
Um milhão e quinhentos mil esquiadores!MOSCOU, 12 (REUTERS) •• INFORMA· SE DE FONTE OFICIAI. QUE o COMAANDO RUSSO DISPORÁ, DENTRO DE
UMA QUINZENA, OE MAIS DE 1.500.000 HOMENS DE TROPAS DE ESQUIADORES, ESPECIALMENTE TREINADOS PARA
SEREM LANÇADOS NA OFENSIVA. TODOS ÊLES SÃO SOLDADOS EXPERIMENTADOS E EXíMIOS 'NOS COMBATES COR ..

PO A CORPO E A BAIONETA E GRANADA DE MÃO.
Os pequenos

aposentados

Vejamos um exemplo: um
funcionário ganhava Cr$
1.200,00 por mês. Ao aposen
tar-se ficou reduzido a Cr$ ..

621,00. E há três anos assim
vive; com as mesmas obriga
ções de família e com as difi
culdades extremamente agra
vadas. Do que percebe, ainda
lhe são tirados 20 por cento de
contribuição para o Instituto
de Aposentadoria e Pensões.
Mudou-se para o interior, a
-fim-de enfrentar melhor a cri
se. Mas também lá a vida en
careceu. E, se já lhe não é um

INSTANTANEOS-rtTSTi5RT-
-

por ocasião da importante en- ca da paz. No primeiro apare- direito recorrer ao empréstí-
COS - Rio, do Correspondenté treoista em que' os dois çran- cem, sentados, nesta ordem, os mo, ao menos devia ser-lhe re

Especial Amorim Parqa (via âes estadistas americanos rea- presidentes Vargas e Roosevelt conhecido o de arrastar .a vi
aérea) - O chichê acima fixa firmaram para a política con- e o Embaixador Jefferson Cai- da sem novas perturbações.
dois instantâneos históricos. tinental os planos de uma no- [eri), e, de pé, altas patentes Aí está pintado um quadro
Em ambos aparecem os presi- va e possivelmente decisiva militares norte-americana. No nas suas cores reais. Será jus-O derrotismo e o pessimismo dentes Getúlio Vargas, e Fran- ação contra o "Eixo" e deixa- segundo, vêem-se os dois presi- to exigir mais de quem, como

são armas da "quinta.coluna". cklin D. Roosevelt, dos EE. ram certamente esclarecidos dentes quando eram conduzi- sois dizer-se, não tem onde
(L. D. N.).. UU., fotografados em Natal, os pontos principais da políti- dos numa viatura militar. cair morto?".

C bti· � ..
.

�;,�!�;r: ;���!: Atenlado conlra O ministro ....• da Instrução
���1,n��0�lei�1� ess������eS��d�r���:: Pu'bll·ca da ArgentlCna'combates de grande escala entre . .•
as força.s te.uto-i�alianas e croatas e Buenos Aires, 12 (R.) - Na the aspirava ser futuramente não obstante que até há pouco ser Interrogado pelos J·ol'nall·s-·os gueritheiros Jugoslavos.

'

As tropas do "eixo", segundo in- manhã de 10, o ministro da candidato à presidência da Re- o dr. �edro Vergas ocupava tas sôbre o atentado de que foi
formou .a .emíssora, atacaram uma Justiça e da Instrução Públi- pública. uma catedra em um estabele- objeto afirmou que só podia
parte. moptanhosa em poder dos ea, sr, Guilhel'me Bothe, foi . O autor do delito, que se -cimento de ensino nesta eapí- tratar-se de ato de um desequlguerr ilhei ros e capturaJ:am as po- alvo de um atentado, quando apresentou à. polícia aeompa- ta], tendo sofrido no desempe- Iíbrado •.stçoes :tmportantes situadas em h d d dvoe d t d ] d f

.. '-
lJddina e Koreniza entrava em seu gabinete. n a o e seu a voga o, en o n 10 e suas unçoes, uma pu-

Os guerr'í'lheiros ·efetuaram repe- O ministro foi alvejado com confessado o crime, foi proíes- níção disciplinar por parte do Odre Rothe não foi atingido
1idos. eontr-a-ataques, que foram quatro tiros de revõlvel, saín- sor da Faculdade de Agl'iCUltll- Ministério da Instrução PÚ. por nenhum dos projéteis, mas
.repelidos. Entre os equipamentos do, entretanto, Ileso, ra e Vetednária. Chama-se Pe- blíea, sofreu leves cortes, em conse-

-capturados ao� guerrilheiros -

Nada se sabe sobre os motí- dro Yergas é uruguáío de nas- Buenos Aires 12 (U P) - quência de estllhaeos de um
-concluiu a radio alema - se en- •

'
• . • •

' •_.,. �. .

-contravam aviões de transporte e vos do crime, convindo, no en- CImento, mas naturalísado ar·f O mãnístro da Instrução Pu. dos vidros do carro, atlngído
muitas armas 'e :nmnições". tanto, relembrar, que o sr, Ro- gentino. Mica, dr. Guillermo Rothe, ao pelas balas•.

Buenos Aú'es, 12 (R.) - Pe- ! ....:- .

dro Yergas, �utor do ate�tado Açao da quinta coluna?contra o mínístro da JustIça(). . _,

da Instrução Pública, sr, Ro- ,
Valparaíso, 12 (U. P.)-O Depart!lm�nto de Investigações

the estudou medíclna em Tou- esta empenhado em apurar a proeedêueía de um pombo-cor
lou�e,' na França, onde residiu reio que desceu �o,quintal. de um!!, casa dest� cidade, traz�nd�
durante vários anos. um -anél com. minúsculas Inscrtções, que estão sendo decífra ..

Em 1914 foi nomeado pro- das pejo serviço de eontra-espíonagem,
fessor da Faculdade de Ciên- Na opinião dos peritos, o pombo-correto percorreu Ionga
cias Veterinária e Ag'ronomia distância, pI:esumindo-se que foi lançado do mar.

:e�� �:��od!e��:U:�!d��mitido Fõr··deü·ôiíêlâiíô·_·--p-·êló····�pbrõ·p···rlõ····âlú-jiõVergas, flue não exerceu a

profissão, declarou considerar Londres, fevereiro (Agência Telegráfica Norueguesa)
a sua má sítuação financeira a Numa prisão na Alemanha onde se encontrava, faleceu o pro
principal causa do atentado fessor Gunnar 'I'hornsen, de Arenda]. O professor Thomsen foi
contra o ministro Rothe. preso em 1941, denunciado por um aluno nazí•

......� �_ - �_ � �...•.•.•.•...•_.�..� _.•..-.-
Recorda-se que Vergas tam-

UM SACERDOTE FUZILADO ,bém intentou, perante os

tribu-. . •nals, ações contra todos os

antígos ministros da Instrução
Pública da Arg'entina pelos da- Londres, fevereiro (Europeau Correspondents, para O
nos decorrentes da sua demís- ESTADO) - Na parte da Eslovénía ocupada pelos nazís fo
são, que considerou ilegal. ram completamente destruídas três .aldeías porque os habítan-
Buenos Aires, 12 (U. P.) - tes tinham tomado parte na luta de guerrilhas.

.

São desconhecidas, até o mo- Foi fuzilado um sacerdote de 86 anos de idade. Estava
mento, as causas que <leram proibido de dar consolação espiritual aos reféns que iam ser

origem ao atentado à vida do I fuzilados. Tinha, porém, obedecido a chamada dó dever em lu..

ministro Bothe, Transpirou, g'al' de obedecer as ordens dos criminosos estrangeiros.

Foram doado! ao
Brasil os bens de

Siefan Zweig
Londres, 12 (R.) O sr.

Gustavo Lessa, antigo secretá
rio da Associação Brasileira de
Educação, que está estudando
a organização dos' serviços so

ciais da Inglaterra, declarou à
"Reuters" que o magnânimo
oferecimento dos tesouros ar

tísticos e literários de Stefan
.zweig ao Brasil, pela sua fa
mília, foi de um valor inesti
mável.

<' Indubitavelmente - disse
- a Associação de Educação
-ertgírá no Brasil um monu-

mento à memôrta de Stefan
.zweig e à generosidade de sua

família, presenteando a nação
brasileira com a residência de
Zweig em Petrópolis, o que es

tá de pleno acôrdo com os
ideais que inspiraram toda a

vida do grande escritor" r
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Visão retrospectiva da conferência de Natal
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o (on(eito de inimigo (om rele
�ão aos (h Is estrangeiros
Rio, 12 ("Estado") - Em des

.J>acho exarado em processo de con

trato de trabalho, o sr. Marcondes
Filho acentuou "que não é possi
vel, na época atual, em que se tra
va sobretudo uma luta da humani
dade civilizada contra um regime
.que procura avassalar Q mundo,
entender-se como inimigos todos
os indivíduos que nasceram em

território dessas nacões contra as

-quais nos empenhamos nesta guar
.da de defesa de nossas liberdades".

"O conceito de inimigo. - de-
-- ..cI.Qol'&u aquele titular - com rela
ção aos civis estrangeiros que se
encontram dentro do território na

-ciorial, tem de ser examinado em

cada caso, atendidas as circuns
tâncias de cada indivíduo".

Rio, 12 (E.) - Sob O título
de "Os pequenos aposentados"
escreve o "Correio da Ma
nhã", o seguinte: "Já se teria
pensado na sorte dos pequenos
aposentados em face dos des
contos em seus vencimentos 't
Parece que não. Entretanto,
ela deveria ser examinada, a
-fim-de que se não agravasse a

aflição de tantos aflitos.
Ainda agora, vários dêles

acabam de apelar para o Cor
reio da lUanJlã, a-fim-de que
exponhamos a penosa situação.
Dizem êles que o aposenta

do, na sua quase maioria, não
recebe ordenado, mas uma es
mola a que faz jús pelos servi
ços que prestou. E quem o

ignora?

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Comemoração da primeira década nazista: Estalinurado A �E�:'�!NTOS�(��:()lRio, -' (Por EDSON FERREIRA 5.700 paraquédas, 404 transmissores 9,A inveja, que tem olhos-
DOS SANTOS - Copyright da Inter- comemorava o primeiro e último de- de rádio, 3 trens blindados,. 475 va-

Americana, para "O Estado") - Os cênio de nazismo, no mesmo instante gões ferroviários,. �8 Iocomotívas, 229 míopes para ver o bem, tem.

alemães sofreram em Estalingrado a em que o marechal Goering insistia depósitos ele mumçoes e grandes quan- oulmõe s de bronze para publicar
mais espetacular derrota desta guerra, em proclamar a superioridade da raça tidades de OUtl·OS. equ ípamen tcs. o mal" - Lemontey.
ao mesmo tempo que os russos deram ariana e da organização nazista, sem Encerrou-se, aSSIm, de manena bem •

uma demonstração de resistência e esquecer de recordar que a Alemanha trágica para os naz istau, a campanha A ANEDOTA DO DL\.
capacidade de organização sobr�llU- devia sua grandeza e sua torçu ao de Estal íngrado, cid�_cle que Hí tler che- _ O sen hor prei ende case r�'
mana. As legiões pardas de Hitler "gênio político e militar do Fuehrer ", gou a af irma r ql�e tmha sido ocupada

I
.';>; , '_

que, arrogantes, marcharam contra a os últimos remanescentes das tropas pelas torças naz.ístas. A �erc1ade, po- se com mnha fll�a. Pois mUI

fortaleza do Volga, ti-romperam atra- germânicas denotadas em Esta l iugra- rem, era bem outra. Os naztstas conse- to bem, 1.18S é d vir to- o de que
vés de seus subúrbios e chegaram elo entregavam-se em massa aos sol- guiram apenas OCUll�l' partes <la c i- eis é uma moça muito instrui
mesmo às margens do famoso rio, mal dados russos. dade, isso mesmo apos lutas sangren- d S be francês inzlês alemão
sabiam que caminhavam para o aní- Em Estalingrado, os russos viuga- tas, combatendo de rua Ell11 rua, de ca- a. a "o,

.'

quilamento total, para a maior der ro- ram, e com grande vantagem, a -Ier- sa em casa, para depois serem literal- toca piano , pinta, c anta, e tr ..�
ta sofrida pelas armas germânicas em rota de Tannenberg, onde o Segundo mente varrídos e aniquilados, em vir- e o senhor, natu almente, tem
vários séculos. Mais de 300.000 ho- Exército russo, na Primeira Grande tude do desenvolvimento de um g í- também muitos conhecimentos�
mens foram exterminados e aprisio- Guerra, quando avançava na Prússia gantesco movimento de cerco e anl
nados. O marechal Paulus, que co- Oriental, foi isolado e cercado, perdeu- quilamento ideado e posto em exe

mandava o 6° Exército nazista, e mais do mais de 100.000 prisioneiros, bem cução com firmeza e bravura pelo co-

15 outros genera.ís, foram ígualmen- como gl'ande número de mortos e te- mando russo.

I
te aprisionados. Nem um único solda- ridos. A vitória russa em Estal ingrn- Estal.ingrado foi o túmulo da ínven
do conseguiu fugir à gigantesca e lia- do atingiu proporções muito maícres, cibilidade nazista, e asinalou o início
bilíssima armadilha estendida pelo sob todos os aspectos. Foram extenni- da reviravolta das Nações Unidas, que,
comando russo. Foi uma derrota total. nados mais de 300.000 soldados ger- na Rússia, na África do Norte, no Pa- (alças e arrumar a casa.

Não resta dúvida que as Nações I mânicos, tendo sido feita uma enorme cífico, e, no momento oportuno, na •

I
Unidas não poderiam comemorar de

I
presa de guerra, inclusive 744 aviões, Europa Ocidenta:, dest�'uirão comple- O PRATO DO DIA

melhor maneira o décimo aniversário 1.517 tanques, G.523 canhões, 1.421 tamente o podeno naz ista, afim de AS PARGOS COM: MOLHO
da ascensção de Hitler ao poder do morteiros, 7.489 metralhadoras, 76.887 que a liberdade, a justiça e a paz pos- DE MANTEIGA _ Torr.e as
que com essa magnífica vi tória de I fuzís, 69.454 caminhões, 7.341 moto- sam novamente reinar sobre a huma-
Estalingrado. No dia em que Berlim cicletas, 470 tratores de artilharia, nidade. pargos de I. tá (esc, uen te-r s na

próp: ia lata ern banho marial'
escorra a água e I egue-os com

o seguinte rnôlho: Bata uma

gema e as POUlOS vá deitando
manteiga derr e tida por cima.
Polvilhe com salsa bem pica-

Os originais, mesmo não pu-

I
blicados, não serão devolvi

dos.

I
A direção não se resPbnsa--
biliza pelos conceitos emiti- .

__d_OS••Il_os_ar_tig_os_a_ssi.n.a_do_s...
, e.: S E

d�'A S _ .:TóPICOS & COMENTÁRIOS -D
•• • _:;J �

• padrões maravílhosos. finíssimo acabamento das melhores •
-

Não tenhas dúvida em de-

i Ofábricas
do

,paísS'SAO-OeNnco,ntraAdas nosBbal0cãeSFldOA i :::c!::isu:Ue'���i��-::,!u:::;:
•• asa . 8_ go; não merece tua estima um

traidor da Pátria. (L. D. N.).
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ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr$
Semestre Cr$
Trimestre Cr$
Mês c-s
Número avulso Cr$

No Interior:
Cr$
Cr$
c-s

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

80,00
45,00
25,00

Ano
Semestre
Trimestre

Anúncios mediante contráto

• - Diariamente recebemos novidades "

: RUA FELIPE SCHMlDT, 54 - FONE 1514 :
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

H
'

5 I· t P'1 Sa n OU 9 n O Iavera a. CD unis a no ara. Lic. D.N.S.P. rr �99, da 1921

o derrotismo e o pessimIsmo I Sub-Isent•• nOI prlnciplh

"são armas da "qninta-coluna". ! .
muncípio. do E,tado. I,,(L. D.N.).'.._1_7..P.... f _,........, ..""'.....................,..."""""'""'""'""""'"' ....,,.,...__.....""""_"""''''�''''''''''"''''''''' ........"

CIANO NO OSTRACISMO

DOENCAS DA PELE
E SIFILlS

Toda a imprensa anuncia que o
Conde Ciano, genro de Mussolini, e

Ministro das Relações Exteriores
da Itália, acaba de ser afastado do
seu posto. A luta interna na Itália
cada dia toma um cunho mais alar
mante. Um' regime que, por todos
os princípios, era incompatível com
a formação do povo italiano, impos
to pela fôrça e mantido com o san

gue e a miséria do povo, fatalmen
te tinha que experimentar fracas
sos sucessivos quando chegasse a
hora dos testes do seu poderio real.
Foi assim na Etiopia, onde os po
bres e desarmados negros da Abis
sínia, resistiram tanto tempo por
que os homens italianos .não sabiam, I
não queriam e não podiam lutar. 1 Espinhas, eezemes, manchas
Aquele exército de fardas tão pom- j. da paJe. parasitoses. furúnculos.
posas e de passos tão rítmados nas

1
'

úlceras.
paradas, no campe rla:- batalha . foi Tratamento das afecções do
um desastre. \iuadalajara, na Espa- couro cabeludo.
ltÍla, marcou para os italianos fas- Dr. TOLENTINOcistas um desastre rememorado até -

hoje como um dos mais vergonho- DE CARVALHOsos fiascos militares da histór ia.Es
colhendo uma sexta-feira santa pa
ra invadir a pacífica Albânia, Mus
solini teve que pedir auxílio de fo
ra para vencer o minúsculo país. Na
Grécia foi a mesma cousa. Na Áfri· A

ca idem, e, de, tal forma que conta- Alugam-se Tres casas à
giou os soldados alemães. Talvez rua Cam bo-
fosse o ",cli�a". Nas estepes gela-] riú S/O; contando cada uma
das d� RUSSI� a cousa piorou. Os dois pavimentos tendo cadaque nao cor rram desabaladamente '.
era porque estavam congelados... casa 5 quartos. �81a de jan-
E assim º Império do Duce se des- tar, saia de VISita, garsge,

ma?telou. Hoje r��tam-lhe ,apenas quintal, galinheiro, 3 insta
as Ilhas Dode_cane�Ic�s. E ate qua�- rações sanitárias tanque dedo? A cOMusao atmgIU agora o pro- .'

'

I
-

dprio Partido Fascista. A saída de lav�r roupa, Insta açoes ,e
Ciano é sintomática. Nomes que se radIO e telefone embutida8,
a�unciam neste "changez". são i-ni- etc. Tratar com o proprie
mIgOS ferr�nhos do genro do Du.ce. tário. Dr. Agripa de Castro
En<!uant� Isto, a!�luma-se ? perIgo Farl'a à Rua VI'tor Me'relesda mvasao da Itaha_ AproxIma.se a . ,

•

• 1
•

hora das Nações Unidas vingarem n° 24, Consultório médl co,
de forma mais concreta aquela trai- Telefone n° - 1405.
çoeira punhalada que os camisas 52 V-26
pretas desfecharam contra a Fran- -:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ça, no momento em que a viram !!

derrubada pelos alemães e pelos
quintacolunas. franceses. Roma se
encolhe medrosa buscando um am
paro junto à bati,na do Sumo Pon.
tífice. Apela para o respeito aos
seus monumentos, como se êles fos
sem mais valiosos que os de Lon-
dres, de Moscou, de Varsóvia e de

Itantas outras grandes cidades que

I.souberam lutar contra os invasores.
Livro recente publicado nos Esta.

dos-Unidos, i,ntitulado "Balcony ==�������������::Empire", de autoria de dois jorna
'listas que viveram longo tempo em
Roma, traz documentário para os

que desejarem compreender o que
se passa na pobre Itália e '0 que se
pode esperar para o futuro da ter
r� feliz, que o fascisI1.lO desgraçou'lCIano, um dos quatro grandes ba-'
luartes do Eixo Roma-Berlim, poisacima dele existiam apenas o Duce
e o Fuehrer, e, em igualdade de
condições, Ribbentrop, é uma víti
ma da fábrica de miséria e deshu
manidades que ajudou a criar. No
ostracismo verá a derrocada total
do seu país, Mas, mesmo lá, as Na
ções Unidas não o esquecerão na
hora do ajuste de contas." (Co
mentário da Inter-Americana, espe
cial para O ESTADO>.

Consultas: Das 111 às 17 horas.
Rua Vitor Meirelles 22-1" andar.

ADVOGADO
Dr. Aldo Ávila da Luz

Horário: 9 às 12 e 17 às 18
Escr. Edificio Amelia

Neto, sala 2.
Res. Av. Rio Branco; 181

Florian6polis.

Prestigia o Govêrno e a!
classes armadas, - ou será!
um "quinta. colunista". (L.
D. N.).

FLORIANÓPOLIS

Machado & Cia.
Agências e

Representações
C.h" po,.. 1 - 37

Ru. Joio Pinto - 5

espionagem, dele obtendo esta =������������resposta: "Com franqueza, não
acredito que haja espionagem
no Pará. O governo e os milita- çomo os intel'essados eleve'ln instruir
res que lá estão não permiti- seus l'eq1tel'ilnentos
riam jámais o cancro do quin-, Rio, 10 (Estado) - As instituições
ta-colunismo. Mas, se, por ven- assistenciais e culturais de todo o

tura, fôr apanhado algum cons- país que desejam obter subvenções fe-
derais em 1944 devem dar entrada a

pirando contra a Pátria, sabe- seus requerimentos, dirigidos ao mio'
remos cumprir o nosso dever, nistro da Educação e Saúde,até o dia

seja quem fôr o traidor". 30 de abril próximo,
Em seu própriO interesse, as insti-·

tuições precisam tomar essa provi
denciá sem demora, afim de que seja.
rápida o processamento de seus pedi
dos, 'No sentido de evitar diligências:
que retardam o julgamento, os reque
rentes devem apresentar completa a

documentação exigida.
A instituição que requerer pela pri

meira vez a subvenção deverá dirigir'
o seu pedido ao ministro da Educa
ção, acompanhado dos seguintes do
cumentos: a) certidão de que se acha
legalmente constituida com personali
dade jurídica; b) três exemplares dos
estatutos; c) atestado único de que
conta mais de um ano de regular fun-·
cionamento; de que se destina a fi
nalidades constantes dós artigos 4 e 5
do decreto-lei 527, de 1-7-1938 (publi
cado no "Diário Oficial" de 5-7-938;
de que tem patrimônio ou renda par
ticular; de que não dispõe de renda.
suficiente para manter e desenvolver
suas atividades, de que não recebe
outra subvenção federal qualquel'; de
que presta serviços gratuitos aos ne

cessitados; cl) balanço e demonstra
ção de receita e despesa; e) plantas
e fotográfias das instalações, com as

respectivas discriminações,
A instituição que anteriormente te

nha obtido subvenção, está dispens;Oi,··
da de apresentar os document<!s das
letras a), b) e c).

O atestado da, letra c), deve seI'

firmado por autoridade federal eH es

tadual, de prefer'encia de Educação e

Saúde.

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

Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.
Perfumarias.--Artigos de borracha.

Garante-s-e a exata observância no receituário médico

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

FONE 1.642

não é assim?
- Nenhum, minha senhora,

mas posso garant r-lhe que, em

C3S0 de dificuldades, pcderei
cozinhar, cons rtar as mmhas-

da e sirva,

Rio, 11 (E.) - A reportagem
de "A Noite" também entre
vistou o coronel �Iagalhães Ba
rata momentos antes de sua

posse, no Ministério da Justi
ça, no carg'o de interventor fe
deral no Estado do Pará. Repe
tiu êle, noutras palavras, tudo
quanto já dissera ao outro jor
nalista.
A certa altura, o repórter o

inquiriu sôbre o problema da
-

HospilaI de HalDônia
HAMONIA-

- �,
Alta cirurgia - Ortorpedia - Parto - CHnlca mé-
dica de Adultos e de Crianças. Doenças da Nutrição
Radiologia cHnica (raios X). Laboratorio completo de

análises clinicas. Eletricidade médica
Curas dietéticas e de repouso em ambiente

calmo e confortavel
Médicos: DR. CESAR AVILA - Formado pela Facul

dade de Medicina do Rio de Janeiro. Livre
docente de Ortopedia e Cirurgia Infantil da
Faculdade de Medicina de Porto Alegre
Ex-Cirurgião do Sanatório Belem e da Santa
Oasa de Porto Alegre.
DR. ARTU� PEREIRA E OLlVEIRA - For
mado pela Faculdade de Medicina do Rio
de Janeiro. Ex-médico efetivo do Hospital
de Caridade de Florianópolis e ex-chefe do
Laboratório Central do Depar�amento de
Saúde Pública do Estado:

Informações sobre tratamentos e reserva de acomo
dações poderão ser pedidas por carta à
gerência do mesmo estabelecimento

S 8 n U u e n� I
CONTEM

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

ETC
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
OI Pálidol. DaPlupcr.dol,
ES90tadol, Animicos, Mãe.
que criem M,grol, Criança!
raquíticu, receberão • tenl-
ficeção glr.1 do orgenitmo

com o

OS PEDIDOS DE SUBVENÇõES
PARA 1944

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Notícias I' nª" ,a!���! não ,�,�!,ir! I,"" Ama��n��Lo �������� ��lfi!�n;�)�!�m:,��}Li����o�primentei e parece que você notou I elo meu sinceríssimo abraço. Seus dez hatma" Gandhi, que se encontra de- toda a duração do jejum e, com
isso. Deve ter ficado sentiela e teve dedos a roçarem o plano, eram como dia 10, um jejum de 21 dias. êle, quaisquer membros do seu

.: razão. Não pela falta que lhe rízesse se fossem outros tantos cisnes a be- "O mahatma" Gandhi, que conta Partido que desejassem acampa-A remodelação dos serviços lo meu abraço, mas, simplesmente por liscarem a água, no seu caracterfstí- atualmente 73 anos de idade, anun- nhá-lo".Gandhi respondendo à refe-de àguas e esgô to e a arnplra- ter sido um abraco a menos na mul- co g lú-g lú, ciou que continuará durante 3 Se- rida declaração. mostrou-se propen-
�ão do serviço de fôrça e luz tidão deles que você recebeu. Vem agora Francisco Mig none, com manas com sua dieta frugal. so a abandonar o jejum, mas só
elétricas a esta Capi ta l exigem "Improviso" e "Tuas mãos" que voo Nova Del hi, 12 (R_) - A decio no caso em que fosse solto, pois,

éê interpretou muito bem. A. Buzzi- são de Gandhi, adotando o jejum, se- do contrário, jejuaria na detenção.11ma série de providências, que Peccia deu, como último número da guiu à longa correspondência mano Torna-se agora evidente que ape-'tornam neces iária a pronta e e 1 P. parte,
.. El Mcrenito ". Raras, ra- tida com o vice-rei e na qual o Ií- nas a sua liberdade incondicional

colaboração dos poprietários de ríssímas vezes mesmo, uma cantora der indú repudia a sugestão de que poderia evitar a sua decisão de je
conseguiu (lar tanta graça a um n ú- o Congresso tenha sido o respon- [uar, Isto, porém, o govêrno da In
mero musical como você deu a

.. El sáve! pelos crimes, destruição de dia não está preparado para cou
Moren

í

to ". Você integrou-se de uma trens e danos a propriedades que ceder, pois sua posição permanece
maneira tal no espírito da letra e da ocorreram há pouco tempo, acu- a mesma. A única coisa que a ad mí
música, que a impressão Íoi exata- sande o governo, ao contrário, "co. nistração pode fazer é conceder a
mente a que o autor deveria ter que- mo único responsável". liberdade a Gandhi unicamente du
rido emprestar ao criá-la: GRAÇA! Na sua carta ao vice-rei, Guandhi rante o período do jejum. Se, por
E êsse é o melhor elogio a que você declara: "Meu anseio não é jejuar outro lado, Gandhi não se mostrar

I
poderia aspn-ar: a ele ter dado alma para a morte, porém para sobrevi- propenso. a aceita.l'

essa Iiberdade
ao corpo abstrato de U11la inspiração. ver. Se Deus assim deseja, êste íe- concedida pelo govêrno, é Sé pratí:SEGUNDA PARTE - Delibes com jum pode ser quebrado mais cedo car o jejum' na prisão, será apenas.. Les filie" sle Cai] ix

"

como prímetro I p�l? Gov�r.�o, concedendo o lleces-, �or sua própria conta e �isco. Em
númerO. Nele, você se padronizou pe- sano auxilio". liberdade, durante Q penado do
las cantoras que já o tinham inter- O vice-rei, em sua resposta, soli.1 ;rjum, Gandhi poderia ter socorros
pretado antes e assim, embora você cita Gand hi, a abandonar a idéia do de seus próprios médicos e tam
cantasse bem, não me impressionou, jejum, "não apenas devido à minha I bém receber seus amigos". ,justamente por isso! Você tem um própria e natural relutância em vê- i O importante da declaração, poestilo todo pessoal, Nazira. Sua fór- lo concienciosamente arriscar a vi- rérn, é que a mesma assinala quema de cantar e interpretar as músí- da, mas porque considero o uso não poderá ser examinado o pedicas, é só sua. Por que então restrín- do jejum para fins políticos uma do de Gandhi, para que o Partidogir-se a imitar suas COlegas como forma de "chantage" vara a qual do Congresso seja exonerado de

I Deanna. Jeanette Mac Donald e ou- não pode haver justificativa mo- responsabilidade pelas desordens e
Entretanto, talvez mais cincero ain-I tras? j�o númer? segU�.l:te, entr�ta:l- ral". consequências da recente campa-da do que todos os outros, aqui vai to, voce voltou a sua iorrna propria Essa correspondência foi pub li- nha dos líderes pol íti cos indianos,êle, simbolisado nessas palavras sim-

.,1
e

."QUand
ma mere

"

resultou numa cada pelo govêrno da índia acom- exigindo a abosluta autonomia daples mas sinceras que ora lhe dirijo. demonstração de suavidade, já que panhada de uma declaração em seu índia.Você esteve magnífica. Nazira! Sua a sua execução era quase que exclu- nome, que diz o seguinte:voz é qualquer coisa de notável, e eu, I sivamente em tons pianissimos. Con- _

formando na legião de seus admira-' trastaudo, em "la Pastorell� delli Al
dores incondicionais, orgulho-me por pi", de Rossini, houve movimento,
ser você catrutnense! Já. não me pa- vivacidade!
rece distante o dia em que verei seu Seguiu-se" La Ghomatta ", mais ou
nome citado entre os maiores do ce- menos no mesmo estilo do número
nár io lírico brasileiro .e quiçá mun-! antcríor, com uma l1lai?r dose de ale
dial!! Você nos encantou a todos, Na-] gr ia, e a sua graça prouna a realçar
zira, o eu, que fiquei com as mãos 'I a vivacidade da letra.
vermelhas de tanto que a aplaudi - Durante o pequenino intervalo que
bemd itas palmas! -, compreendo I Sel�al'OU éssa núm�ro do seguinte, no

agora o quão acertado andou o nos- tava-ss a expectat iva em torno de co
so Estado, patrocinando a educação mo você se sa íria na Valsa da Mu
de sua voz' TI: é por isso que, ao mes- i setta de "La Bohàme ". De fato, em
mo tempo que lhe dou os para bens, I bara as demonstrações dadas desde o

aproveito para extendê-los ao sr. Ne- comêço do seu programa bastassem
rêu Ramos, ])adrilll!o expontfweo de para provar a sua ar+a, ,,' "da assim
uma tão bela causa. E você notou, havia uma dúvida qualquer. E dizer
Nazira , como brilhavam de satisfa- que você venceu airosamente com a

ção os olhos ele el. Beatriz Ramos, du- segurança de sua voz, sua iuterpre
rante todo o seu recital? A ela tam- tação e seus agudos notáveis, é abso
bém nós elevemos muito, principal- lutamente supérfluo! Haja visto o
mente a inclusão do "Canto ela sau- número seguinte "La Cap

í

nera ", mais
difícil por exigir maior dose de mo
dulações - maior segurança de voz,
consequentemente! E a assistência
não se contentou com uma interpre
tação só: diante das palmas entusi
ásticas, você foi obrigada a bisar o
número de F. Benedict!!
Como fêcho de ouro, tivemos "A

Flauta Mágica" de Mozart. Você no
seu melhor e Amarí Cunha com um

acompanhamento extraorclinário, esti
veram maravilhosos! E se dependesse
de mim, únicamente, eu teria feito
você bisar também êsse número.

tas a horários especiais, o regime
de três horas de expediente, queO Presidenle ela República apro- serft iniciado às 9 horas e encerra

vou, uma exposição de motivos do do às 12.DASP, determinando que aos sá- *

bados seja ohservado em t0das as O consagra.do ator brasileirorepartições públicas do Distrito Procópio está apresentando em S.Fedel'al, excepto as que pela natll- Paulo a comédia de José de Alen-reza de seus serviços esião sujei- cal': "Demônio familiar",

casas e terrenos.
Assim, a Companhia que pro

'cede a0S estudos respectivos não
-póde dispensar, para a exati-
-dão do seu trabalho, a realiza-
ção dum recenseamento dos
imóveis; esperando da boa-von
tade de todos a melhor contri
.buição possível.

Nêsse sentido, fará distribuir
entre os proprietários fichas
.apropriadas, com um qiestoná
.r io , que serão peios mesmos

preenchidos.
As informações a serem for

necidas, deverão ser escrupu10
samente discriminadas, visto co
mo constituirão documento de
valor em casos futuros, como,
por exemplo, os de desapropria
ção, não se devendo esquecer
as vantagens de um imóvel per.
feitamente cadastr-ado, o que
.muito facilitará qualquer venda
ou transmissão.
De esperar é, que todos os

i"I)'roprietários, concorrendo para
.a regularidade de tal serviço,
satistacam com boa-vontade a

solicitação da Companhia, se.

.guros de que agem no próprio
proveito e em benefício do pro
'gresso da cidade.

-

•

Esteve em nossa Redação o
-sr. Domingos Vitorino, !ndigen
te, comunicando- nos haver per
dido , nas imediações do .Iar
tlim Oliveira Belo. uma carteira
com certa importância em di

. nheiro,
•

O Inslituto de Educarão de Flo
rianópolis está chamando os can
didatos a exames de 2a. época,
.afim de receberem instrucões rela
tivas à realização dos mesmos.
No dia 15 de março p. vindou

ro serú iniciada a coleta de info,r
Júaçõ1es necessárias à realização do
"Censo Imobiliário" desta Capital,
com a distribuição, aos proprietários de imóveis, de impressos
(Questionários) e visitas aos ocu
pantes do prédio.

O Edital ela Prefeilura a êsse res
peito está afixado no Escritório
Central da Contratante dos Servi
ços, situado ii Avenida Hercilio
Luz, esquina da Avenida Mauro
Ramos.

Os question{lrios estão sendo for
necidos, gratuitamente, aos inte
res,sados, naquele local, toelos os
dias úteis, das 8 às 17 horas, até
° dia 15 dc março, claia em que
será encerra,ela a distribui cão.

Os leitores develll comúreencler
·que é de suma importância para
11ÓS o cumprimento dessa formali-

, daele, já que precIsamos colher in
formações seguras e completas 50-
b,re as nossas necessÍllad es, para
que possamos contar com iustaJa-
-ções de úgua; energia elétrica e es
gôto, bastante eficientes.

*
,

Em virlude do falecimento do
diretor da Escola Técnica Nacio
':nal, do Rio, professor Nerêu Sam
paio, o minislro da Educacão as
sinou portaria designando 'O dire-
10r da Divisão de Ensino Indus
-irial elo Departamento Nacional de
Educação, sr. Francisco Montojos,
para, até ulterior deliberação, res
pon.d{3r pelo expediente daquelaEscola.

O Conselho Nacional de Educa
çã'Ü em Sua última reunião apro
vou, unanimemente, o parecer daComissão de Ensino Superior, re
latado pelo sr. Samuel Libânio, re
ferente ao relatorio de 1941 da Es
cola d� Belas Artes ele S. Paulo,conclumdo po,rque poele o mesmo
seI' arquivado.

*

II

crianças
Rio, 12 (ESTADO) .-- Correspon· seu serviço da Pró-Mater e do Ber-

Casa Be.ora-o dência dirigida a um matutino des·' çário da Santa Casa e os srs. �van
ta cidade anuncia que, na igreja Vasconcelos e Ismael Camargo in-

Fábrica de artefatos do Carmo, em S. Paulo, foram bati- cumbiram-se de prestar assistência
zadas as trigêmeas Maria Apareci· à parturiente. A enfermeira parade couro da Pérola Aparecida e Madalena os primeiros dias foi obtida por in-

Pastas de couro para A�arecida, filhas do casal Antônio termédio da Clínica especializada
colegiais (artigo forte e e Rita Del Forno, ·nascidas no dia da Faculdade de Medicina.
'Parato), Cintos, Suspen- 30 de outubro do ano passado, na As crianças foram entregues au

M I Penha, e que foram entregues aos Serviço do Berçário em condiçõessóri.Js, 8 as, etc. cuidados do Serviço do Berçário, precárias, com pêso de 1.600 gramasSó na "CASA BEIRÃO" da Cruzada Pró.Infância, a cargo e 1.900 gramas, e voltaram para a

Rua Tiradentes nO 3 do médico-chefe dr, José August6 residência de seus -pais,' pesando.

I -Florianópolis- Lefevre. r�spectivamente, 4.100, 4.300 e 4.700

I
De um parto quádruplo salvaram· gramas.

se três crianças, morrendo uma As crianças, segundo declarações30,vs.-16 delas poucos instantes depois de do médico José Augusto Lefevre,-�--'
vir à luz e por se tratar de casal foram alimentadas com leite mater-
sem recu�sos, a Cruzada Pró·lnfân- no e leite ordenhado, obtidos na

cia providenciou assistência imedia- Casa Maternal da Cruzada Pró·lu
ta, internando no Berçário as 80· fância, durante cerca de um mês
breviventes. Na mesma ocasião I) c meio, adotando-se depois o aleita
pediatra Leite Bastos colocou à dis· menta misto com leite materno e

posição das mesmas os recursos do Leitelho Eledon.

Eis aí, minha querida conterrãnea,
alguma coisa da minha impressão sô-
bre o seu recital de 10 de fevereiro.
•.Alguma coisa", sim, Nazira, porque
não é tudo que a gente pode passar
para o papel. As elpoções gratíssimas
que a interpretação da boa mUSlca
desperta no mais recôndito de nossa
alma, por exemplo, você acha que
exista alguém que as possa transmi
tir ao papel? ..

Aqui vai, mais uma vez, para você,
o meu sincero grande abraço, e que a 21
Legião Brasileira de Assistência nos
possa oferecer ainda outras noitell
maravilhosas, à semelhança da noite
de 10 de Fevereiro de 1943.

MISTER X
"�_J".."""""" - __..... ..

dade
"

no programa, pois soube que
foi ela que insistiu para que você o
interpretasse. E como você o fez, Na
z i ra! Foi uma das melhores coisas da
noite, sabe?
Ainda não lhe disse, minha queri

üa contenânea, mas você agrada
mais ainda I)Orque não se limita a
cantar; você vai além. Embora sua
voz seja pura, cl'istalina como a água
de um lago, você nô la apresenta
através de movimentos faciais cheios
de graça e de encanto. E isso acaba
por cativar os que tenham .. ficado"
na sua voz, sem se passarem para vo

cê, pessoalmente ...
Embora não me tenha dado per

missão e nem me pedisse que o fizes
se, eu gostaria de analisar aqui o seu
programa, Nazira' Não vou preten
der tomar fóros de crítico musical e
ilellJ exporei minhas opiniões através
de termos empolados. Absolutamente,
não! O que você vai ler a seguir, é
apenas a minha opinião, exposta na
minha linguagem - tudo muito sim
ples, portanto, mas talvez por isso
mesmo, rigorosamente sincero' Para,
começar, manda a verdade que eu di
ga ter tido você um acompanhador
esplêndida, à altura dos seus recur
sos vocais - melhor você não pode
ria ter encontrado! Modesto por ín
dole, ninguém jamais o ouviu dizer
Que sabia tocar, e daí ter Amarí Ro
drigues da Cunha constituido uma
ótima surpresa para todos. Vocês dois
deram aos catarinenses que tiveram
o previlégio de ouví-los, uma das
mais gratas noitadas' até hOje!
PRIMEIRA PARTE Alberto

Costa e Francisco MigllOne: dois
gralJdes nomes da música brasileira
que tiveram a primazia de abril' seu
recital. Na "Serenata" você esteve
bem, sem grandes lances, mesmo por
que o número era simples. Dir-se-ia
ter sido escolhido à guisa de apresen
tação, para levar a platéia aos pou
cos, para não entusiasmá-la logo de
comêço. E assim foi.

O "Canto da saudade", como já lhe
disse, foi muito bem interpretado,
pois além da voz, você deu às palar
vras de Alberto Costa, a verdadeira
expressão requerida.
"Cisnes" - trabalho mais do pia

nista do que própriamente da canto-

DR. VITOR GUTTIERREZ
avisa que reassumiu sua
clfnica, à rua FelipeSch·
midt n°. 34, das 14 às 17
horfis.

Dr. Vitor Gutierrez
Cirurgião Parteiro

Com 2 anos de prática nos principais Hospitais da Europa.
Chefe do serviço Pre-natal do Dapart. de Saúde Pública.

MoléstifiS de senhoras. Endocrinologia.
Oonsultórto, RUA Felipe Schmidt, 34

Consultas das 2 1/2 às 5 horas da tarde,
Residência: rua Rui Barbosa, 57 - Fone 1064

V de S
a casa n°

eu - e 58, da rua
Anita Garibaldi. Tratar à
ruo Brusque, n0 32
92 6 vs - 1

fInstalada modernamente e dirigida por técnico espe-
cializado, conserta e reforma máquinas de escrever

e de contabilidade com absoluta garantia
e modicidade de preços

Rua João Pinto, 5 - sobrado Telefone, 1658

Machado & Cia
p. Alt.37

ANTONIETA DE BARROS
EXTERNATO fUNDADO EM 1922

Professoras: Antonieta e Leonor de Barros
Fernando Machado. 82 Fone. 1.516
Alfabetiza e prepara para os exames dE:' admlssão aos

GINASIOS e INSTITUTOS de EDUCAÇAO
MATRÍCULA: Das 9 às 12. Nos dias 27 e 28, para os alu

nos do Curso; nos dias 29 e 30, para os novos
(15 V.BIt.H

CURSO

De um parto quádruplo, salvaram-
se três

Ao tentar esquivar-se às determi·
nações dos órgãos de Estatística Mi·
litar, uma pessoa revela o que é:
iuimigo do Brasil. E para os inimi·
gos do Brasil, a lei é inflexiveL
(D. E. M.).

As anedotas e piadas aparen
temente ingênuas são grandes
armas de desag:;,ega�ão mane

jadas pela "quinta-coluna1l'••
(L. D. N.).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ARAUJO-oLHos, OUViDOS
NARiZ, GARGANTA

Especialista; assistente do Professor Sanson
de Rio de Janeiro.

ron§ult1l!lJ. Pela manhã, das 10 às 12
"'"' \iii. A' tarde. das 3 As 6
__--'--=A�U=----::::::...SENTE

Dr. MADEIRA NEVES-médico especialista em

EXEMPLO ESIADO" NOS MUNICíPIOS
URUSSAHGA

Depois de prolongado e!?tio, chove torrencialmen
te neste rnu n ici p io . Infelizmente, os lavradores já haviam
perdido grande parte da sofra dêste ano.

"O

Dr.

CANOINHAS

, A.?�'(U'O lJIoreira
RIO - Iever=iro - (Por avião)

(Copvrig h t ela Inter-Americana, para
O Estado) - Além ele outras amar

rações, Hitler está com um nó na gar
ganta, Não pôde comparecer às ceri
mônias fúnebres em homenagem ao

nazismo, celebradas ern Berlim, antes
de ontem, no Ministério do Ar, Falou
por êle o peso pesado Goering. Incon
veníentisstmo. Fez graças do princi
'pio ao fim, desde a afirmação de que
o juramento do Fuehrer e dos seus
mais íntimos colaboradores, feito ao

DOEN
marechal Htudenbui'go, há dez anos,

ÇAS DOS OLHOS "não foi um juramento ordinário" -

até aos louvores derradeiros a um po-
CUf!!O de Aperfeiçoamento e Longa Prática no Rio de Janeiro bre homem que perdeu a coragem,

Consultas Pela
h
manhã: às terç�s., quintas e sabndos. das 10 ás 12 perdeu a vergonha e perdeu a voz:

Consultó .. R 0Jra�: à t�rde. dlilflamente. das 15 às 18 horas
"Hitler nos está conduzindo para ;1

rIO.. ua ,oao PInto n. 7, sobrado _ Feno: 1457
maior elas vitórias", Alemão, quando

Residência: Rua Presidente Courínho. 2.'�.
. dá para piadista, é um desastre".

� Como se não bastasse 2, terrivel ane-

MARIO WENDHAUSEN __ (diplomado pela
dota de Goer iug. o outro ela turma,
o mal acabado Goebbels, aos pulos,

E -f d� Medicin�. da pniversidade do Brasil)
Faculdade Nac. correu sobre um microfone e soltou

•

X nterne do Serviço �e ChD1ca Médica do Professo." Osvaldo Oliveira
um enorme discurso, tambem queren-

médiCO do Departamento de Saúda
do ser humorista. Disse que tinha si-

I
elo escrito por Hitlel', Que vingança!

CL NICA ME"DlíA Para que confessar?: "A decadência

...... interna ela nação havia feito um tal

Molést,ias internas de adultos e crlancas
progresso, que a transição para o caus

C.onsul,tórlO: Rua Felipe Scbmidt n. 18 _ Tel· 1'4"6 parecia ser a única solução possívet ".

R d R
v

.» E E!ste deboche?: "O que se realizou
esi enC�8: ua Visconde de Ouro Preto n. 70 'Tel� 152'l na Alemanha, desde 19\33, sob a nova

Horano - Das 15 às 18 horas _ FI ORIANOPOLTS
�

direção, no c1omÍl�i� d3;, culturs:, e ,el?
7:-_�;-;;-:;;-;;;-:;;-;;:-::::---:��::,:::-:,:,,���.J��:::..:.1:..:::.:..::::::��._ pregresso dcm ocra t 1 COS , E a Justiti-

Dr AU--CiUSTO DE PU'
"

cação da guerra, com tamanha cruel-

A LA Dlret!lr� �o Itcspilal dade?: "Prometí liquidar o de sem-
• de Capd�M!. de I prego. ,," ru, num jeito ele epitáfio:

Residência e Consultório' Rua Viscond d OFlorianO!JOllS "Deus será justo ao fazer o seu jul-

( rõxí
' e e ur o Preto 51 gamento ".

. p Imo ao Teatro). Que amigos! Bem se percebe. Com

FI i t �l�urgi� geral e Doenças de Senhnrus. brincadeiras assim, eles pretendem se

C
S O erapia: Díatermía, ínlra-vermalho e Ultra-Vi' I t

livrai' do castigo que caberá a todos,
ON8ULTAS: Diariamentes às 11 30 e da 15 à lSv e a, e não a Hitlel' só, Querem convencer:

F "1'
S s horas - Não fomos nós! Foi ele! - Vão

ODe .644 esperando , " o Juca não vai para

Josephl-"Ia S'hWâl�escn
.... , iS� 'i'j;Cl'ivel o que os companheiros,

II � �... na despedida, cometem contra Hitler.

M E D I C A J .Ne111
se pode achar explicação no. fatode serem alemães com raiva ele um

1Doenças de senhoras e crianças
.

austríaco, -:;:'�1rofessor Alfredo Pimen-

CONSULTAS das 10 a's 12 d
,ta. (111° � uo .r;,('t''PtnOceUl ....."\

�IU" oS ."'.,,_: e as 11.
, lI, � .. v e português e cl'lsmou o 11â'

não queriam _.e nao !lua __!:__SÇ.lu�11 ESPÍll]1a\"I às 11 horas ZiSIllO, em Portugal, de integralismo,

t de !ard�s t .. o pO_l]1'.Jat. 39 (sob.) antes do professor Plínio Salgado cris-

-----"'os tao ritmado- mal' com o mesmo pseudônimo o mes-

A -d N b
'1"'\.• :nll� .I�� �"at?/AS lACEDDA

mo falso espiritismo aqui, - publt- VI a na oruega so
m.• J _ " " cou um artigo na "Jovem Europa",

!,X-Ino do Serviço do Professor Leõnidas Ferreira e ex-estagiário dos
com os seguintes pedaços, que eu 1'0- domínio da Gestapo

...tos do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr Pereira Gomes (S PI) produzo no original p.ara nã? ,lhe
Chefe do Servl'ço de Oftalmo!oUl'a 'do üanart .. au o perturbar, com a tradução brasüeíra, Londres, 11 (Reuters) - Os h o r- ciso apenas denunciar essas brutali-

, t".... amentO o estado de nascença:
de Saude e Hospital d C 'd d

rores da vida na Noruéga, sob o do- dades, é preciso também comprová-
• • . .

e arl a e ' " "Alega-se que junta a esta tína-

(I n ca
-

d
...

m írrio da "Gestapo", são descritos las.
I I me Ico ..clrurglca especializada de Ilidaele

que serve _o ,mundo inteiro (a numa declaração oficial norueguesa, É isto o que o govêrno britântco

OLHOS OUVIDOS NARIZ e GRRllnANTA
da luta ela Germallla contra o Comu· divulgada pelo sr. Terje "Vold, mi- está fazendo, com o presidente Roo-

, , .. 'I\01Il nislllo) andam e misturados com ela,
Cons. RUIl Felipe Scbmidt, 8, FO'1e 1259 I fins humanos 'e políticos de intel'esse !listro da Justiça da Noruéga. De· sevelt e os aliados europeus. Uma.'

u clara o sr. Wold: "Nada revolta comissão das Nacões Unidas vai ins

, Consultas: das 15.30 às 18 horas pessoal desse Estado, Est� b:m. Mas
mais o povo norueguês do que o vestig-ar êsses crimes de guerra.

Residencia: Conselheiro Mafra. 77-FLOR1ANOPOLIS. I se, amanhã, a Alemanha vItOl'losa per· tratamento brutal e sádico imposto 1<:ste documento que aparece ago·
guntar aos Estados elo mundo onele. I ra e' de va'lor I'nestI'ma'vel POI'S for-

t aos pnslOnelros noruegueses pe a

IIIt�TI1'UTH IUi Ollàfi"UI�TI"U RndJ.vam, enquanto elrt sacTi 'icavrt nas G "U I
. -

Ilece unI testemunho sobre o ma' ..
IJIJ ti n} III "UU U rudes batalhas de leste o sangue ar·

.. estapo. ma comp. eta explaçao �

CLINICO dente da sua mocidade generosa, não devem sofrer os responsáveis por tratamento infligido aos noruegue-

O O. I M II
se admirem se ela· inclinaI' a sua ami- ê-sses crimes e este é o primeiro ob· ses pelos nazistas. E Q testemus

r. Ja ma oe mann zade pal'a os que estavam com ela e jetivo da luta que o povo norueguês nho de pessoas que estiveram na

esta' mantendo hOJ'e Noruéga e IJuderam, assim, presens
esquecer os que se manifestaram con·

tra ela, ou se abstiveram de a apoiar, Inúmeros dos finos e nobres re·' ciar os fatos correntes naquele país�
É natural que estando a Alemanha a presentantes da raça ·norueguesa E é por isso que esperamos po'

jogm' totalitariamente os seus desti. est.ão morrendo sem defesa nas gar· der cumprir a nossa solene lHOs

nos na guerra de leste, amanhã, CO- ras da "Gestapo", expostos aos caso messa de advertência, de que oS!

MO ESPERO EM DEUS, a suã vitó· tigos de toda ordem. Muitos foram crimes serão punidos".
ria, se lembre das simpatias que a ró. fuzilados sem julgamento, mas a A informação inclue os nomes de

eleal'am e retire os seus olhos. das ano sorte dêstes são foi a peor. Peor seis alemães que cometeram atos

tipatias claras e mascaradas que de- sorte têe� os �oye]\s noruegueses, de extrema brutalidade, durante O<

frontou, Podem objetar-me: "E se a lançados u enXOVlas onde veem a interrogatório de prisioneiros. Sã,,;

Alemanha for vencida?" E eu respon'l m.orrer aos pouco�. �uas famílias êles: Hoeler Fehmer, Bernard

do: Se a Alemanha for vencida, é sa. nuo recebem exphcaçoes sobre as Schuettauf, Wortmann "Vestern

tn.n que triunfa; e ligue:se ao diabo suas prisões nem sobre as causas bergfehliz e os carrascos noruegue

fluem quiser, mas não pode fazê·lo das suas mortes. E há todos os mo· ses Doennum Roed e Torhus Sanne�

quem serve a cruz de Cristo"," tivos para acreditar que muitos de- Salienta a denúncia: "A respon-

Goerillg, Goebbels e os etcs, deviam les são torturados até a morte". sabilidade principal pela ordem de:

se mirar em tã,o eelificante exemplo, O lord chanceler Simon, em pre· torturar os prisioneiros recai sobre

até citando Camões: fácio à divulgação oficial noruegue· o chefe da "Gestapo". A declaraçãa
"', .' entre os portugueses sa, <leclara: "O mundo inh�jro sabe indica vários métodos de tortura
alguns traidores houve, algumas ve- que o código nazista é um compIe. empregados, como deslocação dos

loes, ,," to desmentido da lei e que os crimes membros, queimaduras a ferro eft};

brutais constantemente llerpetrados brjlza, destorsão de dedos, a denomí

pela "Gestapo" foram denunciados nada c?mara quente, etc.
por todos os povos. Mas,.. não é pre·

As obras da construção do ! ornaI ferr.cviário
qu� vai de Cresciuma a Nova 'I'r-evie o , passando por
�alna e Novei Beluno, já vão bem adiantados, pois ea

�ao te,�do � concurso de numerosos tu r ru os de traba·
lhos. Lis_a Importante obro facilitarú, grandemente, a

expartaçao do nosso carvão.

No dia 22 do mês passado, o fábrica de caixas
!tiberê, da firma Cor los I tiberê do Cunha & Cio, foi
destruido por incên�io de grandes proporções, prove�ien
te. de tambores de ó leo e querosene. Os d€pósitos de ma
deirci e �asas circunjacentes não foram, porém, atingi
dos, devido o que, na ocasião do sinistro, nenhun vento

Cirurgião Dentista pela Faculdade de Medicina de
Porto Alegre

CliIJic�. Dentárit:! de Crianças e Adultos
Hcrúrlo: Das a as II e das ll! as UI horas

Rua Vitor Meireles1 18
(Em frente ao Grupo Escolar «Dias Velho»)

'''lJ.......,1 Lr). .........

Dr. soprava.

LAGUNA
Festejou suas bôdas de prato, no

mês, o distinto casal Otúvio Capanema
Capanema.

dia 3 dêste
Leonor P.

Está sendo esperado nesto cidade o dr. Osvaldo
Cabral c

' id h' t .

d
..... '.

o nne c i o 1S orl: ar conterrâneo, recentemente
di s t inqu ido com um conví ts poro estudar em Universi
dade Americana.

<iABINETE DEHTARIO
DE

ALVA.RO RAMOS

Dro.

.5

o

Antônio Moniz Ide Aragão Formado pela UniversIdade de
Genebra (Sulça)

Com prAtIca n08 hospitais europemCifnica médica em geral, pedIatrIa,
doençal do IIlstema nervoso, apare

lho genlto-urlnarlo do bomem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

I Corso de R8diologlll Clínioa com o
, dr. Manoal de Aoreu Campllnarlo

I I
Silo Paulo). Especializado em HI
giene e Saúde Pública, pela Univer.
lidade do RIo de JaneIro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia clinica

!/-_. , • .: Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de flsioteraoia

Laboratório de microscopia e
análise clínica

Rua FarnalJdo Machado, I
Telefone 1.195

MÉDiCO
Cirurgia e Ortopedia.
Clinica e Cirurgia do
lorax. Partos e doenças

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano. 33.

Diariamente das 15 às
1'1 borRR.

RESIDÊNCIA:
Almirante Alvim. 36
Telefone n. 751.

Dr. Remigio.
CLlNICA -MEDICA
Molestias internas, de

Senhoras e Crianças em
Oeral

ICONSULTORIO ;

Rua Felipe Schmidt-Edifl
cio Amélia Neto--Fone 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

RESIDENCIA'
Av. Rerellio Luz, 186
- Pilone: 1392 -

LEONOR DEUCHER

14

Dr. Edgard Pinto de Souza
Enfermeira obstétrica (par-

.,.- ,,-o,:

t' d' I d) A t d Médico - cirurgião da Casa de Saúde São Sebastião. FormaÍloDi
eIra Ip om!l a

S enb e :_Da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. onde foi assistenffl
DR. AGRIPA DE FARIA Casa de Saude . 86 astlao, efetivo da Cadeira de Tecnica Cirúrgica regida pelo Prof, Edmundo Vas-

Rua Vitor Meireles n' 26 das 10 às 12 e das 15 às 17 concelos. Ex - assislente do Prof. Benedito Montenegro. Com prática da

Telefone n' lli05 boras I mais de 'l anos na Clinica Cirúrgica do Prof. Alípio Correia Neto, Com

CLINICA MEDICA estágio de especialização no Hospital Charité de Bel'Um (Serviço do Prof_

H
Os elementos colhidos pela Esta· Sauerbruch) e nas clínicas dos Profs. Konjetzny. de Hamburgo. e Schmieden ..

,o�ens e Senhoras - Mo· tística Militar são absolutame\lt' de Franklort. Cirurgia da Tiróide. estômago. intestino delgadO e grosso�
lesttas Nervosas _ Moléstias secretos, (' servem sómente a fim ligado e vias biliares. seios. útero. ovários. rins. prostata e bexiga.

I
Mentais I militares. Negar·se a fornecê-los ou hérnias. hídrocele. varicocele e varizes. Cirurgia dos ossos e articulações.

Consultas diárias das 5 . II mentir no ministrá-lOS constitue E encontrado diariamente das 9 hs, da manhã ao meio dia. na Casa de

horas em diante , crime rigorosamente punido pelas Sil1íde São Sebastião. tel. 1.153 Das 15 às 18 da tarde. à Rua Farnando
__

i leis dI} Paí�. (D. E. M.). Machado S. tel. i.l95. Residencia: Rua Duarte Schutcl nO 2. Tel. 1259

FI ORTANOPOll�

Aplique . um Gasogênio «Sully» no seu caminhão e ganhe fi diferença
Eficiência e garantia absoluta -- Tipo especial para ONIBUS

Distribuidores: C. RA1ViOS & Cia,-s ...Rua João Pinto, 9 s._. Florianópolis
OfiCINA DE MONTAGEM: E ASSISIENCIA - ãL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Soou a hora da libertação da Itália
,No,:a Iorque, fevereiro - (Por via de Natal, ver i ticararn-se em Nápoles,

aereaJ, -:-- (POl' Genevieve Tabouis) - Gênova, Turim e Milão sérias maní
A PO-lJt,lca _americana paj'�ce, nos úl- testações anti-alemãs. Como as auto
tl�10S Lem]JOS, estar partícularrnento ridades italianas só reagissem debil
ativa na península italiana. Até o mente contra tais man ítestacõss o

presente: a linha oficial da propagan- embaixador alemão em Rorna, 'von
d.a arnericana em relação ao povo íta- Mackeusen, enviou a Mussolini dois
hano, �centuava as consequências C2-- protestos contra "a indulgência sus
tastrottcaa da política pró-hitleriana peita da polícia em relação aos mauí
dos goVel'll�S fascistas, e a certeza da festantes ", Von Mackensen, segundoderrocada final, sem todavia convidar notícias de fonte turca, teria mesmo

�lI�'e�al:"ellte os ítauanos a tomarem a ido a ponto de pedir a demissão do
llllcl�trva de uma insurreição anti- prefeito de Roma. Em seguida, como

,-alema.. o partido fascista está em plena desa-
lVIesmo depois elo desembarque de gregação, êle propôs a "Gleischhal

tro�as nor�e-americallas na África do tuug
"

do partido fascista italiano com
NOI te, a l inha .geral das irradiações o partido nazista germânico. Logo
do�. Estados. l!llIC�OS para a Itália não após, um funcionário alemão que jásori eu. modf ncação apreciável embo- reside na Itália há muitos anos, von
ra .m�lt,o �alassem da missão liberta- Reich, tomou virtualmente a direção
d?1 a c:a� ti opas estadun ídenaas no Me- do partido fascista, em consequênciad íterrâ neo e p�'eparasselll os espíritos de uma entrevista com o secretário da
par� um possrvst desembarque na organização, Vidussoni. Receia-se em
Itál ía, apelando para a cooperação Roma a chegada de Von Bohle, che
mais ou m.enos passiva dos habítan- fe das organizações nazistas no es
tes da p�nll1sula. trangeiro, acompanhado de numerosos

-Es�a ,IIl1ha �Ol fortemente alterada funcionários da "Gestapo e dos SS.
nos ultl!l1oS .cltas. "Vossa hora soou, COITe até o rumor de que se estaria
os. alemaes tem entre vós dezenas de organizando um "cornplot " alemão
ulll_hares de soldados e agentes, mas para prender personalidade fascistas
estao demasiadamente ocupados em conhecidas por seus sentimentos an
todas as frentes militares e políticas ti-germânicos.
.da EuroJ?_a para poderem opô]' aos Paralelamente a essas reacões nazis
�os.so� ;sIOr�o� de libertação a mesma tas, os meios diplomáticos � políticos1 eSlstel,cl<1, tulm ínan n, que podei-iam europeus foram informados dos con

l:eahzar há sei� �u oito meses ". Tal sideraveis progressos realizados nes
e _o tom das emlssoes do momento, que tas últimas semanas pela oposição an
dão a entender que está próxima a ti-fascista clandestina na Itália. Ê as

hor� em �lue a Itália anti-fascista e sim que em resposta a um apelo doantI-hülel'lana terá novas possibilida- Duce em favor da "União Nacional"des pal:�1 quebrar o •.
pacto de aço" no dia 2 de dezembro d ir ia ido à Cá:que a nga à Alemanha, fazer a paz mura dos Fascios e í'�r]}on�'çõos paracom _as�N_aç.ões Unidas e talvez mesmo continuar energical11�nte a gU�I:ra ao

cO.\atol ",I futuramente na ofensiva lado (la Alemanha, os oposiCionistas
n;l.ltal' contra a Alemanha, em terri- de Milão organizaram uma reunia-otono europ

-

_
c

J-
eu. Ilegal ue todos os grupos contrários

osNa�. _�o�el:lOS agora fornecer todos liberais, elas Organizações Republica�
b pOll,.eL?leS que nos chegaram so- nas, dos partidos comunista e socia

l1r�, o� mo:�vos q.ue teriam induzido os lista, e mesmo, pela primeira vez,0_ te �m€llcanos a essa mudança de mel1lbros importantes da oposicão al1-

�01:1. ]E cl_al'o, entretanto, que devem ti-hit,leriana e allti-mnssoliniaiía nas

el-se. ef;tllado c?ntactos muito impor- próprias fileiras do partido fascista.

\ant�; u_?s ser�lços de informações Essa reunião histórica, cujo resul

�as l,açoe� 1!llldas na Itália fascista. tado foi imediatamente çonhecicro na

ev�m?s lImItal'''nos, hOje, a levar ao Suiça, repeliu vigorosamente a união. con eCllllento de nossos leitOI'ss al- nacional solicitada por lVIussolini Foi
g:ll1S .

fatos no:'os, à frente dos quais reclamada a organizacão de um' Go

�i:��:- I:lforma�oes sobr� a situação mi- ventO ele Sa.lva,ção Pública, fJn� G-í'lsi
.. e suas I epel'eussoes entre os cír- ne -a paz com as Nacões Unidas tomecuIas cllngelltes do '. -t '. . • .

-
.

S o' 1 -. .

exel CI o ltalJano. medIdas econonllcas e alimentares
S'e",unc

o notICIas recem-chegadas da para aliviai' a miséria das I)Opulaço-eslIlça o r 1"
•

I l'
,

1 S',·) Illc.lpe ;erc ell'O ,Humberto e estabeleça de novo no país as liber-

;l�r-saV�la: cUJa a�Itude parece incli- d�des democráticas essenciais. Alguns Perdeu-see c"da vez I11ms contra o nazismo clIas mais tarde, o "GIORNALE D'
-

e 0�:�=��1l0 a favo.!' .�los aliados, s� fez ITA�IA" queixava-se m�Iito da "exis- Uma chapa de automóvel, na�lto oz da ma.lOll,a dos generaIs do tencla permanente de traidores ita-

I. 1 Conla�ldo Italrano, tendo decla- lianos agindo como q1/,inta-col1t1ta e 14-36, no trajeto da Praça 15
1aco ao reI Clue "a It'l' t' B I

,.

d C
..

, t.
< a la es a hoje repetindo os argumentos da propagan- ao a nearto e anaVlelras.

pI a Icamente sem defesa" .
_. , , .,

Ê o príll' H
' da elas Nacoes Ul1ldas na Itaha'. Quem a encontrou é favor en- ..

b
- Clpe umberto, como se sa- Compreen-de-se melhor diante des- '

I
A

'he, que comanda os corpo� I
.

. . , .

' trega- a no 001 us de Canas-
citos itali

'

.

� c e exel - sas notICIaS, a nova atItude dos nor- vidras.
pótese de-:'lnols que devenam por hi- te,americanos em relação à Itália.

Lelll er o solo da península
•

N' 90
no caso de uma invasão aliada. N�
l�lesmo momento, o Estado Maior italIano, em mensagem ao Rei, teria declarado que para a organização da 1 _

fesa do pais, •.
a Itália eleve antes cdeet d

��oonooaoaOiCCJCXlLJllXJUIDl�:tJC!'!"'�l.IOCQOQOOoax:oaocCXtOOOOOOOO�·OOOOOOOODCClODODlO
U o. re�onquistar sua completa inde- HO IE 6 f ·ra HO IEpendencia em matéria de l)oll'tl'ca es',

rfI ,a .. es rfI

t
XOODDDa�oca.cJtIDdOOCJUCJOIEaDDDOcOOCIXXXlQOQQCICIXIDOtIGOOCkXJODQDtt.ODOOOOCIJCX)CX)QIXXXJCCOgOC!XlllllDEXt

r�ngeira ". E foram reclamadas as se,
gumtes medidas: volta à Itália de todas as tropas italianas que combatem
na frente russa. formaçào de batalhõesde ml�lh€l�es para a defesa da pátria,volta a ItalJa da maioria elas divisões
qU� se encontram nos Balcãs (umas
QUll1ze), convocação às- armas elos ra
pazes de 16 anos e fortificação do lito
ral norte do Adriático e do Brenner
Ora, é evidente que todas essas me:didas são preconizadas em vista ele

Uma política que causa a Berlim tan
to receio que o "Fuehl'er" vem de so�
licitar ao "Duce" novas demissões no
exército italiano. Entre essas figuram
as elo marechal Ettore Bastico e do
general Vittorio Ambrosio, chefe do
Estado Maior. Em seguida os alemães
exigiram o afastamento do comandan
te italiano da ilha de Pantelleria (a
llleio caminho entre a Sicilia e o

Tunísia) e o substituiram por um co
mandante nazista.
Na Tunísia, () Rádio do lVIarrocos se faz
há alguns elias éco elos violentos con

flitos que explOdiram na Tunísia e em

Sousse entre oficiais italianos e ale
mães, bem como entre a população
italiana e os SS nazistas.
Na própria Itália, 48 horas antes.

Lichtfielrl, ali por lS50. não passa- I
va ainda de uma praça, um presbi
tério. uma cerca de roseiras e um
bando ele pombas brancas. A casa elos
Stowe era ígualz

í

nha a todas as ou-:
tras casas. A frontaria revestida de!
heras, O teto de ardósia, de duas

I

águas, tendo no àngulo uma chamí- I
né quadrada; por ali, no inverno, su- i
hia a fumaça da lareira e, na prima-

I

vera, erguam-se revoadas malucas'
de anrlorí nhas.; '

Naquela rasa morava Harriet. Era I
uma senhora pálida, ele vestido ele
roda e touca cujas asas lhe esvoaça-I'varn á altura do queixo. Gola afoga-,
da, camaí'ou no colo, cabelos partidos'
em bandós que mais pareciam placas i
ele ouro, Piedosa como poucas, tímida!
como nenhuma. Tinha uma infinita!
ternura pelos mendigos que pedincha- i
vam à porta do presbitério e pelos'
negros velhos que pitavam diante i

dos ranchos. Não podendo tomar par- I
te nas reuniões de partidários da li
bertação dos escravos, fechava-se no �quarto, á luz de uma vela, e' escre- M
via... Escrevia o que? Historiazinhas
ele Fadas, bobices de moça.
Certa noite, sem dar por isso, lhe

caíu ela pena um romance. Era o dra
ma da senzala. l!:: a pena ele pato cor
reu loucamente sobre o papel pauta
elo. Terminado, leu-o ás pessoas da.
família. O marido beijou-a, achou que:
o trabalho estava bonito e prometeu
conduzi-la ao teatro, quando por ali I
passasse uma companhia ele cômicos. IA notícia elo romance correu pela cio i
dade ; uns cavaleiros misteriosos le
varam-na para as bandas do Norte. z:

�erta manhã, um elesconhecido bateu �
a porta elos Stowe. Dizia-se editor. A �
moça confiou-lhe o oríg inal e depots !
se arrependeu. :I'eve medo. Graças a �
De�U!, não seria publicado ... lVIas foi. I ,
Apareceu •.A cabana elo Pai Tomaz ".1 -------------------------------_:E o mundo inteiro se comoveu diante .---...,--------------------------......._
daquelas cenas. Ergueram-se os cora-

•

ções_ Desencadeou-se uma revolta,
grande como Ullla guerra!
Abraão Lincoln, aU0S depois, ao

conhecer a autora do r\)111anCe, disse-
lhe:

i- Senhora Han-iet Beecher Stowe, �\Y"'�"J�:d""IJI!'íío seu livro foi a nossa melhor a1'm:)',
S

.-.-1'· 'i,".< ... 0 nll Ge
� �..��TI

I,OÇÃO

L E I A ISTO
A DAMA TÍlVIIDA

Cabelos brancos Y
JURAVILHOSA !

'l- vs-3

CARTAZES
--o-

CINE ODEON
- FONE 1602 -

NUM
A's 7 1/2 horas
CORPO Dt MULHER

Com Paulette Goddard
PeJa viótria das Américas

Formidavel !
2a. Exposição auricola pecuá

ria de Lages
O rei do mato (Short Especial)
A voz do mundo (Atualidades)

Preços Cr. $3,00 2,00- 1,20
Imp. até 10 anos

DO DIA
-o-

IMPERT t\L
- FONE 1587 --

A's 7 1/2 horas
RISONHOS E FELIZES

Com «A Familia ]ones»

Pela vitório das Américas
(Um short colossal)

As Nações Unidas preparam se

e unidas vencerão!
Um passeio encantador

Preços: Cr. $2,00 e 1,20
Livre de Censura

Farmacia EsperançaA SUA FARMACIA
Rua Cons. Mofra 4 e 5 - FONE 1.6"2

Entrega a domicilio

C••I�A'-
Tem em t<stock» os mais recentes artigos

(li ;, para crianças. ternos de fina confecção para�� •
'

[
� \

I,
'. L, homens, cal�ados, chapéUS, casttmiras e li-

nhos nacionais e estrangeiros, brins, roupas brancas, pijamas, etco '1\ Fábrica DISTINTA está con-
feccionando ciunisas PiU'[i o verão ii prevos extremamente baixos.

llisitenl as novas e modernas instalações de A CAPITAL, à rua Conselbeiro Mafra, 8.

'"

Moléstias dos rins e coraçãoo TONICARDIUM tônIco dos rins e do coração limpa a
bexiga, 08 rins, as nefrIte., areias, cólicas renais: aumenta &8
urinas. TIra as Inchações dos pés e rosto, hídropsíaa, f!&!tli de
lU', ,palpitações, dôres do eoração, asma, bronquite asmática
arterlo-esclerose.

•

Remédio das senhoras
E' o tônico útero-ovário SEDANTOL que restitue a eaüde

perdida pela anemia, palidez, magreza, fastio, f1Ôres brancas,
regulador das visitas, das doenças do útero, ovários; evita

. as hemorragias, antes e depois do parto; contra todas as enter
mldades das senhoras de qualquer Idade.

Lesões do coração e asma
Use a CACTUSGENOL especifico

contra hldropsías, pés Inchados, falta de ar, palpitações, abati
mento das veias e anêrías, bronquite asmâtíca,

lesões, oansaçc., urinas eseassas e dôres no coração, pontadas
n08 rlae e inchações.

'

Aos fracos e couvalescentes
Devem usar o STENOLINO, que faz engordar, aumenta o

vIgor doa músculos e dos nervos. Fortalece o sangue nas pes
Boas anêmicas. Evita 8 tuberculose, cicatriza os pulmões doentes
com pontadas, tOSS8, dores no peito e n .... s costas, peruas Irnoas,
língua suja. Para ti neurastenia, o desãnlm, , e a díspepela, a
convalescença é rapída.

�ifili8 Reumatismo
SPIROCHETINA é usada nas moléstíaa do sangue. EoHilIs,

eczemas, tumores, dartheos, espínhas, Iístulas, pnrgacões ferI-
das, CRncros, escrófulas, reumatismo.

-

Único depuratlvo que limpa o corpo. tonrttoa e engorda.
Depositarias: todas as drogartae de �ao Paulo e Rio.

AS SENHORAS I)EVFILVI US_A_R
Em sue: toílette intima sõment .. o MEIGYPAN. de

grande poder hlglenlco. coutra mclés laa ec nregtoeas
sospettss, rrrltaçõee corrtmentos, molés

tias utero-veginals, metrltee e tode sorte tie doenças
locare e grande preserveuvo. Drúg()rill Pacheco, Rio.

I

I

Caspa 1
LHOSA f

LOÇÃO MARAVI-I . COIr pral na Cf SA MISCE:
L ANE A é saber economizar'

-

«Relojoaria Royal»
Rua Trajano n' 3

Anexa - Oficina mecânica sob
a direção de

TREMEL -
Aparelhada para concertar Registradoras, Numera
doras, vitrolas, máquinas de escrever, calcular, coser,

aparelhos fotográficos, telefones, etc.

SERViÇO 'PERFEITO E CiARANTlDO

758 v,s-39

I E M P R E S A �� R E X "

Transporte de Cargas
DOMICILIO � DOMICILIO

Viagens diretas em caminhões proprios para:
Bom -Retiro, Lages, Painel, CorreialPinto, Ponte Alta,
Curitibanos, Campos Nóvos, Cruzeiro e vice-versa.
EM COMBINAÇÃO EM LAGES PARA: Campo Bélo,
Anita Garibaldi, Vacaria, Caxias e vice-versa_

Aceitamos cargas para redespacho junto à Es
trada de Ferro em Herval (Cruzeiro).
Agência em L&ges: Agência em Florianóp0lis:
Rua Correia Pinto, 58 Rua Alvaro de Carvalho, 2

'feltlfooe 1.677

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o (STADO [s�ortiYQ
Não comparecerá o Brasil ao

Sulamericano de Atletismo
Rio, 17 (E.) - Conforme foi noticiado, a Federação Chi

lena de Atletismo oticiara à C. B. D. apelando para que o

Brasil concorresse ao próximo campeonato sulamericano, que
será disputado em Santiago, em abril vindouro.

A diretoria da Confederação telegraf U á entidade an dina.
confirmando a resolução anteriormente tomada, isto é. tornan
do definitiva a ausencia dos brasileiros áquele certame co .t i
nental.

TRINTA E CINCO MIL CRUZEIROS
Belo Horizonte, 12 (A.N.) -

Estão assentadas definitivamen
te as datas de 25 e 28 do cor
rente para as exibições que ta
rá nesta capital o São Paulo
F. C., respectivamente contra
o Cruzeiro e o Atlético. Ao BATiSTA E O VJS':O
grémio paulista, independente- S. Paulo, 12 - Ao que se
mente das despesas de _trans-" afirma nesta capital, b cseoporte e hospedagem, ser ao

pa-I do, aliás, em informes 0-
gos 35 �1111 cruzeiros para am- riundos de Curitiba,Batista,bos os Jogos.

_ i
o_ponteiro direito da SeIs

(O
-- 'çao paranaense que esteve

M�NICAÇAO DO BOHSuCESSO sendo cobiçado pelo Bota
RI�,. 12 (E.) - O Bonsuces- fogo, do Rio, e pelo Palmei

so OfICIOU a F.M.F. comunican- ras, desta c api to ", vem de
do que o esportista Alfredo firmar contra to com o
'Tranjan assumiu a presidência Vasco.
do clube até a próxima reunião
do Conselho Deliberativo.

c,���f.���;,�u:�� I-C-o-_rn-'p-an-n-,ia-c-A-lia-�n-ça-'-OS-i-B;�-dido a João Batista Berretta

IJor., o obséquio de o entregar Fund�da em '1870 .. Side� BA A
na D.O.P., que será gi'atifi����2 INCENDIOS E TRANSPORTES

Uanos r e la nvus ao ano de 19f1
Capital ReaHzaao Cr $ 9.00fl.G00,OO
Reservas, mais de $ 59000.000,0(:)
Responsabilidades assumidas. c 8 4.748.338.249,78
Receita c $ 34.198.834,9U
Ativo em 31 de dezembro 4l $ 91.862,598,37
Sinistros pagos II $ 7.4:6,31352
Bens de raiz, (oréotos e terrenos) $ 23.742657,44
DIRETORES: Dr. Pamfilo d'Utra Freire de Carvalho, ur .

Frd[lC1S�O de Sá e Anís!o Massorra

Clínica médtoo-círúrgtca do

IIlR. S.l.ULO UAlnoS
i:speclall.ta em moléstias de

senhoras - Partos.
ALTA CIRURGIA ABDOMINAl,: eco §
tõmago, vesícula, útero, ovartos,

Iapêndice, tumores. etc. - CIRURGIA
l'I.ASTICA DO PERtNEO - Hérnias,
h!,h'ocele, varlcocele. Tratamento sem
dOI' e operação ge Hemorrolde. e varl- .
zes '-_ Fracturas: aparelbos de gêsso.
Opéra n08 Hspttaís de FlorlanópoUB.
Praça Pere!1'a e Olívetr a, 10 -

Fone. 1009
Horãrto: Das 14 às 16 horas, díaría- Agendas e 5' b-agénctas em todo o território nacional.

Sucursal no Urugu ái. Reguladort's ele avarias nas prin
cipais cidades da América. Europa e Àlrlca,

,15; crent= em F'loricmópo!i 5
CAMPOS LOBO & elA. - Rua Felipe Schmidt,

Caixa Postal n. 19 - T'e lelone 1.083
End. Te'egr. «ALIANÇA!>

n 39

SU!3�AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO. lTAJ1-\.Í,
BLUMENAU, BRUSQUE, LAGES E RiO DO SUL

--_._---

»

..

"

»

"

»

•

lO

•
..

..

»
lO

»

»

»

..

»

desta vez in tegrandQ a

Palmeiras. tendo jogado' de
forma excepcional. Diversos tenho, no sentido de que o

clubes paulistas se mos. mesmo faça e seu pedido
tram dispostos a contra por i n te rm ed io da Associa
tá-los. cién de l Futebol Argentino, icomo é do regulamento da "

Con íe ds roçdo

SUlamericana'lBATATAiS �!O FLUMI�ENSE
Rio, 12 (E) - O arqueiro -------.......--......----------.......""""'--...

Bu to t c
í

.. continuará deÍen
dendo ; s cores do F!.umi
n e rrse , nesta temporada.
Podemos adiantar que o

grêmio tricolor e o .referido
profissional chegaram a um

acordo ontem, e tudo 'Eícou _,_,,-----------------------
assentuando, dependendo de
detalhes de somenos

í

rn-

O RA(tHG CLUBE TERÁ DE portancia a assinatura do
contrato, o que S€l dará

REI ESTÁ RECUPERANDO A DIRIGIR,SE A A.F.À. ainda hoje.
FORMA . Rio,

12 (E) -? Racing Cemo Batotais, na guarda
S P 1 . --Clu�e .. de P. Atres. vem do arco do Fluminense, tem

. au o, 12 - ReI, ex- de dIrIgI'" se à C B D s 'd
.

d cr 1keeper do Vasco da Gama l'-'t ',. 'd"', :l�' SI o um Joga oro excep lona, te Instituto, afim de receberem instruções relativas
lCI ano o o p o sse o me 10 a sua permanencla no .....Lea ..... " -

d mesmo's.-d R' d J' .

. ,., çao oso 10 �. anerro, que tt':l- e8querd� Mario l\.:'a11 e, vin

I tricolor,
enc heu de júbilo Florianópolis, 9 de fevereiro de 1943.

�,<?Ullcr·�:rr:c,e.�lto'On o esquadra o culado a Fed.:raç'h1i��':tiana. nã:> só o corpo social do JUDITE BATALHA DA SilVEIRA, Secretária
prinCipal de'l:rtuguesa .dR. A'9'1utiàj---- lante�l'he.v.�-.,"td •..... ,,--bl--�.-, I

S t os tão rltmi>_"·-�·------- eruçao, or"",,� ..

-----''"-I--�--'
como, tuHl ..... O::� .. , oSl89�� Vl1pO JI�a treinar,lmo, dirigiu se ao c ube por seus tJrcedores.

Começou a sensacional e fulminante queima de tecidos da CISA DAURI
que BC'i ba de receber um maravilhoso so rrirnento de s edas lisas' e e stampudas, tecidos finos de algodão, em cores e padrões moderníssimos

_ proprtos para fi pr e- ente estação, e que estamos vendendo est« mê s fi preços infimos.
.

"oluprar na flasa Oaura slgnific«, comp-ar artigos sempr.e e modernos pelo,s p.reços mais baratos da
. pr�ça. EIS a relação de al-s

ti U, guns artigos que estamos tiquidaudo pelos preços abaixo:

SEDAS Tvcirlo p/c .lcbão, larg, 065 ,,» 2,80 Guarnição p/jantar 140 x 180 »

Seda laqu� em todas as côres mr Cr. $ 4,00 Tecido p/colchão, largo 0,80 )I» 5,00 Guarnição p/j,mtar 140 x 230
..

Seda L�mIé�e, I.arg. 0,90 �» 13 o' T'ecdo p/cclchão Iarg. ! ,40 :t» 6 50 Jogos de renda r/quartos
Seda Língerte lisa :t" 7,5e) Crepon p/kimono .. ,,4,5(; (7 peças) um 35,00
Seda Lingerie estampada )}» ô.o o I Toalhas p/ro�to de 2,oo-!!,50-3,50 e " '5,00 ARMARlr\HOS E ARTIGOS P/HOMEM:
Fustão de seda liso .» 8,50 I Toalhas Bom Dia uma ,,4,50 Leite de Onlonla uma:t 6.00
Organz� lisa » »8,00 'I'oalhas lisa p/banho »" 7,50 Liga de borracha uma» 2 00
Gabardine de seda, art. pesado, TOHlba8 Alagoana p/banho »" 10,00 Lamina Gilete Azul 1/2 dezena" 4,50

8S todas cores .» 13,00 Toalhas grandes p/banho ". 18,00 Baton Michél um » :J,oo
Seda granité " » 7,'10 Toalhas em co!'es p/banbos • " 12,00 Biton Zande ».. 3,00
Tafetá Moirê !> 1000 Brim Azul mar iDho ..» 3,80 TI:t1co 1:{06fl »» 0,btL
l.'afetá X'ldrez, art. hom :t» 7,00 Granité de algodão,larg. 1.60 » » 12,00 Sabonete Gessy c�ixa » 4 90
Laqué lavrado }) .. 8,00 Tapeh s de veludo r/quarto ..» 2t',oo Calça de borracha, art. bom uma lO 6,50
Sedll estampada, des. novos » »1 n.oo CAMA E MESA Jogu r!e couro r/bomem,
Seda estampada, art. fino, hugo 0,90 » » 16,Oll -olclla {ustão p/l'asaI uma Cr.$ 22,00 (RechiIDI') um

Seda estampada des. grlldo8 » »t 2,00 Colchq, fusta.o p/solteiro . ,. » 16,00 Jogo d� couro p/rapaz lO

Seda listada plcamisa ». 9,1'0 r�()lcha veludo p/casal »:t 29,00 Pasta Eucalol uma

Linho e seda Plvestido »» 10,50 Colcha reclame » .. 8,(0 Pasta Lever ..

Veludo ChiHon » » 55,00 Colcha de seda p/casal ..» 44,00 Pasta AlvUente »

TECIDOS DIVERSOS t :.,lctJl1 tlranCtL p/"olteiro li' 1",00 Esmalte Cutex um

Opala lisa rot Cr. $ 2 f)o Cobertores meia lã r/casal ..55,00 Blusas Swing uma

Opala lisa, largo 0,50 »» 3,80 Cobertores dezenhado; art. pesado Camisa Socega Leão p/homem :t

Chítão » .. 2,90' p/casal um .. �9, 10 Camisa SOCfg' Leão ·p/rapaz ,.

Chitão, largo 0,80 » lt 3,80 Cobertores xadrez p/caeaI ..» 30,f)O Blusas Aviador, art. bom »

Luizine ]) » 2,80 Cobertores xacrez p/solteiro • • 24,0(1 Blusas p/bomem »

Linon liso » » 2 ,80 C,hertores xadrt:'z r/casal II» 19,50 Blusas p/btHnem •

Linon estampado :t » 3,00 Cobertores xadrez PlsoltE'iro • ,,16,00 Capas fel[Juda!l p/crianças ..

Linon listado, art. moderno »» :i,50 Cobertores dezenGados r/casal ,. • 22,00 Cl\saquiDhos p/recem-nascido um

Fu-stão estampado, art. novo »:t 5,00 Cobertores dezenbados p/sol- Casaquinhoõ felpudos »

Zefir em diversos tipos »» 2,80 teiro' » » 18,00 Pasta de couro p/colegiais de 14,00 e

Tricoline P[ camisa de 4,éO e » fi, ')0 Cobertores xadrez p/bebê »» 6,5'1 Maletas p/trabalho de $6, 50,
Rendão pI vestido mt 6,00 Cobertores deze-ntiados r/bebê $7, 50, $8, 50, $10.00 e

Tecido PI cortina »' lO 2,30 de 7,50 e • • 10,00 Malas p/Viag&DS de $26, $:10 e

'Tecido PI cortina, largo 0,80 7,50 • 8,1'10 Cobertores cinza um » 8,00 Porta Nlkel de couro um
Tecido flI cortina, 1,40 mt 12,5 I Atoalhado branco e de cores, SombriDh!l de seda p/senhora uma
Opala estampada mt Cr. $ 4,50 largo 1,40 mt• • 6,00 Sombrinha de tricoline, I1rt.
Linhos estampados tipos novos ,. , 5,oú Cretone branco largo 1,40 ... 7,50 bom
Tobralcos estampados •• 6,op Cretone de cores largo 1,40 , .. 8,00 Sombrinh'l de tricoline rjct!bo
Tecidos estampados de aIg. des. Cretone branco, largo 2 mt. ." 9,50 comprido

modernos :t • 7,00 Cretone branco largo 2,20 .. »10,00 Sombrinha de tJieoline PIco-
Merinó preto » ]) 5,00 Guarni\�ão pintada p/chá uma »35,00 legiais lIl» 14.00
'Crepe preto p/luto » »5,50 Guarnição p/chá, 140 x 140.. »20,00 Ui. Linda, em todas 8S cores um » 1,50-
RECEBEMOS UM GRANDE SORTIMENTO DE ARTIGOS PARA CARNAVAL, COMO LUMIE'RE, LhME', SETIM. LANTEJOULAS, PRATINHAS:

ESTRELAS, COLARES DE AL]OFRE, OCULOS, CAMISAS, E MUITOS OUTROS ARTIGOS PROPRIOS PAtiA O CARNAVAL DE 1943
E' de vosso interêsse comprar os artigos que necessite, na nossa la e já tradicional liquidação semestral

Não se esqueça que a A CASA DAURA vende sempre pelos rl)enores preços, porque compra só a dlnh-ero"
Vende só a dinheiro e compra diretamente Elas fabricas. RUA FELIPE SCHMITD, 19

Quem sonegar informações à ES" Os órgãos da Estatística Militar
tatística M�lit.ar, tra�balha em pró] o. produtor e o vendedor a .m�strar.·de país tnímigo. E, nesse caso, tem apo io legal, quando Intimam
será [uigado, militarmente, como o que possuem em seus estabeleci-
ínimigo do Brasil (D. E. M.). mentos. (D. E .. M.).

Instituío de Educação de Florianópolis
EX M 5

De ordem do sr . Diretor, convido todos os candidatos
a exames de 2" época, de admissão e seleção, a comparecer nes

à realiza-

mente.

'?5,OO-
35,00-

- 12,00
10,00
3.00
3,30
2,40
3,40
19.00
5,50
5,00
24,00
18,00
13,50
15,00
3,50
7,50
18,00

12,00-
34,00
3,o()
35,00

25,00

18,O<T
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13 Apresen
vocalista

«Lira
tação
Oede toda

grandioso saráu,
Ritmo" I magnifico conjunto
a frente alemã

-II�C-re-'d-it-o-M-u-'t-u-o-P-r-ed--i-aI"

Tênis Clube»
(CAsas

-

de -no

Londres, 11 (D. P.) -Tem.
se a Impressão que com a qué- mã .

(la de Belgorod toda a frente Belgorod era um dos gran
alemã na Rússia meridional (;8- des centros dtl comunicações
tá cedendo, enquanto os exél,·1 ferroviárias alemãs durante to

eítos moscovitas desferem gol- das as contra-ofensivas russas

pes tremendos e põem em cada nos invernos de 194:1-42 e re

vez maior perigo a cidade de sístíu vítoríosamente até afinal
Carcõve, importante base ale· cair em poder dos l'USSOS com

Opéra nos segu!ntes riscos:
INCÊNDIO - ACIDENTES DO TRABALHO - ACI·
DENTES PESSOAIS - TRANSPORTES: MARÍTIMO,
FERROVIARIO, RODOVIARIO, POSTAL ACI-

DENTES DE AUTOMOVEIS RES-
PONSABILIDADE CIVIL

REALIZADO:

Cr. S 2.000.000,00
CAPITAL INTEGRALMENTE'

Séde RIO DE JANEIRO, Rua do Ouvidor, 102 (2' e 2')

N. LOPES VIANNA
Agente-Geral em Santa Catarina

Rua Felipe Schmidt. 2 - Caixa Postal, 112

I
Telegramas - «Vi 1T n 1» - Fone., 11n

- FLORIANOPOLlS -

Sub-agentes nos principais municípios do Estado
'-----

32 vs - 1

Embora aleijado, o·
denado .a 20 anos

,

reu

de
·Ioi con-

- -

pnsao
Rio, 11 (Estado) - Foi ju lgado pe·

lo Tribunal elo Juri o acusado Antô
nio Joaquim Mendes, processado por
críme de homicidio.
Segundo consta dos autos, no dia

11 de janeiro do ano passado, cerca

das 19 horas e 40 minutos, à rua Se
nador Pompeu, próximo da rua Bento
Ribeiro, o acusado, de surpresa, deu
um golpe de navalha em Teodoro Pe
relra da Silva, produzindo-lhe feri
mento que lhe causou a morte. Jul
gado pelo Juri no dia 5 de outubro
do ano passado, o réu por 4 votos con

tra 3, foi condenado a 20 anos de re

clusão, mas, como a lei lhe faculta,
protestou por novo julgamenta.
A sessão iniciou-se às 12 horas, sob

a presidência do juiz José Murta Ri
beiro, funcionário o novo escrivão do
2° Oficio, dr. Osvaldo Iório e o promo
tor Otávio da Silva Bastos, que, no
inicio dos trabalhos requereu fosse
consignado em ata um voto de pro
fundo pesar pelo falecimento do SI'.
Getúlio Vargas Filho.

O juiz deferiu o requerimento e,
após o sorteio do Conselho de Seuten
ça, procedeu ao interrogatório do réu.
Disse ele que, conhecendo a vítima,
ao passar por ela deu-lhe uma palma
da por brincadeira. Como a vítima
reclamasse, e quisesse, depois, agredi
lo, ele sacou de uma navalha, víbran
do-lhe um golpe mortal.

OS DEBATES
A seguir, o juiz leu as príncípals

}Jeças do processo, afim de que os Ju
r'ados ficassem a par das provas apu
l'adas contra o acusado. Depois, usou
da palavra o promotor Otávio da Silo
va Bastos, que pediu a condenação do
l'éu no gráu máximo. Disse o repre
sentante do Ministério Público que

Antônio Joaquim Mendes, apesar de
aleijado, pois lhe falta uma das per
nas, é "desordeiro e' de maus instin
tos" - frase do comissário que tomou
conhecimento do fato. Depois de dar
uma palmada na vítima, o réu, longe
de uma explicação que a sua atitude
evidentemente determinára, sacou de
uma navalha, e vibrou violento gol
pe em Teodoro, pondo-se em fuga.
Acrescentou o promotor que o inopina
do da agressão revelava bem a surpre
sa, circunstància qualificativa do cri
me. Além disso, o dr. Otávio da Silva
Bastos arguiu contra o réu as agra
vantes do motivo frívolo e da superto
ridade em arma.

Prosseguindo a sessão, falou Ü" dr.
Orlando Leal Carneiro, advogado do
acusado, que sustentou a tese da le
gítima defesa, pleiteando. a absolvição.
Disse o dr. Orlando Leal Carneiro que
seu constituinte matara para não
morrer, pois, se não desfechasse aque
le golpe com a navalha, não conse

guiria deter a furia de seu contendor,
muito mas forte que ele, que é aleijado
de uma perna.

A SENTENÇA
Findos, os debates, o Conselho de

Sentença, reunido na Sala Especial,
resolveu, negar a justificativa da legf
tima defesa, atribuindo ao réu a auto.
ria do delito agravado pelas circuns
tâncias arguidas pela promotoria, e
ainda negando-ího a circunstãncia ate.
nuante do bom comportamento ante
rior. Dessa forma, peja Consolidação
das Leis .Penafs, em vigor ao tempo
em que se registou' o crime, o réu se

ria condenado a trinta anos de prisão.
Entretanto, de acordo com o novo CÓ.
digo, o juiz fixou a pena em 20 anos
de reclusão.

dia ..

menos de 24 horas de luta. Â tavam Igualmente Ehebíno, a

cidade está situada a apenas 58 quilômetros dos bairros ex-

80 quilômetros a noroéste de teríores de Carcóve, Esta praça
Carcóve, a 124 quilômetros de que é outro importante entrou

Cursque, outro importante cen- eamento fel'l'oviál'io foi víolen
tro cuja captura foi anunciada. tamente atacado em vão pelos
Ao mesmo tempo que tomavam russos nas novas ofensivas (lo
Belgorod, os russos reconquís- Inverno de 1942.

A LINHA DE ROOSEVELT
Washington, (Inter-Americana) -

Um dos pontos mais interessantes da
entrevista <lo presidente Roosevelt
por ocasião de seu regresso da África
do Norte é, sem dúvida, a referência
ao exército de que póde d ispôr o ge
neral Giraud, e que é calculado .em
250 mil homens. Somem- se a isso 15
a 20 mi!" homens que estão. sob as or

dens de De Gaulle e se verá que os

franceses se d íspôcm a libertar a

França com as suas próprias mãos,
Foi, aliás, o que acentuou, em recen

te entrevista, o general Giraud, quan
do disse que americanos e ingleses
não têm o dever de libertar a França,
Os tranceses é que têm o dever de
fazê-lo, contando para isso com o au

xílio das grandes potências democrá
ticas.
Os homens de De Gaulle já estão

de posse de excelentes armas forneci
das pelos ingleses. Os americanos cui
dam, agora, de armar da melhor ma

neira o quarto de milhão de soldados
de Giraud.
ln terrogado sobre os aspéctos poli

ticas da questão, acentuou o presiden
te Roosevelt que os dois generais
franceses se encontraram como verda
deí rus camaradas que têm um objetivo
comum: libertar a França da opres
são nazista. Qualquer trabalho no sen

tido de afastai' um do outro os dois
chefes franceses redundará em auxí
lio ao inimigo comum:' os nazistas. O
presidente assinalou um trecho da
entrevista de Giraud em que este diz
que está disposto a aceitar a colaborar
ção de todos os que desejem realmen
te lutar contra o nazismo, sejam eles
comunistas, conservadores ou lá o que
sejam. O essencial é que queiram lutar
contra os nazistas, e não politicar, O
presidente Roosevelt deu uma parti-

. cular importancia a essa declaração,
afirmando que isso lhe parece "uma
orientação que não é de todo má para
qualquer país, nos dias de hoje".
Sobre o seu encontro com o .presí

dente Getúlio Vargas deu a entender
o presidente que dele decorrerão mui
tas medidas concretas da mais alta
importância. Para intensificar a cam

panha anti-submar-ina destinada a

limpar completamente as rotas do
Atlântico da ameaça nazista, os Es
tados Unidos concederam ao Brasil
prioridades para materiais destinados
a produção de submarinos e a produ
zir aeroplanos em maior quantidade.
A maneira simples e franca pela

qual o presidente respondeu as per
guntas dos reporteres depois de sua
memorável Viagem de 16.965 milhas,
mesmo quando essas perguntas envol
viam delicadas questões politicas, mOS
tra a segurança da posição assumida
pelos Estados Unidos na luta contra o
Eixo. Quem ler com atenção as decla
rações do presidente Chegará à con
clusão de que o governo americano
tem uma linha única: vencer o Eixo,
e vencê-lo até o fim, usando as forças
ao seu díspôr, aceitando aliança de
todos os que estiverem com a mesma
firme determinação. A hora do gran
de ataque se aproxima - e os ameri
canos jogarão então na batalha todo
o peso tremendo de seus homens e

de suas máquinas para esmagar as
hostes do bandido de Berlim e de to
dos os seus eúmplíces.

Casa de moradia
Aluga-se ótima casa de mo
radia,

-

à rua Fernando Ma
chado n° 10. com 4 quartos.
2 salas, banheiro, agua fria
e quente, etc. Tratar com
Tolentino, na Agencia Che
vrolet.
32

Propdetários: J. Moreira & (ia.
S de Fevereiro

Foi entregue aos prestams ai Hlld i e Ivaldo Brasil,
re sl lentes em Flortsnopo í-, possuidoras

da oaderneta n, 1::?751, contempladas no sorteio de 4
de fevereiro de 1943, com o oremlo maior, em merca

dorias. no valor de Crs. $6.250.00.

18 de Fevereiro
Mais um formidável SOrteio re-alizará 8 Crédito Mú

tuo Predial. no dia 18 lIe Fevereiro (õa.Ielra),
com prêmios no valor de

.Cr, $6.250,00
Não vacile. Adquira já a sua caderneta na séde da

Crédito Mútuo Predial à rua Visconde
tie Ouro Preto n" 13.

......................a... __ ...

I Consuttas médicas grátis
Contribuição mensal apenas Cr. $2.00.................................................

-

Cursque, enorme
.

cemitério
Moscou, 11 (U. P.) - Anuncia-se que Cursque, converteu-se 1wm

"enorme cemiterio", Vinte e cinco mil de seus liabiituües foram re

mooidos da cidade pelos alemães desde a ocupação. A bandeira russo

roi hasteada em Ctirs que às três horas do dia- 8.
.. .

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular et Agrícola
de Santa Catarina
Rua Traleno n.O 16 - SMe própria

Registrado no Ministério da Agricultura pelo Certítlcado
n. 1 em 20 de Setemhro de 1938.

Endereço tefegráfico: BANCREPOLA
C6dipos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição

FLORIANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGR1CULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

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

da, Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio
semestral, em Maio e Novembro.

Paga todos os coupons das ap61lces Federais e dos Estados
de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.

Mantem carteIra especial para administração de prédios.
Recebe dinheiro em depósito pelas

melhores taxas :
C/C à disp08lção (retirada livre) 2%
C/C Limitada 5%
C/C AYiso Prévio 6%
C/C Prazo Fixo 7%

Aceita procuração para receber vencimentos em
tias as Reparticões Federais. Estaduaís e Municipais.•Ol

o mais prático e eficiente
Gasogênío para carro de
passageiros. Distribuidores:

C. RAMOS & Cia.

A Estatística. Militar, destinada a
facilitar a .preparação rápida, e tão
perfeita quanto possivel, do apare
lhamento material das fôrças arma

das da Nação, exige que todos os
brasileiros lhe prestem cooperação.
Subtrair-lhe apôio é trabalhar con
tra o Brasil em guerra. (D. E. M.).

.
As _autoridades responsáveis pela

fiel execução das Estatísticas Mili.
tares podem exigir, sempre que hon
ver dúvida quanto à veracidade de
qualquer informação, que cada in.
formante prove Q que declarou. A
má-fé constitue crime contra a se
gurança nacional. (D. E. M.).

15 VS. alt.-12

Camisas, Gravatas, Pijamel.
Meias das melhores, pelos menores
preços 3Ó na CASA.MISCE·LANEA.
- Rua Trajano. 12.

s

I Visite, sem compromisso. as novas instalações da RELOJOARIA ROYAL
I' .

à rua ,!raja�o 3, n� e�íficio onde funcionou o Banco do' Brasil.
'

I Novldades-J0I3S-Vldros-Cnslals-Porcelanas e artigos diversos para presentes

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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esplonagen1
8 o ESTADO - Sexta·feira, 12 de Fevereiro de 1943

..mB.a � �-

Rio, (Do Correspondente Es
pecial Amorim Parqa), (via
aérea) - Novos detalhes são
hoje conhecidos relativamente
à espionagem nazista, desmas
carada, pela polícia, em sua
atividade sinistra, em vanos

pontos do território nacional.
Reuela-se agora a atividade de
outro grupo de espiões, tão an

tigo quanto o grupo chefiado
por Gustavo Engels, de que nos

ocupamos ontem. Trata-se do
grupo que obedecia às ordens

EVACUADAS LORIENT E OPERÁRIOS FRANCESES do indivíduo Frederico Kknp-
BREST Berna, 12 (R.) - Nas duas' ter, que fornecia, desde a mes-

últimas semanas seguiu para ma época, ao governo alemão,Londres, 12 (R.) - Os ale- relatorios sobre embarques de_ _ a Alemanha extraordinário nú- •

maes estao fazendo evacuar to- mercadorias destituuias a' ln-d I
_ mero de trabalhadores france- I • •

a a popu açao civil dos postos qlaierra e França. Instalando-f d B ses. A Paris chegaram 2 trens I

ranceses e rest e Lorient, se nesta capital em. 1940, com. . ,

d com prisioneiros franceses re- • I

receiosos, ja, os crescentes a firma denominada "Lnjor-taoues aé patriados. '

a aques aereos aliados, já, de madora Rápida Limitada",'qualquer "tentativa de ínva- FORCA FRANCESA. cuja finalidade era permitir-são". Serão conservados ape- Argel, 12 (R.) - O exército lhe o envio mais eficiente de
nas: os artilheiros das bate- francês do Norte da África foi informações para a Alemanha,
rias anti-aéreas, os operários enviado para a retaguarda, Kempter estava subordinado
das fortificações e os encarre- a-fim-de ser' reforçado e re- ao setor do Estado Maior Ale
gados de restaurar os estragos equipados. Seu comandante é mão e além das informações Icausados pelos bombardeios. o gral. Jouin. mencionadas, remetia, tam-
............................oeee bém, par� _alí, inform_a9ões so-

bre conâiçôes atmosiéricas no
mais de Santa Catarina. E' que' Brasil, principalmente as rela
em Coritiba os clubes locais tivas ao litoral, de acôrdo com
jogaram com demasiada violen- os boletins oficiais, que ia bus-
eia e o tratamento, por parte ear em fontes competentes. A

maiS do publico, muito deixou a de- lém disso tinha como colabo
sejar. O ambiente fOI mesmo radares o�tros indivíduos, cuja
carregado. função era obter informações
Já em Florianópolis a coisa sobre número de navios de

foi muito diterente. Dentro e guerra lançados ao mar pelos
fóra do gramado os paulistas Estados Unidos, sobre constru
foram sempre muito bem tra- ção de navios de guerra nos es
tados e homenageados, quer por taleiros norte-americanos, so
parte dOI dirigentes do futebó! bre armamentos de unidades
ca tarinense, quer por parte dos de guerra e sobre a produção
esportistas locais. de oficinas norte-americanas.

Kempter e todos os membros
do seu grupo ou colaboradores,
entre os quais os brasileiros J0-
ire Magalhães, Ascendino Fel
tal e Henrique Vicente Fontes,
acham-se presos, devendo ser

punidos com todo o rigor das
nossas leis.

ULTIMA HORA
Roosevelt falará hojeWASHINGTON, 12 (R.) - A Casa Branca anun

ciou. na tarde de ontem, que o presidente Franklin D.
Roosevelt falará haja. O seu discurso versará, possivel
mente, sobre assunto de guerra e nacionais.

N. R. - Telegrama posteriormente chegado cnuri

cia que o discurso do presidente da grande Nação amiga
será irradiad.o às 22,30 horas (hora local).

comandante em chefe!Eisenhower,LONDRES, 12 (R.) - O sr. Winston Churchill,
depois das sensacionais declarações feitas na Câmara
dos Comuns, anunciou que o general Amaricano Ein
senhower foi nomeado comandante em chefe de todas
as forças aliadas que lutam no norte da Africa.

CHURCHILL NOS "COlUUXS"
Londres, 12 (R.)' - O sr. Churchill compareceu ontem pe

rante os Comuns para expôr os resultados de suas conferências
em Casablanca (Marrocos) e Adana (Turquía ) e para relatar as
recentes fases da guerra. Disse s. s. que o sr. Stalin havia sido
convidado a conferenciar em Cartum (Khartum), no Sudão An
glo-Egípcio, porém alegara não poder comparecer, visto a ofen
siva russa exigir a sua permanência na Rússia. Referiu-se aos

grandes progressos obtidos na guerra anti-submarina, acres
centando que, nestes últimos 6 meses, os estaleiros das nações
unidas tinha construido 1 milhão e 250 mil toneladas mais do
que a cifra afundada pelos corsários submarinos. Manifestan
do a simpatia da Grã-Bretanha pela Turquia, o sr. Churchill de
clarou 'que tudo seria feito para que novos equipamentos de
guerra lhe fossem fornecidos. Revelou, ainda, que na confe
rência com o presidente Roosevelt, - de cujos resultados os
S1'S. Stalin e Chiang-Kai-Chek haviam sido plenamente infor
mados, - ficaram ,estabelecidos planos, mediante os quais, nos
próximos 9 meses, seriam assestados tremendos golpes aos ini
migos. A invasão do continente europeu dar-se-á logo que as

nações unidas estejam devidamente preparadas. O embaixador
do. Brasil assistiu à sessão em que discursou o sr. Churchill.

o ESTADO Esportivo
úLTIMA HORA

Os alvi-negros gostaram
de Florianópolis

S. PAULO, 12 (especial para
O ESTADO) - Os futebolistas
do Corinthians que jogaram fia
Paraná, e em Santa Catarina,
onde. disputando cinco parti
das, conseguiram outras tantas
vitórias, regressaram dia 9.
Todos os defensores do vice

campeão paulista regressaram
satisfeitos com os resultados
colhidos. Confessam que esta
vam já esgotados. nas derradei
ras partidas. coisa natural por
quanto, o quadro saíu de S.
Paulo em pleno período de fé-

Programa esportivo dedicado
aos catarinenses

O nosso colega de imprensa
sr. Nelson Maia Machado, re

cebeu .do jornalista Pimenta
Neto, o seguinte telegrama:
«Comunico ao prezado colega
que hoje, às 19 horas, a Rádio
Cruzeiro do Sul dedicará seu

halitual programa esportivo ao

hospitaleiro povo de Santa Ca
tarina».

.

rias, ou seja, sem um preparo
adequado para a excurção.

GOSTARAM MAIS DE
SANTA CATARINA

O Corinthians realizou três
partidas no Paraná. Venceu
inicialmente ao Britânia, por 2
a O, a seguir o Atlético Para
naense por I a O e no jogo
derradeiro ao Ccritiba 'F C.,
bi-campeão local, por 3 'a 2.
Em Florianópolis foram efetua
das duas partidas e os com

panheiros de Brandão venceram
o Figueirense, vice-campeão ca
tarine nse, por 6 a 3 e ao Avaí,
campeão por 4 a 3.

Um novo arqueiro
Com a delegação corinthiana

veio o arqueiro Bino, antigo
integrante do Coritiba F. C.
Trata- se de um guardião pos
suidor de apreciaveis predica
dos, sendo considerado, pela
imprensa do Paraná, como su

perior a Cujú. Para ter o con
curso de l!ino o alvi-negro do
Parque São Jorge pagou ao
Coritiba F. C. a importancia
de 20 mil cruzeiros, como é do
conhecimento geral, dando mais
15 mil cruzeiros de "Juvas" ao

Em declarações prestadas à
nossa reportagem, os corinthi
anos afirmaram que gostaram

Rompendo
que operariam .('·lltl'e nós através

"mObiliZOU
para a espionagem na_

da imensa i-êde de espionagem, ora zrstu o técnico de rádio Ernest Ba-.
desmantelada. 'I'endo iniciado suas muz e toda sua família, constitui
atividades cm 19-10, quando, devi- da de sua esposa Stefanie Ramuz-.
danreute instruido pelo :-;et·"i<:o se- e seu filho Valter August Ramuz.
ereto alemão, começou a procurar A mauen-a pela qual Engels rece- ,

contacto com o pessoal constante bia as instruções da "Gestapo", se-

ra sem; patrões. Engels teve liga- As instruções chegavam Impres
ções com Alfredo Becckcr de quem sas, em microfotografias, sobre
recebeu ordens, em dezembro <10 lamina de gilete para barbear, ef•
mesmo ano, para ampliar seus ser- alí, eram lidas, com auxüío de um

viços de espionagem e melhorar a minúsculo microscópio que cabia
emíssôra clandestina de que se em um bolso de colete. Um peque-v
ser-via, operada por Ernest Ramuz, no pacote de 10 laminas continha
e COlll Niel Cln-isttensen, cnja prí- dezenas de mensagens. Engels drs- .

são o amedrontrou de tal fórma, trfbuíu todos os seus auxtltares-.
que o levou a procurar Alfredo por vários pontos do país com no

Beecker, adido ,à embaixada alemã, mes supostos, conseguindo tam-,
para lhe devolver cerca de ".... bem, enviar para õ México e Nova
120.000,00 cruzeiros e 60.000 pesos Iorque dois deles, com os nomes de"

vím eutar a máquina infernal, en- Em janeiro do ano passado, En- '
viando, tambern, para Berlim, seu gels possuía um aparelho para mí
secretário Julius VOlt Heyer, afim' crofotografar documentos, tornan-·
de explicar aos seus chefes do ser- do-os legíveis apenas ao mícroscõ
viço secreto alemão os pci-ígos que pio, destruindo-o, entretanto, logo
corria aqui, e providenciando tam- que soube que o Servíço Secreto
bem a entrega da chefia do gr-upo a norte-amci-ícano havia apreendido
outro, A resposta de Berlim, no en- uma dessas microsfotografias. En-,
tanto, foi uma severa ordem pará gels chefiava o quarto dos cinco
que prosseguisse e Engels teve que grupos de espiões que constituiam
prosseguir. ri trama de que estamos tratando.

Engels desempenhou as funções Todos os chefes dêsses grupos f6-
de gerente da firma alemã "Sie- ram capturados pela Polícia brasi-·
mens Schuckert", em Santa Cata- Ieíra, com exceção de aSlmão Ja·,
rina, Estado onde organizou o prí- nus, cuja captura coube a polícia:
melro grupo de espiões, e onde inglesa, em Trinidad.

Fazem anos hoje:
A exma. sra. d. Esmeraldina,

Santos;
o nosso prezado conterrâneo"

sr. Nestor Teixeira;
a exma. sra. d, Eulália B•.

Silveira, esposa do sr. Gustavo-
Silveira;

.

a exma. sra, d. Maria Digia
como, esposa do sr. Rafael Di->
giacomo;

I
a prendada senhorita Marilda-,

C. C. Luz, filha do nosso pre
��������������� zado conterrâneo sr , prol. E

duardo Pio da Luz;
a srita. Maria da Conceição"

Moura;
o sr, Vinicius de' Oliveira;
a gentil senhorita Valeria,

Grams, aluna do Colégio "Co
ração de Jesús";

o menor Nei Luiz Gonzaga,•.
filho do nosso prezado conter
râneo sr. Carlos Gonzaga. co-

merciante.

Considerado culpado o Lopes Vieira E. C. reali-
zará amanhã, às 21 horas, am-
mado sarau-carnavalesco.Rio 12 (E.) - O Tribunal

Marítimo proferiu, por maio-
ria de votos, um acórdão no. Oaspa t
processo relativo ao abalroa- L:UOSA I
mento dos navios "Inconfidên
cia" e "Buarque de Macedo",
pertencentes, respectivamente,
ao Lóide Brasileiro e Navega
ção Paraná-Santa Catarina,
ocorrido, em maio de 1941,com
um navio de guerra, aquí, sen
do o acidente considerado cul
poso e responsáveis o capitão
Justino Ferreira Lobo e o se

gundo tenente Belmiro Santos
Valente.

a teia de

gundo se revela agora, era a mais
curiosa e tnvcrosímcl possível,
conforme o prõpr-ío Engels de··
monstrou para Niel Chrtsfíensen e

Helmana Bohny.

Frederico Kempter. um dos
mais antigos es�!ões manda
dos para o Brasil pelo Es-

tado Maior Alemão

rle lista que lhe for-necer-a a embai
xada alemã, e quando começou a

rem etcr-, por "La aérea, QU por in
ter-médío de emíssôras clandestl
nas, informações coni'idenciais pa-

";\:lax" e "Fritz".

Vida Sociall

:.
Rio - (Do correspondente Es

pecial Al\'IORliU PARGA). (Via
aérea). - Prosseguindo na dívnl
gação dos detalhes do processo
concluído pela Polícia, sobre es

pionagem nazista 110 Brasil, a im·
prensa vespertina local ocupa-se
do indivíduo Albrechi Gustav En
gels, a quem conhece a organiza
ção do primeiro grupo de espiões
"._- _ .-.-_..-.-.- _- -.- -..

seu povo profissional por dois
anos.

(onura O Vasco da Ga'ma
O vice-campeão do ano pas

sado reaparecerá nos gramados
locais em 17 do corrente, q'!lan
do Q.s alvi-negros medirão for
ça$' com o Vasco da Gama, em

importante prélio inter-estadual.

argeutínos, que recebera para mo-

Nelson Machado
o nosso distin to colega

de imprensa Nelson Ma,
chado acaba de deixar a re

dação do ilustre confrade
"Diário da Tarde", onde
dirigia, alí, brilhantemen
te, a secção esportiva.

PROF. BARREIROS FI.LHO
(Consu I tas de por tts
g.uês, aulas de língua
e letras vernáculos, cor

reção de trabalhos es-

c1..'itos)

FOLHINHAS

Clubes:
O simpático grêmio recrea

tivo "7 de Setembro", da ci
dade da Palhoça, oferecerá a

manhã, a seus associados, com

início às 22 horas, um sarau-,

carnavalesco a seus associados.
Haverá ônibus para alí, à 2fJ:>

horas do saráu.

Do nosso distinto conter·
rarieo sr. Severo Simões,
conhecido representante co

mercial. recebemos 3 artís
ticas folhinhas editadas por
encomenda do Comoanhia
Química Rhodi'a Br�sileira
Essas folhinhas oferecem

diversos flagrantes Iotognd
fie 011 do IV Congresso Eu
carístico Nacional.
Agradecemos a gentileza

do sr. Severo Simões.
*

Da Farmácia Medeiros,
concei tuado 'estabelecimen
to farmacêutico lagunense,
recebemos in teressan te fo
lhinha. Gratos.

LOÇÃO MABA.VIe- ·

-

A cooperacão das 3�
armas inglesas

Londres, 12 (R.) - Interroga
do na Câmara dos Comuns se a

cooperacão das 3 armas era satis
fatória, ·0 primeiro ministro sr,

Winston Churchill, declarou que "a
cooperação dos três ministérios ati
nentes às fôrcas armadas já alcan
cou alto nívêl e vem melhorando
constantemente, sob a pressã() qQS
aconteciÍnento's dos es'fol;ÇÓS do gC)
verno e da orientação da Câmara"�-
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