taxas :
c/c A dísposíção (retirada livre) 2%
CIC Limitada 5%
C/C A"Iso Prévio 6%
�C P�EoF�o 7%

Aceita procuração para receber venctmentos em to.
cta8 as Renartlcõea Federais. Estaduais e Muntolpahs

Sêde: LONDRES - Fundo de reserva: superior
a CR. $ 1.200.000.000.00. Sub-Agente'

L. ALMEIDA R. Vida I Ramos, 19

A reação do clero belgaLondres, 7 (R.) - Um pre-, são do rabino dr. Kuhlman,
lado belga que conseguiu che-Ios prelados católicos protesta
gar à Inglaterra, depois de ací- ram contra o fato, dizendo:
dentada viagem, prestou in- "Os católicos belgas lutam pe·
f01'l11açÕeS sôbre a maneira pe- la librdade e não símplesmen
la qual a Igreja Católica está te por seus direitos. Daí a ra
resistindo à ocupação alemã zão de ser dêste protesto".
na Bélgica. Os sacerdotes bel- Sabe-se, ademais, que os pre·
gas recusam-se a dizer missas lados católicos enviaram pre
funebres em memoria dos mem- sentes aos socialistas detidos
bros da Legião Anti-Russa, co- nos campos de concentração
mo tambem se negam a dar germânicos. Por essas e outras
sacramentos a "quislings" uni- atitudes, numerosos padres,
formizados. Muitos sacerdotes depois de espancados pelos
foram detidos por isso, entre o alemães, foram enviados aos

quais o paroco da diocese de campos de concentração, onde
Liege, apesar decantar 81 anos se encontram, submetidos a
de idade. torturas constantes.
Ha tempos, quando da pri-
.............w v•••••� .

Sabota l\[ Silva
proprletarios de

"

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

têm o prazer de avisar sua distinta treguesia que acabam de
transferir sua casa comercial para a rua Conselheiro Mafra, t
(Edifício La Porta), onde aguardam a continuação de suas.

208 prezadas ordens. 15vl:I !i
....................................................

lHE lONDOH s lANCASHIRE INSURANCE Co. LTD.

r.

•

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. O grande papel dos chineses do Senhor Jesús dos
Hospital Caridade

Irmandade
Passos

PODE ESTA GUERRA
REALMENTE

SER A úLTIMA e
Clóvis Ramalhete (CopyrighL da

Inter-Americana, para C! Estado)
_ No esforço que os chineses em

preendem há um aspecto que de�e
ser mais lembrado por todos nos.

E é, sem .\llÍvi<j.a, o de. reformar-se
segllndo Ilgllr1l10S mais modeJ"l�o�.

Um lllgar comum do comentário
e da notícia, é ter a China perma
necido 11m país medieval perante o

.Japão rapidamel�te evo_llli<j.o pore
o re(jime indll"strzal-capztaZlsta. J1Iw
o nb'alo da guerra e a necessidade
de organizar-se à altura do inil1�i{lo
que enfrentavf!, lançou-a ral!_zda
mente no raminh o da renovaçao.
Niio é possível preoer o que sai

rá do bojo confuso e insondável do
nacão chinesa, após o casamento do
faÚllisll10 budista. C?l1� a máqllin,(_
lubrif"icada tT princtpios dcmocrá
ticos. Provauelmente, virá qualquei
[ôrmnla em que o engenho e a su

tile :ti da teoria se excederão em sa

bedorias, contudo inuisioeis ao olho
ocidental, i"las de todo modo, Chi
na vitalizada, aqil, coesa, será um«

grandlJ con qnisia para o restabele
cimento do equilíbrio oriental.
com conseqllências benéficas P(/I'(
a trcnqnilidiule americana.
/} é bem passivei que nua haja,

110 Oriente, outro povo tão merece

dOI' das riquezas e das excelências
de tuna organização moderna. Qllan
to a eles pode-se mesmo dizei
que o Ocidente enoerqonlio-se com
ser teia mesquinha, material e gros
seira a Slla contrib uicõo, tão avan

çados no campo moral já vão os
chineses. Mas é possível que lhes
venha daí, afinal, desta perieiçiio
moral, a origem remota de seu re
tardamento, Perverso. ambicioso.
desleal, o Japão seu inimigo logo
encontrou finalidade e proveito no

aquisição do mecanismo do mundo
ocidental. Contudo, nas mãos da
China" êss� equipamento Ioarori«
lima [inalidade mais nobre. Povo
de artistas e de filósofos, em que o
homem do pensamento e da sabedo
ria in.Nlrna a tradiçiio e o próprio
.respeito da raça, a China em nada
.ÇC aproxima do Japão llO impulso

à violência, e distancia-se iniinita
mente dele que não contribuiu em
nada para o bem estar Oll o enten
dimento humano.

E é um povo superiormente in
teligente e original. O [ap ones, pelo
contrário, não merece estes gabas
que às vezes lhes são proporcio
nados mais por confusão, Se o ia
panes [ôsse llm povo original teria
surpreendido os Estados Unidos,
não com a traição qlle é Ião velha
quanto o homem, mas com técnica
nova. O japonês contudo emprega
os iturenlos ocidenlais tal c qual
como os recebeu, dando a cada azo
ma e a cada tática a mesma apli
cação nossa.

O pouo chinês reage ao invasor
e desperta para o sé culo presente.
De todo modo pode-se desde já fa
zer uma previsão sôb re os rllmos

que escollierú, depois de drama. É
a de que b aseará tudo no naciona
lismo e, ainda, 11(( tradiciio, se bem
que nllma noua e mais cordata com
oreensão do que seja tradicionalis
mo,
E efetivamente, nada têm tanta

[ôrça, na alma chinesa, quanto a

irculiçõo, Os acontecimentos politi
cas dos últimos anos lê-Ia-iam en

ooluido de outra maneira, se não (/

amparasse a iradiciio, Resistiu às
insinuações russos, - que se ofere
cia para salvá-la do Japão. E, so

bretudo, resistiu ao Japão, que lhe'
»[erecia 11m lirogranw sedulor'--"o
Oriente para os Orientais", porque
ti sustentana a fôrça suprema da
tradição, que na China se coninde
com a idéia de nacionalismo, Não
iôsse isso, a grande, a heróica alia
da da Democracia, baluarte épico
e sereno da paz e da dignidade, não1---------------estaria a esta hora na posição em

O Ique está.

ec araça-OE se a trudiciio norteará a revo-
Iucão chinesa, "então, nada há para

Itemer. POIlCOS povos dignificam
tanto o gênero humano, poucas ra- Nós, abaixo assinados, Ma
cas trazem na estrutura, Ião [uuda- riano Agostinho Vieira e Er
menlaltnente, os instintos do bem nesta Damerau, brasileiros, só
e da virtude: bem hoja, nesse ca-

Z•
- cios componentes da Firmaso, a trac içao ... "Mariano Vieira e Cia.", estabe-

lecida em João Pessoa, muni
cípio de São José, declaramos
que a referida firma 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 ...3.
Concordo: ERNESTO F. A.

DAMERAU
MARIANO

VIEIRA.

Procissão do Senhor Jesús dos PassosSeis condições que, encontrando
se reunidas pela primeira vez na

História, tornam a paz mundial
pràticamente possível. No novo

número de SELEÇÕES_ E mais:
O homem que desv';ndou
os segrêdos da África Cen
trai. Condensação da auto-bio
grafia de Henry M. Stanley - um

dos mais movimentados e em

polgantes romances de aventuras
de todos OS tempos. Pág. 103.
Estive prisioneiro dos Ja
poneses! Como a brutalidade
medieval dos carcereiros japone
ses, em Xangai, custou a um co

nhecido jornalista a perda dos
dois pés, por gangrena, Pág. 20,
Como o papai curou o mau

gênio das fiihinhas, levan
do-as para chorar dentro de um

salão com uma piscina vazia! E
outros processos divertidos para
ensinar rápida e fàcilmente a seus

filhos as lições da vida. Pág. 71.

Casaram com homens des
conhecidos I Corno trezentas

moças fizeram uma penosa viagem
de 10.000 milhas por mar, para ir
casar com rudes homens desconhe
cidos e dar-lhes filhos, Pág. 97.
Não deixe de ler estes e outros

artigos notáveis no número de

SELEÇÕES para FEVEREIRO
Acaba de sair

A C $" 00 SELEÇ'Ô
penas r. ...,

, �..

De ordem da Mesa Administrativa desta Irmandade e

Hospital, faço publico, que, sábado, 10 do corrente mês, ao

anoitecer, descerá da sua capela, na Igreja do Menino Deus,
para a Catedral Metropolitana, a Veneranda Imagem do Be
nhor Jesús dos Passos, que regressará no dia seguinte, domino
go às 16 1/2 horas, em procissão solene, para a referida capela.

Convido, por isso, todos os nossos Irmãos a comparece
rem a esses átos, devendo apresentar-se na Sacristia da mes

ma Catedral. afim de, revestidos de balandráus, acompanha
rem a relerida procissão.

A Administração pede aos fiéis, que tenham de pagar
suas promessas, que o façam com cera pura, porquanto. de
de parafina, não se fará uso nos altares.

Outrossim, taço publico que, às 8 horas de domingo, se

rá rezada Missa em altar fronteiro à Veneranda Imagem, na

Catedral, que, na vespera, se conservará aberta s6mente até
às 23 horas, conforme foi deliberado.

Previno aos Irmãos que , domingo, das 9 às 12 horas,
achar- me-ei com o Irmão Tesoureiro na Sacristia da Catedral.
para o recebimento de anuidades.

Faço, ainda, público, que, no dia seguinte imediato ao

da procissão (segunda feira), será celebrada às 8 horas. no al
tar de Nossa Senhora das Dôres, na Igreja do Menino Dêus ,

Missa por intenção de todos os liéis que concorreram às festi
vidades,

Consistório em Florianópolis, 8 de abril de 1943.
Júlio Pereira Vieira, secretário

�----------------------------------------------.......,......-

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

Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatia ••
Perfumarias.--Artigos de borrlchd.

Garante-se a exata observ6ncia no recaltuárlc médico

PREÇOS MÓDICOS
R. Cons. Mafra 4(1) 5 (edifício do Mercado),

FONE 1.642

Representante Geral no J3"asU:
FERNANDO CHINAGLlA

Rua do Rosl.Írio, G5-A - 2.° andar - Rio

J-Co-mp-anll-ia-.-Ali-anç-a-�a-Ba-í8:
Fundada em 1810,. Side: BAIA

INCENDIOS E TRANSPORTES
Dados relativos ao ano de

Capital Realizado Cr $
Reservas, mais de « $
Responsabilidades assumidas, c $
Receita c $
Ativo em 31 de dezembro c $
Sinistros pagos c $
flt'ns de raiz. (nrédíos e terrenos) c $
DIRETORES: Dr. Pamfilo d'Utra Freire

Francisco deSá e Anísio

Na Itália já não há mais ilusão
sobre o final da lula

Por Frances Morgan (Copyright

I
mais graduados camisas negras de

AGOSTINHO da Inter-Americana, especial par.. !"
outrora são hoje simples executores

êste jornal) - É dificil, ou melhor, de ordens dos chefes da Gestapo na

e impossível descobrir tragédia península, Isso chega a tal ponto,
maior do que a do povo italiano, neste momento, que não há estação
atualmente. O mais sintomático de ferroviária importante, sucursal de
tudo é que segundo parece o pró- correios ou outra repartição, que
prio responsável pela sua, desventu- não se encontre sob a supervisão
ra, o "genial Duce" começa a com- franca de um funcionário da poli
preender o triste quadro que .se cia especial de Himmler.
oferece ii Itália neste momento, em É certo que quando o Duee ar

consequência de suas "geri ia lida- rastou o país á luta, estava muito
des" na condução dêsse povo até longe de pensar que a heróica re
á situação em que se encontra. sistência britânica que se seguiu a

1210 3 v-3 B de fato, significativo seu si- Dunquerque iria dar tempo à ação
---------------- lêncio nos últimos meses, depois que temos seguido, até tornar-se pa-1iI!Ia!!.!!lI!>iMi••:lII·IlIlPl&iII....fII"!iii!\\l]tri!!.IIi_mIlllSSr••i'i" de ter ido aos poucos reduzindo o tente a, derrota inevitável do Hifle-

Helena D. Vargas
tom de seus discursos e proclama- rismo. Mussolini porém não quis ser

_

ções como que envergonhado, ar- menos "intui:tivo" que Hitler e ago-
rependido ou intimidado ante os ra estamos vendo para que, a am

Comunica à sua distinta olhares de quarenta e oito milhões bos, e particularmente aos seus

freguesia qu�, hl1vendo de cOlupatriotas. respectivos países, serve tão jactân-
permanecido'2 meses fórB Todas as informações que conse- ciosa intuição.
d guem atravessar a fronteira suliço- O silêncio de morte que hoje rei-
a capital em viagem de -italiana confirmam que os itali'anos na na Itália é verdadeiramente to.

repouso, encontra- se nova· se dividem atualmente em dois tal e fez-se sentir desde que come.

mente em sua residência, grandes setores: os que caladamen- çarmll as derrotas de Rommel no

à disposição de sua seleta te maldizem o Duce e sua a,ventua'a Egito e na Líbia e os grandes bom.

f' ao lado de Hitler e os que - tam- bardeiros aliados sôbre os principaisregueSla. bém Legião imensa - perderam já centros industriais e os portos da

Sala-O Bras.-' a vontade de maldizer oculta- península,
Qual dos filmes abai· mente. Quanto ao mais, podemos asse.

xo será o de estreia? Praça Quinze, n' 10 Praticamente llÍtnguém mais na fim'ar, informados por fontes que

IRMÃOS CORSOS _ O �� .. JUdia, tem qualquer ilusão sôbre merecem toda fé, que o povo ita-
t 8:s 30 V _ 16 o final da luta e o próprio Mussolini, liano a,guarda apenas novos fracas·

GRANDE DITADOR - provavelmente, também não figura sos das armas germânicas em todas
LÍDIA - COMANDO

LEONOR DEUCHER
entre os que ainda se deixam ilu'· as f,rentes de luta, para começar a

NEGRO _ NAUF,RA- dir. Pelo que sabemos, da melhor agir de outra forma a-fim-de se de-

GOS _ MISTER "V" fonte, em sou fôro íntimo, a maio- sernbaraçar dos esbirros de Berlim.
ria dos italianos faz votos para a Deve-se a,crescentar que um de-

- SER Ou NÃO SER Ur4 CINEMA PARA VOCÊ Enfermeira obstétrica (par- derrota do Eixo que ao afundar sembarque aliado em sólo peninsu-
- MISS ANNIE ROO- teira diplomada) Atende na Hitler no esquecimento, permitirá lar seria a chispa que incendiará os

NE Y - MENINO LOBO __ CAMAS SEPARADAS - QUAN _ Casa de Saúde S. Sebastião, que a Itália possa voltar a ser se- corações italianos fazendo-os ade·
DO MORRE O DIA O LEA-O TE1\.-/T ASAS TRNSA-O. d"'s 10 a's 12 e das 15 às nhora de seu destino, coisa hoje rir imediatamente á causa aliada"

�l. - tA 17 muito duvidosa, porque sobram mo- E isso é o que muito provavelmen-
EM SCHANGAI 1 horas '

livos para se afirma.r que até os te vai acontecer.

}911
9.000.ü00,OO
59.000.000,00

4.748.338.249,78
34.198.834,90
91.862.598,37
7.426.313,52
23.742.657,44

de Carvalho, Dr.
Ma ssorra

Reconheço as firmas supra:
Ernesto F. A Damerau e Ma
riano Agostinho Vieira.
Flori anópol is , 5 de Abril de

1943_
Em t estv. O. N. da verdade
OSVALDO NEVES DE

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

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

CAMPOS LOBO & elA. - Rua Felipe Schmidt, n: 39
Caixa PostuJ n. 19 - Telefone 1.083-

Eod. 'relegr. 41ALIANÇAlI
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJ1\.í,
BLUMENAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SULI

Exijanl O Sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
f" ·-A\..,1 , 'V:F�TZJ1jJ_A INDU811ItIAL-JOINVILljE (Marca regist.)

1'018 COl\'SEUVA E DESINFECTA A SUA UOUPA)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. ft situação dos prisioneiros no JapãoLondres, 9 (R.) - O ministro _ . . . . fumos podem ser adquicid os em-

I G
.

J G " .' coes dos dormi tonos foram corisi- .' ..

'

e a uerr a, sIr. ames rrgg, numa .,

. bora os estoques selam Ihni tados.
resposta escrita entr-egue a' Cama- deradas adequadas, limpas e bem A '1

.

• u cae a homem é rornecida uma

ra dos Comuns, diz '. arranjadas. Um médico, pr is i o.nei- .

I c'! I.;ti quanuc ade de fumo, variando
"T'clezramas de Genebra infor- 1'0 de guerr-a, encontra-se em cada

'-'5" 150 a 200 c igarros por mês. POli'
l11a'111' que a Cruz Vermelha Inter- um dos CLl,I1IPOS de concentração',", cos livros existem nos campos de
nacional de Tóquio visitou, recen- que são tambcrn visitados por mé-

concenlração.
temente, seis campos de prIsionei-

dicos nipon icos. Os homens, ali A C \T Ih
'

I.rus crmci a esta provi. e11-
ros de guer-ra per to de OSQca e se-

rccolhid os, são empregados em
� a ciando para obter mais artigos ele

te nas proximidades de Fucuoca. varias espécies ele ocupação, rccc- rle� vcsluúr i o, maior suprimento
Dois dentre os campos pr'ó x imos 'lendo pagamento. Os oficiais, pri- drogas medicinais, jogos c le itu
de Osaca abr-igavam prisioneir-os .i one iros ele gUE'IT<l, recebem pa- raso

holandeses procedentes de Java e Aam01üo correspondente Ú gradua- Milhar-es de cartas têm sido en-
os outros quatro prisioneicos hri- �'ão igual do exército japonês, viadas deste Il,aís para os prísio-
íânicos e norte-aaner-icnnos. Os

I
Os japoneses fornecem certa neír os ele guerra, no Japâo, c nos

br-itânicos desses campos prece- quan l.idad e de vcstuúrio, embora I territórios ocupad os por esta po-
diam de Hong-Cong. As acomoda- não sejam substanciais, Doces e [tência".

-----.--�- ---_._-_.-._----_ .._-�--

.

Grande nervosismo na Itália I I��l�e7 Sn(�l�ite��m��I�1iS-
Zurique, 9 (R.) - Informações aqui recebidas revelam ue I tI'O das ,Hclaç'ões Exteriores, sr. An

, . " . q_ I �1.l,l!,v....·E-�lell, OCUPO,Li a tr+buna, h o-
e mte,n:"o o ner�oslsmo relDan�e_ entre as autor;dades e a ,ro.puI,�ça01 !e,. :��� C,O,llll.lI1S:; para ex pôr as suas

da Itaha, em Virtude da previsao de uma catastrofe do eIXO na dt�\ 1:ladcs �1a \ ,agel;l que acaba de

T ,. '"

I
Iaz ci aos Estados L:l11dos

�n�sla, prmclp�Imente depois de se ter anunciado o reinicio das
'

atividades ofensivas em grande escala, do Üitavo Exército Britâni·
co e do Quinto Exército Americano.

Odisséia de marujos
«Sem peruas, mais cheio de dinheiro� ..

»

Belém, 8 (Ag. Nac.) - Chegou a esta' capital o marujo mercante
brasileiro Flávio Amâncio, o qual. servia na' marinha Norte-A�ericana.
Seu navio foi torpedeado· em dezembro, quando se dirigia do Canadá
para a Rússia e que, em virtude da perda do rumo, se desgarrara do
comboio. Flávio, Que é baíano, contou à reportagem o seguin�e trágico
episódio: "Saímos do Canadá. Após dois dias de luta para alcançar o

comboio, o comandante resolveu voltar. Eramos sete brasileiros a bor
do. O torpedo atingiu o navio hora e meia antes da chegada a Halifax.
Saímos, metade da tripulação numa baleeira e metade noutra, Quando
a segunda saía, novo torpedo mandou-a pelos ares, morrendo todos,
entre os Quais, cinco brasileiros de nomes Santos, Salatiel, Romêu e

José, desconhecendo o nome do outro. Dois brasileiros salvaram-se,
entre. os quais, Florentino Tavares: foguista, sergipano. Quatro dias
e quàtro noites ficámos num mar pavoroso e sob a ação da neve Que
caía. Das 16 pessoas da nossa baleeira, 11 morreram de frio ou foram

aqradas ao mar. Nós fomos salvos por um destróier canadense. No
hospital de Halifax, todos 5 tiveram as duas pernas amputadas. Os ou·

tros eram 2 engenheiros chefes, um telegrafista e um marinheiro. Saí
.mos do hospital sem pernas, recebendo, então, o seguro de dois mil e

quinhentos dólares cada um, em setembro. Vim para o Brasil, para
rever minha família e viver sossegado na minha terra, sem pernas,
mas cheio de dinheiro".

o brigadeiro .Gomes no Cairo
Cairo, 9 (U. P.) - O brigadeiro da aviação brasileira

EduardO Gomes, acompanhado do capitão Parreiras Horta,
seu assistente, e que afundou o primeiro submarino do "eixo"
em águas brasileiras, chegou a esta capital, por via aérea. O
brigadeiro Gomes regressará brevemente a sua pátria, deven
do, antes, porém, conferenciar com os altos chefes militares
aliados.
.--------------------------------------------------------------

Funde-se o gelo do Volga
. Moscou 9 .(U. P.) - Um despacho recl'bido de Astracã infolfma
que foi aberta uma importante rota para o petróleo, através do Volga,
J{l tendo chegado o primeiro gnlpo de navios que, procedentes de Ba.cu
tm-zem dezenas de milhares de toneladas de combustível para os aviões,
tratpres e aplicações industriais.

A temporada oficial de navegação [l,inda não começou, pois enor

mes blocos de gelo a dificultam. A frola teve de desenvoh'er grandes
esforços para abrir caminho até Asiracã, onde chegou no tempo recor

de de quatro dias.
O Volga conti,nna gelado, porém na semana pa.ssada o gelo come

çou a deslocar-se na zona alta da comarca de Calinin e dentro de al
gumas semanas ficarão transitúveis as água.� tia região meridional. Es
pera-se qU!e se desprenda o gelo, para depois dar i'nicio, às remessas de

petróleo aos grandes centros industriai.s de Saraiov, Cuibiehev e

MOSCOll.

Londres, 8 (Uniled) - Erlen de
clurou na Càmura dos Com ll·m

que as suas conferências na CalJita;
l1'orte-americana se !.ratou da ali·
Lude dos Estados Unidos e d�l ln·
,�laterr-a relativamente a Espanh:
Porlugal, Turquia e outros paisc.'
nelltrosc
Londres, 8 (Unitetl) - O :\Iinis

iro Anthony Eden inforlllou na Cú
,)lara dos COllluns que existe um
1conlo cntre os Estarlo6 Unidos (

a fnglater,ra a respeito da atitlld(
[ue se deve seguir, no fuluro, rela
tivamente à Franca.
Londres, S (United) - Erlen dr·

clarou nos COllluns que os ehe(r
franceses deviam cooperar, em ve; I

d,e se hosti]jzarem, Essa deharmo·
nia é atribuida ao adiamento da
viagem de De Gaulle à Áfi-ica d,
.\Torle, onde deveria conferencial
com o general Giraud. Êsse adia·
l)le!llo parece, agora, definitivo.
Londres, 8 (United) - Eden ele·

clarou em seu discurso de hoje, nr
Câmara dos Comuns, que alentoI:
llrofulndamente o grande acorch
hoje existente entre as nacões uni
(Ias, e acrescento'U: "Esto·u certo
rI'e que essa circunslância será de
s:rande valur pa,ra nós, em futuro,
intercâmbios de opi,niões que man
tiverlllos e0111 o g,oivêrno dos Estu·
.ios Unidos e do.s demais aIiados.
Anunciou s, s. que o sr. Cordell

Hull fOI convi·dado a visitar a In·
glaterra no próximo verão.

É UMA DOENÇA
.MUITO PERIGOSA
P.ARA A FAMÍLlA
li: PARA A RAÇA
-

Queixa contra «O Grande Bloqueio» ��:1��
Buenos Aires, 9 (U. P.) - Por ordem judicial, foram confisca,das Tel reno .

todas as cópias do filme documentário inglês "O grande bloqueio", en-I Vende·se ou transfere· se um

,quanto se procede a investigações el11 torno da queixa apresentada por lote de terreno, na nova rua

uma companhia cinematográfica a.lemã, a qual afirma que algurns tre'l transversal ao prolongamento
'chos dêsse filme foram tirados de outro, de.nominado "Blitz-krieg",: da Visconde de Ouro Preto. In·
que era de propaganda nazista. A companhia queixosa é a "Universul11' formações na gerência do "Es
FUm". "O grande bloqueio" já foi exibidl\ num cinema central desta

I

tado" •

:'�ªpiml, ,- -.---- j .

I ,Pétain acusado pelos alemães
Zur-ique, 9 (R.) - Uma carta do tava pronto a fazer o máximo, se

sr. von Ribbentrop, ministro do estivesse ao seu alcance para
Exterior do "Heich ", ao 11la�'echal apressá-Ia".

'

Póla in, acusando-o de haver vio- A carta do sr. von Ribbentrop
lad o o armistício pelo falo de tole- tambem menciona um segundo cn
rar a conspiração nos consulados contro "rio qual ficou

.

resolvido
uortc-umer-icanos no norte da Afr-i- que Wevgarid substituiria Pétain
ca, Ioi p ttbl icad a pelo "Journal de no momento oportuno. Wcygund
Geneve". está preso, sendo tratado com 10-
A carta em questão diz o seguiu- das as honras. A Alemanha garan

le : "Sabemos por fontes absoluta- tirá o tratamento devído ao seu
mcnte seguras que Murphy (Ro- posto. Acreditamos que o fato de
bert :.vlurpJJy, atualmente represen- Weygand ter sido simplesmente
[ante diplomático norte-americano detido, deve ser considerado como
no quartel general aliado no norte uma dernonstração de excepcional
ela Af ricn ) iniciara conversações humanitar-ismo, devido ás círcuns
com o gener al Weygand e111 17 de tâncias mencionadas".
innho. l\Lm'phy fez entrega a Wey· Mais adiante o sr. V'On Ribben
gane! de um a mensagem pessoal rop diz: "Evidentemente, vos es
elo presidente Roosevelt e 'Ney- queceis de que nossa experiôncia
gand prometeu guardar segredo com o general Giram! nos faz dar
absoluto sôbre o fato. Declarou o devido valor às promessas de
lambem que a derrota alemã era pessoas tais como Giraud e \Vey
nbsohttatuení e necessária e que es- gand".

PAJ,ES'l'HAS FJI)UCATIVAS O bl dA Igreja Cristã Presbileriana de Flo. pro ema o
ria nó pol is, compreendendo o imenso va· anal,fabetismo
101' da obra de assistência e educação Reaf irrnanrlo princípios que [á
.oc íat, que o Departamento ele Saúde defendera na III Conferência Na
'e�n realizando em nosso Estado, e de c!ona,l de Educação, e tendo em
,e.]anclo preslal'-Ihe todo seu apoio e co· vista a necessidade de difundir a, ins
operação, vai pl'omcYer uma série ele. trução em todo o território nacional,
Palestras Educativas. em que. pcr espe· O dr. Múrio Pinto Serva enviou ao
·ialistns. serão ventilados assuntos ele Ministério da Educação algumas Sll
"agna importància, cujos conhecimen· gestões <[ll'e podem ser assim resu
os mcre,'em a mais ampla divulgação. mielas:
A convite do ,.('\,. J. Alciintara, incan· Seria drcretada a- extinção do

·{,':el c dedicado Pastor' da Igl·eja. o dr. a,nalfabetislllo elll todos os Estados
"ítor GutielTez, competente médico do do Brasil, sendo compulsória a aI.
DeparLamento de Saúde, inaugurará a fabctizflção de todos os brasileiros,
h'ie ele palestra" discol'l'endo so'bre nos termos da regulamentação res
'Os cuiclaclos pl·c-natais". pectiva; tornar-se-ia também obri.
Para esta reuni50, que terá lugar no gatória a educação física dos me·

'alão social ela Igreja. il rua Visconde nores brasilei-ros, ficando os gover,
ele Ouro Pl'elo, 61, hDje, às la.30 horas, nos estaduais e lllunicipais incum
,ão c(',!1\-idadas Laelas as pessoas, muito bidos da criação de todas as esco·
'artieularmcnte os mães, senhoras c se- las elementares e de alfabetiza,ção
.hol'ilas. necessárias para o exato cumpri-
._______ mento da lei e consecução do seu

Lupe Velez desmaiou objetivo; as verbas de e.nsino po
pular seriam consideradas de cará,Holly"wood, 9 (U. P.) - A atriz ter preferencial nos orçamentos doscinellJatogrúfica Lupe Velez, sofreu Est::>,tlos c Municipios..Im colnpso quando regressava aos Para todos os b.rasileiros, sem

estuclios, para continua,r o seu ira- exceção, seria garantido o direitobatho de filmagem, após ter estacl" à instrução - considerando o pri-enferllla durante duas semanas. meiro dos diI'eitos cívicos.
d d f

. As verbas para o ensino, iaicíal-1'10 i icações no imposto de renda mente de 25%, atingiriam, sUlcessi-
e na lei do selo vamente 30 e 35%. Para assentar

Rio,9 ("Estado") -Ouvido sobre a,s medidas necessúrias a uma ime
J resolução elo govêl'l1o de 1l10di- diata campanha de combate ao

ficar a lei do imposto de renda, () a�lalfabetisll.r0' rennir·se-i� r�a Ca
;:'. Euvnldo Loeli, presidente da Fê- �ltal do paIS uma con.fere11clH de
Jeração Nacional da Indústria, de· r

1 epresentantes esta,duaJs; devendo,
clarou o seguinte: "No momento Elll cada Estado, reu!1J.r-�e QS re,

a,tu.al não se póde deixar de prestar presentantes dos mUI1lClpIOS.
todo apôio ao govêrno. Entr,e as
�lasses produtoras do pais há a me
lhor compreensão e boa vontade
em colaborar com as autoridades
na obra construtiva da, nação e
'la defesa elo Brasil. Segundo as

primeiras diretrizes traçadas pelo
ministro da Fazenda, deverão pro
cessar-se algumas lllodifica,ções não
�Ó no imposto de renda em rela
ção às taxas, como na lei do selo,
proeurnndo·se corrigir as falhas
existentes. Para este fim será feito
um meticuloso estudo do assunto
'lO sentido de que também a, ecol1o
,nia particllllar não venha a ser

prejudicada. Estou confiante em

que todas àS classes prestarão na
ilOra presente o máximo apôio às
medidas projetada8, afim de que a

questão tenha urna solução plena
mente satisfatória".

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

n' 10.

de
Funcionários Públicos
Santa Catarina

Clube dos
Civis

EDITAL De ordem do 8r. Presidente, torno pú
blico que, em sessão do Conselho Diretor rea

lizada em 20 de Março do corrente ano, foi deJiberado, de con

formidade com o disposto no artigo 17, Título III dos Estatu
tos, uniformisar a mensalidade de todos os sócios, na impor
tância de cinco cruzeiros (CR di 5,00), a contar do mês de abril
corrente.

Secretaria do Clube dos Funcionários, em Florianópolis,
7 de abril de 1943.

Políblo Napoleão Venéra
Secretário do C. Diretor

2 V !-l
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