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Di olvi o o Coo elho de stado uruguaio
MONTEVIDEU, 13 (R.) -- URGENTE -- O- presidente Baldomir, em reunião ministerial,
__r'_U.U�� resolveu dissolver o Conselho de· Estado. __N_la

Londres, 13 (C. P.) - O rádio
de �roscou íransmi ti ndo o I ex to (le
um comunicado especial elo alto
comando russo, anunciou que o
exército moscovita. no seu esma

gador cerco da região de Carcove,
cortou li principal Iinha férrea que
vai it Cr-Irnéi a canturand o a cidade! I

-dc Zozovava, quê é o cutroncamcn
lo chave ela referida linha. A cap
tura de Zozuvayn representa 35 mi
l has de avanço rum o oeste, a parti r
ele Barcnkova, pela força que ame

aça a qualquer momento vir-ar no

rumo sul na dirccão do mar de
Azov, para mais apertar ainda o�.._
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Carcovc, (111C foi a mais f'or+e 130-1; Il·� 1>1 ,�, ''
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•slção alemã de toda a Rúss in, ii ,'� . ,:
leste do Dnieper está sendo

H[lrO-,
'

x imada pelas tropas moscovitas, . � ,
.

. ,,:r '. 1 Ir tors-: t 'f' tí 18 h-e antí tanques "N"achando-se muitas delas já '[1 dis- .lk�sc�u, 13 (U",P.)
- F�I das. :Na area ue rama or�" auques e os nossos UZIS an l- can os. -

• ,. ..

tância de apenas 22 milhas. O avan-I dístríbuldo O seguinte comum- kaya, as nossas tropas condusí- tanques puseram Ióra de ação área de Ponyrí, as nossas tro
co elo exército russo para oeste até eado suplementar: ":Na área ram operações de ofensiva. Os e Ineedíaram 11 tanques ale- pas, em dois dias de eomba
Lozovava fez com que os soldados

I de Bostovo as nossas tropas destacamentos de uma das nos- mães. ".Ao sul de Cursque, os te, capturaram 14 canhões,moscovitas se colocassem dentro '. 1 '1 I r 3 . . , \ 2 tanques leves, 9 morteiros,da área de 67 milhas do Dnieper avançaram, subjugam O are-I sas unn ar es repe Iram con-
tanques russos dlsímaram

1'a-190
metralhadoras e demaisonde, no juizo de alguns

.. observa-I
sístêncía Iuímlga. Num setor, trá-ataques desfechados pela .

I
'

1 I Itl
.

-

<iOl'CS, os ale�nã,es pre lend er iarn f'a- os alemães. contra-atacaram I infantaria e' pelos tanques lní- rras compan lla� (e 11 errs- material de guerra, Uma uni
zer uma resrstê ncia categor-izada com dois regimentos de Iuían- mígos e avançaram, capturan- tas. Um tanque ll�l'Omlleu por dad avançou e matou eer
na sua marcha em recuo.

tarta, apoiados por tanques e do varias localidades povoadas. um� coluna �le,?a a tod� 1'e- ca de 600 alemães e capturou::-;:===:;:;:;;;;;:;;;;;;;;;;;_;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;; artilharia. Uma das nossas uni- Centenas de máquinas Inlmí- locídade, e auíqullou mais de 4 canhões pesados com trato
dades repeliu o contra-ataque gas destruídas ficaram sôbre o uma companhia de infantaria res, 50.000 cartuchos e 60 car
c ocupou Inúmeras defesas íní- campo de batalha. Noutro se- alemã com o seu "cat.erpillar" ros de tração animal carrega
migas poderosamente fortifica-I tor, a nossa artilharia anti- e, a tiros de canhão, destruiu dos de abastecimentos".
t•••••••ee•••eo••••s ee•••e••••Q �•••••c •••••o•••0.8.@ .

I P PUL,A ID DE jAlqo �ais séria a situa-
Londres - Fevereiro - (Illtel'aHado). - In,forma-no� 01 çao de Hostovo"Czeclwslovak Press Bureau" que Karmasín, o Iíder da mmo-:

�'ia alemã na �Slo1'áquia" emaI'tig'o publica�o 1�0 "Gre�lbote",i _
Moscou, 13 (R.) - >;.� situa- do nordéste, isto em dezembro

Jornal (le RratIsla1'a, queIxa-se de que a mmOl'la alema llCl'(le. çao das fôrças alemã.(� Ros- de 1941.
, sensivelmente pr(',stig'!o e1J.h'c o l}O�'O ()f:;lo1'a':o, que, \'e111 I'� de- i lOvO é considerada �lgc(mais Nos círculos competentes in-

'Washington, 13 (U. P.) _I lllonstl'ando anti-colaboracionii'iÜI. : sérLa que desesperada. Um dicou-se que possivelm.ente o
O pre�dente Roosevelt promo·- . Ka.l'masin ataca a pI�op�g'anda filiada que "fa� interferêll-; exéi'cito_soviético combate com' Alto Comando soviético orde
veu o tenente-general Dwight Cla e djfama a colabol'açao' e admIte que as me·dlda,s e ded�l-; os alemaes através do Don e nará um golpe final contra
Eisenhower ao posto de Gene- rações da mais alta imlwrtância já não causam efeito � são I A Rostovo, mesmo que suas tro
TaI, coincidindo o decreto pre- l'ecehidas pelo povo com desconfiança. I uma s.egunda força cortou a

pas tenham que cruzar o Don,sidencial com a revelação fei- l\!ais adiante diz o líder da mino�'i� �lemã que a,pr�pag'all-I ferrOVIa de. Novocherkassk a rio cuja largura ofereçe es
ta, em Londres, pelo primeiro da alIada se espalha por todo o terrItorIo da Eslo1'aqUlR sem; R?�tovo, cnando dessa forma I plêndida defesa natural paraministro britânico Churchill, que se lwssa reprimí-Ia convenientemente. ma�s .

uma ameaça con�tra o os nazistas, com seus 1.600 me-

:�õ��� �� f,?�'&�"a���d1�r{�� �� ·(·o··r·I"·q··u·e··c··e"m···o··s···m···eOm·"b·r·"os··l·a·"G·e··s·t··a·p··o· :��s ��lr:;;��t���;�� ���I�a� ����u��:.gua mais ou menos

Norte passaram a ser

postaSj II lar, como sIgl1lfl?�tI.VO o fato
b d

,.

d '. I de que os russos Ja llbertaram Caspa t LOÇÃO :MA.BAVI.so o coman o UlllCO o mesmo Londres - Fevereiro - (Interahado) - Da Noruega lIl- R t d' t
-

'd
'

general Eisen!lOwer..Espera-se forma-nos � Agência Teleg'l'áfica Norueguesa que ainda exis-
os ovo me Ian e açao partI a LHOS.!!

que, a pr?moçao de EIsenhower I tem 200 judeus nas l}risões de Tensherg', sendo a maioria de tlilRiliilii.EllliiilliIUI!!IiUlil.iiiili!!•••sera rapIdamente. aprov�da pe- mulheres e crianças. Descobriu-se que os membros da "Gesta- ii� •10 Senado. ,Com ISSO, EIse�ho- po", encarreg'ados de acusar os judeus al}l'o1'eitaram larga-:III =-wer p�ssara a, se� o quarto Ge- mente a ocasião l}ara se enriquecer. Foi assim que se encontrou II T ENHA J U I ZO .1.l1era.1 do ExercIto d�s Estados-· com um deles pel·to de 80 mil cl'Uzeh'os tomados a J'udeus antes ==
Ud O t

-

CI:: •
- III os. S ou ro� sao o gene� de l)rendê-los. Im

�:�':n���g��!1E:;:�Ed;��"lNSfffíífõ�r I TEM SIFILIS OU REU. IIricana na Europa (durante a Projeção de filmes II
MATISMO DA MESMA •]Jrimeira Grande Guerra), o II ..general George Marshall, atual Estão convidados os s6cios do Instituto Brasil· II '.-chefe do estado-maior, e o ge- Estados Unidos para a sessão cinematográfica a ser \:-.:: ORIGEM? USE O PO. •neral Douglas McArthur, que realizada, hoje, às 19,30 horas, no seu salão de festas. :; c=-comanda as fôrcas aliadas na com a projeção dos filmes:

.

Ru nu
área australiana l' - Desembarque na Africa II PULAR PREPARADO Iii'.

2' - A marinha mercante dos E, E U. U.

.1,1 ••Os elementos colhidos pela Esta- 3' _ Juquinha e o ratinhotística Militar são absolutament

��::::k::[��fff:I:I:!�;ª ·p····-a····r···a-
...·I·;I;-s�a�·�d:�a��st;;·�;a;_c:-s;.��I��n�:;d!.��uis�r:··IU::.a�·�s-�······d·......

e" b I� II fJ 1:111#] r:J .1leis do Paig. (D. E. M.). .I m; A SIFI.LIS AT4CA TODO O ORGANISMO -=Ria O Figado, O Baço, o Coração, o Estômago, oS _.Varredura» aérea na transportes de Turim ii Pulmões, fi Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôres liT··nl·SI·a =L"E nos Ossos, Reumatismo, Ce.gueira, Queda do Ca- _... Londl'es� 13 (U. P.) - Os lUinistél'ios da Guel'l'a Econô- aos _Q. G. A'liado na África do Norte, mica e do Ar re1'elaram em comunicado conjunto que a RXF', ii bela, Anemia, Abôrtos e faz 08 individuos idiotas, ii13 (D. P.) - Aviões aliados de em seis incursões reaJizadas em fins do, ano passado contra Tu- �GI Inofensivo 80 organismo. AgradaveI' a..-=J)olllbal'eleío e aviões de caca afun- rim, destruiu as fábricas de motores Lancia e causaram (lanos 1::1 como um licôr· =R
daram um pequeno navio "elo "Ei- tão g'r8ves a mais setenta estabelecimentos industriais que a i!! O ELIXIR 914 està aprovado pelo D.N.S.P. como li
xI'o" e elfeixaram outro em condições IH'odução de trans}}ort�s mecânicos des�a cidade será muito re- IHi auxiliar no tradtamento da

.
Sífilis e Reumatismo li� e nau rügio, ,em nova "val'l'euu- •••• a mesma orIgem .m..duzida, pelo menos durante os três meses próximos. alEi É =.;=.!ra" ao largo da costa tUl1.€sina. :t:s- • • FR.f AM CEI1EBRIDADES M DICAS _ ii

:E!: J -

.

EUses navio5, ao que se diz, estavam R "d b
-

d
.... Sobre o preparado ELIXIR A composiçllo e o sabor 8- ._.

levando tropas da Sicília para a emovl O O em illxa or do Ue! .914. devo dizer-lhes: sempre gradavel do ELIXIR «914. re- ii"J'llnísia. Segundo uma agência in- �= que o tenho empregado, em comendam-no como arma de _

Bras.-' na França I••: os. casos d.e indicação apro- facll manejo para o pÚbIlco -g-JeMl, ambos foram afundaclos. I�Ias =1 pld (si· II I d b t á f l' lld np" .

=��� l' a a 11 ,8 em var as e no com a e si 1,1e qua a- 'Llii�os pilotos que tomaram"parte no Berna, 13 (U. P.) - O em�lllIont Doré, a 24 de janeiro, em iii! suas manifestações) os re�ul· de; que frequentemente a· Si�1taql!e Dão confirmaram o afuncla- haixado,r do Bl:ásil e o ministro I trem especial, com g'uar<la mi.) ii�i ���ssi;m r!�1âosB�tl��;���i:' M�t���fda�� d;:n����!O��r1:' lielnento dOI) dois. Segundo êsses pi- do Peru na Franca, bem co- litar alemã I::::
.

:;::lotos, cada um dos navios levava mo o l}eSsoal das respectivas
(

: �=i Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy. 5:;cerca de 250 soldados perfeítamcll- missões diplomáticas, fOl'am Presume-se que alí ficarão) !Ii 'saaat I I UflIlSU"'==.II'i!t}AI.III;. ·U'.�JII!!!I.!IiJ1!F.ii.III'!la.=II!!!IDII.a.ltroD= ..n8==li!tmnl='2!1n11 ••• ilJIM!Ct'rI_'I!io!1I11!IIgmnIl:CI_••\ e ar1JHH_ os {' çqllipados� tl'811sporta(los de VicllÍ, para até serem llel'Dlutados. j j��!�rr��i5=!:lii�=le!M!===!ii==.:im8W�H!:!=!mE!Eiãt��i�!Bêui!!!!

.",..,."..".·.·ft·..-..-D� ·..,a.._� ·A�W rJ-c-� - _,._.._ ·.- ·";-• ........."..,.- �-. � � �·..,,,_ti,.,.� � "'".,..,,�....r�

Cortada ã minha férrea Chega a Londres
que �ai ter à (riméia mais um �rancês

Londres, fevereiro - (Interalí a-
{do) - O Servico ele Imprensa dos
Franceses Combatentes anunciou
que chegou recentemente a Londres
o comandante ele Bo islarubcrt, que

•

conseguiu fugir de uma prisão ela
França. Helembra-se que Boislam
bert fôra preso pelas autoridades
ele Vichí e condenado à prisão per
pétua com trabalhos forçados.

o I\tlAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA· CATft.lRINA
Proprietário e Diretor-gerente -:- ALTINO FLORES

rxvm Florianópolis - Sábado 13 de Fevereiro de 1943 Corr prai na cJt SA MISCE
LÁNEA t saber economizar'

PROF. BARREIROS F!LHO
(Consu 1 tas de portu
guês' aulas de língua
e letras vernáculas, cor.

reção de trabalhos es-

cr.itos) I
Eisenho",er promovi.

do a general
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de IA NOSSA SECÇÃO"
o PENSAMENTO DO DIA
"Se não é honesto, não o fa

ças; se não é verdade, não o

digas". - Marco Aurélio.

2
f: \

\

O ESTADO - Sàbado, 13 de Fevereiro de 1943

QUATROCENTAS CRllNçaS ASSASSINADAS PELOS NAlISTAS!
MOSCOU, 12 (B.)-.Antes de abandonarem Cursque, os alemães deportaram quase toda ti populacão.

. da cidade e mataram cerca de 400 crianças que se ellconh'avanl nos hospitais, sob a alegaeão
de que ii eutanásia era preferivel à. morte por inanlcão ou por epidemia.

Dois em doze diaso ESTADO
Diário Vespertino

R'edacão e Oficinas à
� rua João Pinto n.? 13
Tel. 1022-Cx. postal 139

ASSINATURA.S
Na Capital:

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

No Interior:
Ano Cr$
Semestre CrS
Trimestre Cr$

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

80,00
45,00
25,00

Anúncios mediante contráto

Os originais, mesmo não pu-

I
blicados, não serão devolvi

dos.

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

5iWi! _-1.

TÓPICOS & COMENTÁRIOS

Comemorando o dia da Marinha, foi lançado ao mar, em
um estaleiro nor te-americano , êste novo e modernissimo sub
marino, destinado a reforçar o poderio naval dos Estados U
nidos. O que há de significativo é que este foi o segundo sub.
me.��S'L=1 lançado ao Ela!' pelo mesmo estaleiro no espaço de
acenas doze dias. (Chichê da Iriter-Amer íeana , para O ESTADO).

Angelo Nolacco
Almeida

Em nome do presidente da
República, o general FIrmo
Freire, chefe do gabinete mi
lítar da presidência da Repú-
blica, mandou inserir na fé de A ANEDOTA DO DIA
ofício do capitão de corveta Um viajante, r ecem-chegado-
Ângelo Nolasco de Almeida o a uma localidade do interior

elogio seguinte: nordestino, pára diante de um

"Por ter sido promovido foi velho par d ie ira onde lê:
exonerado das funções de aju- "Delegacia e Cadeia", escrito.
dante de ordens do sr. presí- na fachada. Dirige-se então, a.

dente da República, o capitão um sujeito que fumava cachim
de corveta Angelo Nolasco ele bo , sentado na calçada, e per-

I Almeida. Êste oficial serviu du- gunta-Ihe:
rante quatro anos no gabinete

- Onde posso fal ar com o

militar, exercendo interina- delegado?
mente, por duas vezes, a sub- - O delegado, num tá, res-

chefia. Oficial de boa formação ponde o sujeito.
moral, grande cultura, dotado - E ... o comandante do des-·
de uma viva inteligência, cum- tacamento?
priu a contento as suas fun- - Num tá!
ções. Sua gentileza no trato, e

- O car cer e iro?
o seu espírito de escól, gran- Tambem num tá!
gearam o conceito que desfru- Possível? E o sentinela 2'
tava entre os seus camaradas. Num tá!
Êsse motivo, o sr. presidente Diabo! E, quem é o se-·

manda elogiá-lo, e o faço com nhor?
satisfação - Gen. Firmo Frei- - Eu sou o preso ...
re do Nascimento". •

O PRATO DO DIA
MICELANIA - Corte em

pedaços, peras, maçãs, abacaxi;
bananas bem maduras, ameixas.
figos e pêcegos.
Arrume na caçarola interca

lados com bastante açucar e

leve ao fego lento até tomar
ponto.

Perdeu-se
Uma chapa de automóvel, n°

14-36, no trajeto da Praça 15
ao Balneário de Canavieiras.
Quem a encontrou é favor en

tregá-Ia no ônibus de Canas-
vieiras.
N' 90 4 vs-4

e espôsa comunicam ac s seus'

parentes e pessoas de suas re

lações o nascimento de se u fi
lho Edson, ocorrido no dia 7
da corrente.
Fpolis., 11/2/943

93 2 vs- 1

ASSISTEN·CIA pR'
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�HOJE
o ESTADO-Sábado, 13 de Fevereiro de 1943

- grandioso saráu. Apresen
magnifico conjunto.

r. c D tag m na Alemanha!LONDRES, 13 (U. P.) .w. (,(,THE DAILY EXPRESS" PUBlICA DESPACHO DE ESTOCOLMO, SEGUNDO o QUAL QUARENTA
DIVISõES DE GUARDAS DE ASSALTO FORAM RETIRADAS DA RúSSIA E ENVIADAS AO REleu E AOS PAíSES OCUPA..

DOS9 EM CONSEQUÊNCIA DO AVISO QUE o CHEFE DA "GESTAPO" FORMULOU AO SR. HITLER, ASSINALANDO A IN..

TRANQUILIDADE NOS TERRITóRIOS OCDPADOS, o AUMENTO DOS ATOS DE SABOTAGEM E o DEBILITAMENTO GE·
RAL DA FRENTE INTERNA.

·«,Lira
'tação

TA
I!IJ

ems

de
-

(C ,as

"0 ANEL DE A;_ltlETISTA" ANATOLE FllANCE - ROMANCE IEditora Vecchi - Rio, 19,13.
"O ANEL DE AMETISTA", fi3U' drc Thirve nos diz: com "O ANEL

Ira entre os mais célebres romances
I
DE Al\IETISTA, Analolc Francc ins

de Ana101e ["rance, que, com ironia! crcvcu-se entre l s histot iadores i

f.1 "p' -"ll'mai's segui os do seu tempo. Os ho-I1 ,<!f7UUo(t. 'JJ.1V")'''í)", I' ll:en: .de �ll1a�lh� ai ell�o11trarão a

IL 1
__ _ __� I 11lst0l"1D. viva tia III República e das

irléir s que impulsionaram os e ntn
siasmos e as esperanças francesas".
"O ANEL DE AMETISTA" está

referi o da graça Mica e primor de
estilo que valeram a Analole France
o ponlificado (las letras Francesas I
modernas.
A tradução de "O ANEL DE AME·to� 0 f:il 17 rLw W l.:] G TISTA, fie!, ágil, flexível e escorrei-

ta, é obra de escritor do talento do-
i) I: minio literário e probidade inte-

I rT·'IST �;�!�:�. que' caracterizam Elo)'

I � I� "O ANEL DE AMETISTA" é uma

I �@i)::í)&I}I)(VJ: edição que honra a produção brasi-
:L.!_ O I T O R A V { (; C ti I Ieira. A editora. Vecchi deu-lhe es-

não isenta de piedade, observa agu-Imerada apresentação, tornada ainda
damente os homens e os costumes mais sugestiva por uma bela capa
de seu tempo. I alegórica, em tricromia, firmada, pe-
Um crítico da autoridade de An- lo conhecido pintor Jan Zach.

Traduzido por Clovis Ramalhete e
João Távora, foi lançado pela Livra
ria José Olímpio o famoso romance
'de Henry Bellamann: •. Em cada cora
ção um pecado". Êste romance foi um
'dos últimos "best·sellers·' nos Estados
Unidos.

Na Antologia de Contos Brasileiros,
que está organizando a Livraria Mar
tins, de São Paulo, o sr. Edgard Ca
,valheiro incluirá trinta contos de au

tores diferentes.

Já está circulando o número 193 da
'bem feita .. Revista de Cultura", d lrí
g ida, no Rio, pelo Cônego Tomás Fon
tes, e referente a janeiro de 1943.
Agradecemos o exemplar que nos

foi remetido.

A Livraria Moema, de São Paulo,
trará a lume, muito proximamente, o

[lívro de Ruben Braga, ,.A lira contra
o muro".
Lapa.

Na sua importante coleção "Livros
do Brasil", a Companhia Editora Na
cional acaba de publicar as abras
completas de Thomaz Antônio Gonza
ga, numa edição crítica de Rodrigues

Marques Rebêlo concluiu uma bio
grafia de Manuel Antônio de Almeida,
escrita por encomenda do Ministério
da Educação.

"SELEÇõES DO READER'S - "Prisioneiro ela Amazônia", por
DIGEST" Evelyn Vaugh - "O Instinto Sexual

como Arma de Guerra", por George
Temos em mãos, mais um número VV. Herald -- "Na vanguarda da Cio

{Ia excelente revista .. SELEÇõES DO rurg ía ", por Loiz Mattox Miller -

READER'S DIGEST", remetido pelo "0 urgente Assalto à Alemanha", por
seu representante exclusivo no Bra- Wi ll iam B. Ziff -

.. Um cadáver à
sil, S111'. FERNANDO CHINAGLIA, mosa ", por Samuel Hopkins Adms -

com escritórios à rua do Rosário, 55· "Como frutifica a Imaginação", por
'A, RIO DE JANEIRO. Diarrnuid Russel - "Já conheço o

O número em questão, que corres- gosto da Vingança", pelo Sgto. Wla
ponde ao mês de janeiro, enfeixa, CD· ,dislas Lenny .- "Progressos na luta
mo sempre, trabalhos e notas do maior contra a Paralisia Infantil" - I -

interesse, pondo o leitor em contacto "A Nova Luz sôbie sua propagação",
proveitoso com intelectuais e - ai-tis- por V. D. Ratcliff - II - A irmã
tas, sábios e homens de negócios, tu- Konny - Triunfa ", por Loiz Mattox
do através ele seleção judiciosa de Mí llor - Walt Disney, o Pai do Ca
.mats de 500 jornais e revistas de todo mondongo ", por J. P. MCEDOY
o mundo. "Quantos anos viverá o Senhor?", por
Neste número, a já famosa •. SELE· Luiz D. Dublin - o mais os maraví

ÇõES DO READER'S DIGEST", nos lhosos condensados "SABOTAGEM A
brinda com os seguintes artigos:' GUERRA SECRETA", por M. Sa;ers
"Dunquerque do Mediterrâneo", por I e A. E. Kahn, e. "0 HOMEM QUE MA·
Allan A. Michie - "Campanha

Anti-I
TOU LINCOLIN, por V. D. Stern,

',Submarina no Atlântico", por W. L. cujas edições, de mais de 1.50-0,000 de
.Whíte - "Verão os seus olhos a mes- �xemplares, exgotaram-se em pouco
Ima Imagem?", POl' Albert E. Wiggan jil1ais de um mês.

Quem sonegar informações à Es- Os órgãos da Estatística Militar
tatístíea Militar, trabalha em pról o produtor e o vendedor a mostrar
,de país inimigo. E, nesse caso, têm apôio legal, quando intimam
será julgado, militarmente, como o que possuem em seus estabeleci.
'-inimigo do Brasil (D. E. M.). mentes. (D. E .. M.).

vocalista

DE NOVO NA INTERVEN- Alcides Etchegoyen, chefe de pectos da cerimônia, vendo-se,
TORIA DO PARÁ - O coronel Polícia; o coronel . Benjamin da esquerda para direita, o n.

Magalhães Barata, nomeado Vargas e o major Coelho dos vo interventor entre pessoas
pela segunda vez interventor Reis, diretor do DIP, jornalis- presentes ao ato, o ministro
no Pará, tomou posse perante tas, e numerosos amigos e ad- Marcondes Filho quando pro
a ministro Marcondes Filho. miraâores do empossado. Fa- nunciava o discurso da posse,
Altas autoridades civís e miii- lou o ministro Marcondes Fi- o coronel Magalhães Barata,
tares testemunharam a soleni- lho, que elogiou a gestão pas- quando o respondia, e, nova
dade. Entre os presentes, nota- sada do coro11_:l Ba1:ata no Go- mente o Ministro interino J do
vam-se os ministros Salgado I »erno do Para, e disse da cer- Interior e Justiça ao cumpri
Filho e João Alberto, o inter- teza sobre 'O êxito da atual qes- mentar o empossado e, iiruü- ...
ventar Amaral Peixoto, o qe- tão. O novo interventor aqra- mente, êste, assinando o ter
neral Lúcio Esteves, o coronel iieceu. O clichê fixa alguns as- mo de posse.

Dr_ Edgard Pinto de SouzaPrestigia o Govêrno e ali! Iclasses armadas, - ou serás
um "quinta - colunista". (L.\
D N)

. I Médico· cirurgião da Casa de Saúde São Sebastião. Formado na
• ••

Faculdade de Medicina da Universidade da São Paulo. onde foi assistente

R.ro..cordaco-eGl! d.a. Ol!!lilvO efetivo da Cadeira_ de Tecnica Cirúrgica �egida pelo Prof. Edmund� Vas
.... a; ... U concelos. Ex - assistente do Prof. BenedIto Montenegro. Com prática de

Bilac numa producão mais da 'I anos na Clinica Cirúrgica do Prof. .Alipio Corraia Neto. Com

bras.-.eira estágio de especialização no Hospital Charité de Berlim (Serviço do Prof.
i QI Sauerbruch) B nas clinicas dos Profs. Konietzny. de Hamburgo. e Schmieden.

Rio, 13 (E.) _- Alguns dos uten- de Frankfort. Cirurgia da Tiróide. estômago. intestino delgado e grosso.
sílios usados pelo poeta Olavo Bi- ligado e vias biliares. seios. útero. ovários. rins. prostata e bexiga.

hérnias. hidrocele. varicocele e varizes. Cirurgia dos ossos e articulações.
É encontrado diariamente das 9 hs. da manhã ao meio dia. na Casa de
Sêijide São Sebastião. tel. 1.153 Das 15 às 18 da tarde. à RUiJ Fernando
Milchado 6. tel. 1.195. Residencia: Rua Duarte SGhutel na 2. TItI. 1259

lac, numa grata recordação ele sua

viela em pró) da arte-li terár ia, está
sendo exibido no "Cineac-Tria-
non", numa produção da Pan-Fi l
me do Brasil, sob a orientação téc
nica de Hélio Barroso Neto. Banco de Crédito Popular e Agrícola

de Santa Catarina
Assembléia Geral Ordinária -- 2a. Convocação

Não havendo sido levada a efeito, por falta de número, a

Assembléia Geral Ordinária, dêste Banco. convocada para 11
de 'corrente, tica a mesma, de acôrdo com o Art. 22, Parágrafo
Único. dos nossos Estatutos, novamente convocada para o dia
19 do mesmo mês de Fevereiro, às 17 horas, quando funcio>
nará e deliberará com qualquer número.

Florianópolis, 12 de Fevereiro de 1943.
O Conselho de Admil'listração.

de IEI'IE7
'1I11u

ALOICASU.ULAlllAlI OI 1IITII"IIo
NOS UII rOlrURA·LOS.

Concessão de abono
familiar

Aracajú, 13 (A. N.) - Acaba de
ser publicado decreto cio governo Ao tentar esquivar-se às determí
do Estado regulando a concessão nações dos órgãos de Estatística Mi·
do abono familiar de conf.ormiela- � litar, uma pessoa revela o que é:

de com o decreto:lei federal 1.2021 inimigo
do �r3:sil. E para os in!mi.,

gos do Brasil, a Iei e inflexível,
de 8 de abril de 1939. (D. E. M.).

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

[adas pela "quinta-coluna'�,
(L. D. N.)'. _� . .L�,'_",:'_"j;.,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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· NÃO?
Q' rIfi' C Tantos problemas dependendo de sua

lt.{fl/ . resolução, E o senhor não pode tomar inicia-.
tiva! Mais esse "contra" na sua vida, alem
dos que perturbam a sua alimentação, o

seu bem estar, o seu bom viver ... E por
que os outros nunca dão "o con tra"?

,Porque não desconhecem o regime ENO!

4 O ESTADO-Sábado, 13 de Fevereiro de 1943
..................................................................................m= ZM� �.�.t��������e:�

POR QUE O SR.

LAXANH SW\V�
AN"r!ÁCIDO EFICAZ

MElHOR AI.CAl.ltJIZANTE

A SÉnVIA TRANSFOR�IADA
NUJU DESERTO

Londres, fevereiro (Euro.
pean Correspondeuts, para O
ESTADO) - Um jornalista
.búlgaro que acaba de regressar
de Belgrado' diz que a Jugoslá
via está-se transformando rá
pidamente num deserto. Foram
deportados tantos dos habitan
tes que o país parece estar-se
despovoando.

O governo em Belgrado tem
de cuidar de 420.000 órfãos
cujos pais foram assassinados

.

ou desapareceram, tendo a

maior dificuldade em encontrar
quartos habitáveis e comida
para essas crianças abando
nadas.

LEONOR DEUCHER
Enfermeira obstétrica (par-I

teíra diplomada) Atende na i
Casa de Saúde S. S6bastião, Idas 10 às 12 e das 15 às 17,horas

DENUNCIADO POR UllL\. :1'lUULHER
Londres, ,fevereiro (Euro

pean Correspondent� para O
ESTADO) - Anuncia a Ag'ên.
cia Telegráfica Norueguesa que Io pastor Bjarne Sveíuar, de En·1gedal, foi preso pela "Gesta
po", denunciado por uma mU"1lher nazista, Os agentes da
Gestapo maltrataram o prisio-lueiro, que foi enviado ao eam

po de concentração em Grini.

É os outrose , i
. .,

\
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IISAL CIE IFRUCTA"

"Fortalecimento através da derrota'S
Nova Iorque, 13 m. P·t - O porta voz âo Alto Comando alemão. general Kurt

Dietmar. ao prosseguir a campanha da propaganda nazista a favor do "fortalecimento
através da derrota", disse numa das transmissões da radio- emissora de Berlim que os
alemães sentem a tragédia do r evéz com uma dor física aguda.

Expressou que a amarga liç.�o de Estalingrado deve serv.rlhes de incentivo para
haver um novo esturçe a favor fia vitória. üíssa que os alemães experimentam pela
primeira vez toda a tragédia do fracasso e acrescentuu. "Até fins do outono do ano
passado os alemães nãn tinham pensado nunca em revezes ou em derrota, mas esta
dolorosa perda lhes dá agora uma nova ventada de alcançar a vitória".

"Devemos tirar - acrescentou. todo o proveito passiveI desta dura experiência.
Devemos antes de mais nada formar um novo juizo sobre o poderia soviético. Não
aompreendemos como poderiam converter uma fuga em desordem num furioso centra
claque". '.

CARTAZES DO DIAI
DCOaODOO�OOOtCa'IDQID...2QJDOa OOOOOODOOICXJOOOoOOOCIXlClOODOOOI:OXl�oco::x'MXIOCXXXXlOOO o:aJCIiiXJIJCIi

CINE ODEON \ IMPÊffiI t\L
- FONE 1602 - - FQNE 1581 -

A's 4 e '7 1/2 horas
CAMPEAO GOZADO

Com Wayne Morrris e Joan·
Blondell

Para. vitória das Américas
AtEM DAS ROCHOSAS

Com Bill Elliott
O ARQU EIRO VERDE
Com Victor Jory

Preços Cr. $2,40 -1 ,20- 1,00
Imp. até 10 anos

A's 7 1/2 horas
Para vitória das Américas

(Um short colossal)
As Nações Unidas preparam se

e unidas vencerão!

RISONHOS E FELIZES
Com «A Família ]ones»

Um passeio encantador

Preços: Cr. $2.00 e 1,20
Livre de Censura

«Nós gostamos de confundir
os nossos inimigos» _ ..

O que disse o «premier» ChurchillLondres, 12 (R.) - O prí- uma exposição sôbre a questão
meiro ministro britânico trata- da navegação. Serei grato ao
rá da cam-panha submarina em sr. Shinwell se esperar por '2S
sua próxima exposição sôbre o sa declaração e, então, se não
desenvolvimento da guerra, na ficar satisfeito, terâ .o direito
Câmara dos Comuns, anunciou de fazer novas interpelações"."sir" Alexander, primeiro Lor- Erguendo-se, novamente, o
de do Almirantado, ao respon-: deputado trabalhista indaaou
der uma interpelação feita pe-t se era possivel que se entr:sselo deputado trabalhista Shin- A

well, que indagou se havia al-
em acordo ?om o Departamen-

gum acôrdo entre os govêrnos
to .da Marmha dos EE. uy.,

britânicos e norte-americano a
a-rim-de que �s. dec,l.araçoes

respeito da divulgação de notí- das ,perdas .manbmas uves�em
cias de afundamentos de navios carater_ uniforme, para evitar

1· d b it confusoes.
a la os, em como a respei o
das estimativas sôbre o total "Nós gostamos de confundir
de submarinos do inimigo. nossos inimigos" - disse eu-
"O primeiro ministro da tão o próprio sr. Winston Chur

Inglaterra - acrescentou" sír " chill, cuja declaração impre
Alexander - fará brevemente vista foi recebida com risos.

Os russos contam cem

gigantescas reservas
Berna, 12 (Reuters) - O·co- bre as reservas de que ainda dis

mentarista militar da rádio de põem os russos. Os generais ale
Paris, controlada pelos alemães, mães sabem que o alto comando
declarou ontem que os círculos russo ainda conta com gigantes
militares estavam iludidos de ne- cas reservas detrás de suas linhas,
nhuma maneira sôbre as reser- Formações de "tanks" soviéticos
vas militares alemãs não estavam também estão sendo conservadas
iludidos de nenhuma maneira sê- em reserva.

_________-_. H�� __

INCÊNDIO - ACIDENTES DO TRABALHO - ACI·
DENTES PESSOAIS TRANSPORTES: MARÍTIMO,
FERROVIARIO, RODOVIARIO, POSTAL ACI-

DENTES DE AUTOMOVEIS RES-
PONSABILIDADE CIVIL

CAPITAL INTEGRALMENTE REALIZADO:

Cr. S 2.000.000,00Séde: RIO DE JANEIRO, Rua do Ouvidor, 102 (2' e 2')

N. LOPES VIANNA
Agente-Geral em Santa Catarina

Rua Felipe Schmídt. 2 - Caixa Postal, 172
Telegramas - «Visr n a s - Fone., 1102

- FLORIANOPOLlS -
Sub-agentes nos principais municípios do Estado

�---------------------------------------------------

I

Casa Beirão
Fábrica de artefatos

de couro
Pastas de couro para
coleglals (artigo forte e

barato), Cintos, Suspen-
sóríos, Malas, etc.

Só na "CASA BEIRÃO"
Rua Tiradentes n" 3

-Florianópolis-
311 v�.-17 I

i

I;j
I1-

Opéra nos seguintes riscos:

A pilhagem fracassou
Londres, t'evcrei ro (Eu!.··)pean ICorrespondents para "O Estado) -

Os alcmàes aprceud eruui 1I11')yeIS,
colccões de arte etc., dos patr iótas
noruegueses c ri esejaram vende las
em Ici lô es públicos. Essa iutenxào
foi, entretanto, conhccida e surgi
ram os "boycolles" a fazerem com

que os nazistas nada obtivessem,
praticamente de tal pilhagem.

mti-I
niamentc os nazis transportaram
para Berger grandes coleções de
pintura para vendê-las, mas nada
conseguiram de prático. Também
a vencia de 5.000 li vos, obtidos por ! __
tal forma, resultou num fiasco to- 32 vs - I
tal.

Nenhum auxílio da Prefeitura de Porto Alegre para
as festividades carnavalescas

PORTO ALEGRE, 13 (A. N.) - Despachando um.

pedido de diversas sociedades carnavalescas desta cepitel;
o prefeito declarou que este ano a Prefeitura não conce

derá qualquer auxílio para as comemorações carnavalescas.

Alugam-se ;�:s �::�o�
riú si«; contando cada uma
dois pavimentos, tendo cada
casa 5 quartos, Rala de [an
tar,8'11a de visita, garuge,
quintal, galinheiro, 3 insta
lações sanitárias, tanque de
lavar roupa, instalações de
radio e telefone embutidas,
etc. Tratar com o pro pr i e
tário, Dr. Agrtna de Castro
Farlu, à Rua Vitor Meireles
n- 24, Consultório médico,
Telefone n° - 1405.
52

Depositários-RepresentantesEstarrros nomeando agentes depositários em todas
as praças do País, para o grande p roq ro.rn n expo.nsio-·
nisto de vendas da castanha do Pará, promovida pelo
Govêrno.

Captas com amplos detalhes do candidato, re

ferências, experiência comercial etc., a ANDRÉ ORTEGA.
- Caixa Postal 476 - S. PAULO.v-27

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(rnring
Leres, 12 (R.) - Um dOI

-l"esuíos mais tangíveis dos mais
reCFii revezes germânicos, in
for! o "Daily Sketch", é que
Goog está vendendo as ações
ql,pOSSue em várias compa
nrs particulares alemãs, nas

"is tinha interêsses desde o iní
) da guerra. Essa notícia ecoou

vende Sll8S :lcões�
• torizados neutros, qu-e os agen

dos círculos financeiros de Ber- tes de Goering estão despositan
lim para o público, em geral, e é do maior quantidade de dinheiro
causa não sómente de críticas estrangeiro nos bancos locais. Is-I
acerbas como também de certo so segue às recentes revelações,
alarma. feitas na Câmara dos Comuns, de

"Informa-se, ao mesmo tem- que o marechal do Ar alemão ad
po, em determinados círculos au- quirira uma propriedade na Suê

cia e outra na Suíça".

PARA AUIILlAR O DESEnVOLVimEnTO
da criança,

-

combater a anemia e o atraso
do crescimento, a' EMULSÃO

-

DE SCOTT-
rica em vitaminas- e cálcio - feita do mais

puro óleo de fígado de bacalhau - proporciona
admiravel ajuda. Em qualquer época não há
substitutos para a

EMULSÃO DE SCOTT
!T�da.ó�

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

A\ Iiberdad�lI S;r�án,a restaurada Ação dos guerrilheiros gregosH�uTis�urg, (Pe!1nsylv�nia da In· Cairo, 12 (U. P.) - Os guerrflheíros gregos destruíramtcr-Amcricana para O Estado I --- •

t t t f
., .

t d
.

Daniel Vilfrey, ex-oficial do estado u�na I!UpOl' an e pon, e. errovmrra, �O�· an o com IS�O. as eornu-
maior do exército' [rances, Jllalli!'c�-I mcaçoes entre a (�l'ef'm e a Jugoslávla. Em represálía ; as au
tou sua inabalável c onf'i auçu '-'JlI I torldades nlemãs mandaram executar 10 reféns da região de
que "os ideais, as liberdaclos. (' <I I Salôníca,democracia serão rcstnurtuln s em 1 ' _

toda sua integridade na Frunr-a ".
No seu Jivro "A GGERRA NA FREl\'-
TE OC1DE:\TTAL", editado nela
"Militarv Service Publishing COln
pany ", 'Dan icl Vilfre�' faz i n tercs
santes observacões sobre a "b lií k.
krieg" que varreu a França e to cs-
pan toso colapso moral ri o uovo
f'rancõs. Depois do arm is l ici o de
1940, diante ela exploraçuo ci cn ti
fica de UI1J inimigo i mp i cd ns», o
povo francês tem sabido <upor lar
os seus sofrimentos com clign ido de.
"A resistência francesa Ú, m a is

insidiosas e cruéis maquinações
para que aceite uma política con-
tra a qual o povo se revolta com to-
das as fibras de seu' sê r, são urna

'ampla demonstr-ar-ão ao mundo rle
que a França é "ainda a é�;laj'rla
avançada DOS exércitos que lutam
para o exterminio das forcas do
mal" - escreve o capitão" Daniel
Vilfrcy.

"Nessa luta, todo o passado fI' i Nãodeixado ele lado - os part irlos po-

IliIicos, os grupos religiosos e as
divcr gê ncias d e opinião se l1arl110-
nizarnm, afim de que prevalecesse n

I Cunidade contra o inimigo comum. cnsurtas médicas grátis _

l]ma genuína fraternidade, nascida Contribuição mensal apenas Cr. $2,00do perigo comum e dos sofrimentos �===_:::���=�����������=��;;;�;;;;;;�comuns, unifica o povo. Cm novo.-: _

caráter, um novo senl idn de f'rater
nidade é engendrado. As chamas
do patl'iotismo e da liherdadE' ar
dem nos coracôes dos operários,
dos camponeses e dos bI11�gueses.Em tal ambiente, é certo que no-
vas idéias, novos conceitos de "ida
surgirão. A França ressurrecta apa
recerá transformada, Irrecon hcc i
vel. A Franca fará uma nova car t.i
de direitos e deveres. E presentea
rá a todos os homens livres (In
mundo com uma nova declaracão
de fé".

"

Crédito Mútuo Predial
Propi"ietário5: J. Moreira & (ia.

S dle Fevereiro
Foi entregue ao!' ;:>restam's B 1 Hifd I, e Ivaldo Brasil,

re sl tentes em Flcrlsnópo'L, p issurcoras
da .caderneta n. 1::!.751, contemplarias no sorteio de �
de fevereiro de 19�3, com o premlo maior, em merca

dortas , no VAlor de Crs. $6.250.o().
18 de Fevereiro

Mais um formidável sorteio realíza rá a. Cr-édito Mú
tuo Predial, DO dia 18 de Fevereiro (õa.Ieíra),

com prêmios no valor de

o. $6.250,00vacile. Adquira já a sua caderneta na. séde da
Crédito Mútuo Predial à rua Visconde

ri '" Ouro Preto n" 13.
-----------------------------------------------

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

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

Garante-se a exata observância no receituário médico

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

FONE 1.642
ADVOGADO

Dr. Aldo Ávila da Luz
Horário: 9 às 1'Z e 17 às 18
Escr. Edificio Amelia

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

Florianópolis .

5

Dr. Vitor Gutierrez
Cirurgião Parteiro

Com 2 anos de prática nos principais Hospitais dtl Europa •

Chefe do serviço Pré-natal do De part. de Saúde Pública.
Moléstias de senhoras, Endocrin .Iogís ,

Consultório: Rua Felipe Schmidt, 34
Censultas das 2 1/2 às 5 horas da tarde

Residência: rua Rui Barbosa, 57 - Fone 1004

A foto acima mostra-nos um dos vários tipos de
aparelhos de bombardeio pesado e de bago r ai o de ação em
pregados pela RAF, muitos dois qU33 têm tomado parte nos
ataques, cada vez maiores e mais violentos que a aviação brio
tânica vem desfechando contra o coração das indústrias alemãs,
no interior do ter ri tor io do Reich. Trata-se de um quadri-

motor "Short�Stirling'" visto em pleno vôo. (Foto do
British News Service para O ESTADO).

Oficina Técnica
«ROYAL»

Instalada modernamente e dirigida por técnico espe
cializado, conserta. e reforma máquinas de escrever

e de contabilidade com Absoluta garantia
e modleídade i de preços

Rua João Pinto, 5 - sobrado Telefone, 1658

Macl�acl() & Cia
p Alt.38

Movimento clandestino na RUlnânia
Londres, fevereiro - via aérea remos a paz! Abaixo Antonescu!

- (E. N. S.) - Heceberam-se em Abaixo Hitler! Os próprios servicos
Londres novas informações, prece- civis rumenos estão de acordo com
dentes do estado satélite da Ale. êsse movimento, como demonstra
manha, a Rumânia, relativamente o fato de que dizeres similares flj
a Ulll movi mento que se está alás-' ram apostos a milhares de notas
trando por todo o país, vizand o se- de banco, anteriormente a sua cir
pará-lo do Eixo, enquanto é ai nd» culação.
tempo de evitar compartilhar das Es�a campanhc está-se tor-nando
negras consequências de lima .ler- tanto ma is desesperada porquanto
rota germânica. o povo comprecnr!e que, salvo se
A agitação pública manifesta -se conseguir separar dentro de pou

com cartazes que circulam secreta- co tempo a Rumânia do Eixo, o
mente e que são afixados em cida- país também seru arr a stn d o ;'1 rui na
eles e aldeias. total que aguarda il Alemanha.
L'm dêsses cartazes dizia: "QUt'-,

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

à rua Trajano 3, no edillcin onde funcionou o Banco do Brasil.
Novidades-Jóias-Yidros-Crislais-Porcelal1iS e artigos diversos para presentes

- ...
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Nova tática dos I R 1
II .. RI'quinta colunístas!

« e C!���:j::-, n: l�ya:
l

"I'Washington, 12 (United) - O Ao exa -

-

Otrc.na mecânica s cb
líder trabalhista mexicano, sr. a dirt;çào de

\
Lombardi) Toledano, declarou à
imprensa aue as Américas devem 'r D '!M l\P F I"1 .lt li\. � J..l �'...J ;"••1combater a nova tática adotada '

1 d í .ApareJ.had� para concertar n�Uis[!'adara5, Numa;-?).·peios parti os fascistas, neste con-
deras, vitrolas, máauínes de escrever. cateular. CúS9f,tinente. Disse Toledano que, des- anerslnas fotog''t'áficos, telaínnes. etc,

de que os Estados-Unidos entra-
ram na guerra, os ítalo-alemães e SERViÇO PERHITO, E GARA?-lTiDJ

_ '� taté falangistas espanhóis entra- ",_,_."'......."..""...__�_=t...........__.,"""=_�....,._"==-..,,=_=�

ram a trabalhar mais veladamen- 758 'is·39

te, em sua propaganda e, com a

máscara de nacionalismo, êsses
elementos se tornam cada vez

Papel para a impren�
5a brasileira ,criA\! ' "I..

'U l:, IOA'". ,I I
" l, �

Nova Iorque, 12 (U. P.) - As
autoridades encarregadas da distri
buição do papel para imprensa
anunciaram haver a caminho do,
.,l3rasil quantidade suficiente para
evitar que os jornais dêsse país
tenham que suspender sua circula
ção.

o mais prático e eficiente
Gasogênio para carro de
passageiros. Dlstribuidores:

C. RAi\'íOS & Cia.

D�R de ESIOMliCO?
AZIA - MÁ DIGESTÃO
DISPEPSIA- ULCERAS

Papeis

BANKETS
o ônibus (apoiou
Lima, 12 (U. P.) - Anun

ciam de Haunuch que um auto
ônibus, capotou, caindo ao leito
do caudaloso rio Huallaga.
Sabe-se, até agora, que 3

pessoas se salvaram, ignoran
do-se a sorte das demais.

CHílpa 1 MH.�ÁH MAaAVi·
LHOSA!

8F-.,.T·MZS

(jABINETE DENTARfO mais pengusos.
DE

ALVARO RAMOS C�mi'8'" (;ravlltlH, Pijam01_1
Cirurgião Dentista pela Faculdade de Medicina de Meias das melhores, pelos mencr e I

P A �� .... �... I!Tr.;:-...., .1::,., ........
I

orto Jegr? preços ",-, na LA.�A i\'i,.",ELA, .. c.A IClínica [ifH1tària de r.;r�ancãs e t1!.1:...l.Hús I �. 'lua Tr�l:Hl(l, '!2_
IHorário: Das e às II e das 14

.

às ia horss

R V't M P � I "'J� .'� 'P _,'0 �- "Ius i ar erretes, 1 S I �,:�G�!jv:irí��1Q����1� _

(Em frente ao Grupo Escolar (,Dias Velly),) I
'��1 \i::J:::� ',;:�:;iiJé�;"'J ��,.;v

. Ped e .. s�� (1 quern achou um

U�
"

��"'.1�;: ....'$;:;:"':"':;;:":: I �:��fi':dJO�:O B·�;:;:;'t�,�:;�:, -
�&.Ji. AU�1."�J.AY ��)l.. \"il ;�\\.-PF.""J':�'(;;; l.Jo1'., o Ob�e-!1l10 de o entregar �'� '" <4 "1 'Ina D,O.P" que será gvatificado �
OS COtn10010S mqtesea I-::-,-.,� _.�__ .,��__� ILondres, 12 (R.) - O sr. AI- i nheiros, permaneci a maior par·11 Clínica mõdlco-eirúrgtca do J IIrado Pessoa, alto funcionário do! te do tempo na ponte de um des-I! DR. SAULO RAJlIOS � �

D d I P,. h' J I j �j)ecl"ll�ta C!Il 'moléstias ai' �epartamento e mprensa e ro- trõier, em eompanma ne seu Cl1-1 '1
-

senhoras - Partos, . Ipaganda do Brasil, regressou de mandante. Era emocionante oh- i j ��';:�o,Ci"v��;�I!, A���?��IN,��rl�;: l, �.

f
.

b
. � apêndice, tumores, etc. -- CIRURGIA � �

uma VIagem eita num com 010. • 1 • I (·LASTlí.J,\ DO PERINEO -, Hérnias, �F I d,
'

"R t "d I servar a maneira como o c,OIDOOlO I". h.idl'OCel,e, vartcooelo, Tratamento sem,a an o a • eu ers", ec a- .J d T d AI � dor e opcraçâe >lc Hemol'l'oWes e vart- �
. '!F'

. .
" d I

era guarua o. o o e e passou a ,zes.-- Pruct uras: ."parelh,,� de gêsso, f"'rou. iquer emusiasma O com
I 1 'i d ..; Oper-a l")� Hs ptt.ais de Plol'lanópoli!l..

h .�! P t sa vo, a uespel o as ameaças (lOS i Praça PeJ'eil'a e Oliveira, 10 -

Imm a expen�IlCla. os o que o

I' b' 1 .�

d i Fon" 1009 ,
. �

f
.

f su marIDOS, aos aVlOes e as,. _

H., ,mar estivesse tao orte, pOIS ez . ," ' Horarlo: Das 14 às 16 horas, dlarla-

t.,

l\.· I mmas
•

'

, mente.enjOar ate mesmo a guns mall-
�......, ôU!Ia�.:-

tornar o

Con1r\'oue para ehrn-,non-• " dado, , ... s
\ o"e u s",n"o ,

oe e e e s i-
,

f'(1onCnos le irpto-do o pe cc.rJ'Z.ondo -

O RU.J�-suo'" c ",'e,AUse "',

do. \íouido.
so\',dO ou .

��"'*"�:;w����,�<���")t!�,"���,:._.w.:::gw.;..::' • ..>.\l':;)O·;;p:':;:..�· .....,.....õiU('r.tt::lJ1>m�

b "-,A ln r,,; if'" é� J.: �� �t� �- X :/,
. I

"
' i� P.>J' � �... '" � h' �

f&ui ,'ti * ��... � 1tà.;<: � � to � � •

Tronsporte de C(rgas �DO�\fHCIL!O � DOMIC!LIO fi
Vlag cu , diretas- em camtnb

õ

es proprlos para: �Bom H.etir(', Lnges, Painel, Correia+PInto, Ponte Alta, �Curitfbs nns, Carn uos Nóvos, Cruzeiro e vice- versa.
EM COMBI:>JAÇAo EM LAGES PARA: Campo Bélu,
Anita Gar íoaldí. Vn earla, Caxias e ví ca-ve rsa.

Aceitamos cargas para rer'espacho junto à Es
trada de Ferro em Herval (Cruzeiro) .

AgêoeÍI:I em Lages: Agênoís em Florianópolis:
Rua Correia Pinto, 53 Rua Alvaro de Carvalbo, 2,

Te!tirone 1.677

e fuhninante queima de tecidos da CaSA UIURA
qne 8cljba de receber um maravilhoso sorlimento de fedas lisas e.eHamptld'l�, tecid03 finos de algodão, em coras e padrões madernissimos.

proprio8 para li p!'e'ente estaçãu, e q!le estamos vendendo est3 mês, a preçoa íofimos.

"olnprar il� '�asa Danra signU1ca, comp:a(' artigos sBlOpr,B e modemos peIo,s p.reços mais baratos da ,pr�ça. Eis a relação de aI-U (I U Iia., guns artIgos que estamos lIqUidando pelos preçus abaiXO.
SEDAS Trcido p/c ;Jchão, larg, 065 »» 2,80 Guarnição p/jantar 140 X 180 »

Seda laqué em toàas as côres mí Cr. $ 4,00 . I'eeido r/colcbão, bug. !\8v }}» 5,00 Guarnição p!l:lntar 140 x 230 ..

Seda Lumiére, largo 0,90 �» 13 () Tec'do p/colchão largo 1,40 1>}' 650 Jugos de renda p/quartosSeda Lingerie liRa l)>> 7.5(1 Crepon p/kim\:;no " ,,4,f)l (7 peçíls) um 35,00Seda LiDgerie estampada »}) 8,1)1) II Toalhas pjro .. to de 2,00-�,50-3,50 e • 5,00 ARMA Rl!\HOS E ARTIGOS P/HOMEM:Fustão de sadtl liso 1>>> 8,50 Toalhas Horn Dia uma »4,50 Leite de Cnlonia uma» 6.00
Organz6 lisa » » 8,00, Toalbas liSB r/b::tnh() ) � 7,50 Liga de b>lrraclui Umêi» 2 00
Gabardine de �eda, 8rt. pesado, Toalbas Ahgoana p/banho lO .. 10,00 LUllliaa Gilete Azul 1/2 dezena ,) 4,50

as tDd,as cores lI») 13,00 Toalbas grandes p/ba.nho 1>>> 18,00 Baton Micbél um » 3,00-Seda granité .. » 7,'10 Toalhas em co!,ps p/banbos li » 12,0(. B'lton Zande )}» 3,00Tafetá Moirê » 1000 Brim Azul mar Íl;ho ..» 3,Su 1'I11co H08í' »» ;>,50Tafetá X'Idrez, 8rt. hom l») 7,00 Granité de algodão,larg. 1.60 » li 12,00 SaboDete Gessy caÍxa .. 490
Laqué llivrado )) .. 8,00 1'l1petts de veluro p/quarto "li 2(1,00 Calca de bi}rracha, 8rt. bom Uffiu. .. 6,50Sed'l estampada, des. novos » » 10.00 CAMA E MESA Jogo r.e couro r/homem,Seda estampad/j, art, fino, lflrgo 0,90 » » 16,ou

-

01cl]6 fustão p/,-.asal uma Cr.$ 22,00 (Recllim\-') um
Seda estS1Ilpada des. grnd,)!'1 » » 12,00 Coleha fustilo r/solteiro lO li 16,00 Jogo di-' couro p/raptlz ..

Seda listada Plcamisa » 1> 9,('0 r�(Jlcha veludo p/casal lO:' 29,00 Pasta Eucalol urna
Linho e seda PIvestido »» 10,5) Colcha reclame » ,. 8,( o Pasta Lever ..

Veludo ChiHon » » 55,00 Colcha de seda v/casal »» 44,00 Pasta Ahi,lente »

TECIDOS DIVERSOS (:dcbll hranCit rf.-olteiro J> II 1",00 Esmalte Cutex um
Opala lisa mt Cr. $ 2.50 Cobertores meia lã r/casal ».55,00 Blusas Swiog uma
Opala lisa, largo O,SO »» 3,80 Cobertores dezenhadoj art. pesado Camisa Socpga Leão p/homem ,.

Cbitáo }) lO 2,90 p/casal um » :19, 1(' Camisa S()Cf g \ Leão p/rapaz ,.

Chitão, larg. 0,80 » » 3,80 Cobertores xadrez p/cassI lO» 30,no Blusas Aviadur, art. bom »

Luizine � » 2,81) Cobertores xadrez p/solteiro " » 24,p(, Blusas p/homem »

Linon liso » » 2,80 C"hertores x3dr�z r/casal ])}) 19,50 Blusa8 p/homem .,

Linoo estampado » » 3,00 Cobertores xadrez p/solt(>iro .. ,. 16,00 Cap!}s felpudas p/crianças •

Linoo listado, art. moderno »» 3,50 Cobertores dezentados r/casal » .. 22,00 Casaquinhos p/recem-nascido um
Fustão est8mpado, art. novo »» 5,00 Cobertores dezenht\dos p/sol- Casaquinh03 felpudos »

Zefir em diversos tipos »» 2,80 teiro » » 18,00 Pasta de couro p/colegiais de 14,00 e
Tricoline PI camisa de 4,fO e » 5,50 Cobertores xadrez p/bebê »») 6,5' Maletas p/trabalho de $6. 50,
Rendão pI vestido mt, 6,00 Cobertores dezenhados r/bebê $7, 50, $8, 50, $10,00 e
Tecido PI cortina » » 2,30 de 7,50 "'e , 10,00 Malas p/viagf.ns de $26, $:30 e
Tecido PI cortina, largo 0,80 7,50 lO 8,50 Cobertores cinzll um » 8,00 Portfl Nlkel de couro um
Tecido �l cortina, 1,40' rot 12,50 Atoalhado bra nco e de cores, Sombrinha de se-da p/senhora urna
Opala estampada mt Cr. $ 4,50 largo 1,40 mt• »6,00 Sombrinha de tlicolm€, 8rt.
Linhos estampados tipos novos 1> » 5,00 Cretone branco largo 1,40 lO" 7,50 bomTobralcos estampados »,. 6,00 Cretone de cores largo 1,40 li» 8,00 Súmbrinhl. de tl'icoline r/ceboTecidos estampados de alg. des. Cretone branco, largo 2 mt. l> r, 9,50 compridomodernos » • 7,00 Cretone brsnco larg. 2,20 .. »10,00 Sombrinlla de tlicoJine PIco-Merinó preto » »5,00 Guarnição pintada p/chá uma » 35,00 legiais »» 14,00.
Crepe preto plluto » » 5,50 Guarnição p/chá, 140 x 140» » 20,00 Líi Linda, em todas as cores um » l,Sa
RECEBEMOS UM GRANDE SORTIMENTO DE ARTIGOS PARA CARNAVAL, COMO LUMIE'RE, LAME', SETIM, LANTEJOULAS, PRATINHAS

ESTRELAS, COLARES DEALJOFRE, OCULOS, CAMISAS, E MUITOS OUTROS ARTIGOS PROPRIOS PARA O CARNAVAL DE 1943
E' de vosso interêsse comprar os artigos que necessite, na nossa la e já tradidonal liquidação semestral

Não se esqueça que a A CASA DAURA vende sempre pelos menores preços," porque compra só a dmtlero_
Vende só a dinheiro e compra dIretamente mas fabrrcas. RUA FELIPE SCHMITD, 19

Começou a

»

»

"
95,00
35,00

12,00
10,00
3.00
3.30
2,40
3,40
!o,OO

\
\
\

\

�

»

..
5,50
5,00
24,00
18,00
13,50
15,00
3,50
7,50
18,00

J)

II
"

»
»

» 12,00
34,00

,. 3,o()
35,00

25,00
» 18,00
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I
o CONSULADO GERAL DA POLôNIA ElU CURITIBA
Avisa a todos os Poloneses residentes no Estado do Paraná

e,
em

Santa Catarina que:
Londres, 12 (R.) - O ehan- barcos de pésca e no porto de limpeza do �Iediterrâneo cen-: O ALISTAMENTO DE VOLUNTARIOS POLONESES para o Exér-

eeler Hitler pretende tmusíor- lUarsellla em geral. tral, os comboios para a Rús- cito polonês está aberto aos cidadãos poloneses até a ielade de 38 anos

luar o porto de lIarsellla em As demotlcões e reconstru- sia possam ter os Dardanelos completos, tanto solteiros como casados.
uma grande base alemã de sub- cões terão inicio alo de abril abertos para que lhes seja fn- As famílias elos voluntários casados enquanto os mesmos servirem
maríuos - diz O corresponden- próximo. O motivo alegado pa- eultada passagem direta para no exército, receberão pensões conforme a seguinte escala:
te naval (lo "Daily HeI'aM". ra construir aí uma base de' os portos do mar Neg'ro.
Essa informação, que clleg'ou submarinos é que devem ser Provavelmente, estão sendo

ao conhecimento do referido feitos os preparativos para o feitos agora os preparativos
correspondente, vínd a de fOIi·1 ataque aos comboíos aliados necessários para que as partes
te exterior, acrescenta que es- caso venha a ser perdida a ca- sobressalentes para suhmarí
sa história é verídica e se es- beça de ponte da Tunísia. I nos sejam produzidas em gran
conde por detrás do expurgo Ao que se informa, o ehan- de quantidade na França, pa
determinado pelo"fuehrer"llos celer Hitler receia que, com a 1'a a montagem em lUarsclha. menores de 15 anos, a seguinte pensão:

Maselha--futura base de submarinos alemã
7

por dia
L A esposa sem filhos ..,. ., ".,.,., .. ,.. 10,00

À esposa com um filho ,, ,.. 14,60
A esposa com d�s filhos , ,.. 18,20
Por cada filho seguinte, até 15 anos de idade .. 2,60

II. No caso ela morte elo voluntário será paga à viuva e aos filhos

mensalmente

A viuva , .. ,...... .." ..... , ,................. 780,00
e a cada filho, menor de 15 anos ..... ,., ..... , 390,00

A apresentação de voluntários residentes no interior pode ser feita

por escrito e os residentes em Curitiba podem fazê-lo pessoalmente no

Consulado Geral ela Polônia em Curitiba, à rua André de Barros n. 534,
entre 9 e 12 horas da manhã e entre 3 e 5 da tarde, todos os dias úteis.

Outras quaisquer informações nesta questão podem ser obtidas no
Consulado Geral da Polônia pessoalmente ou por carta.

.Jósef Gieburowsld
Consul Geral da Polônia

Faleceu a irmã do
sr, Eden

Londres. 12 (U. P.) - Aos 56
anos de idade, faleceu a condessa
Mat-ior i e Warwick, irmã do minis
tro das Relacões Exteriores, major

_ Anth on y Edcn.Possível' acêrdo russo-turco I�-Augura, 11 (R.) - o embaí- trevístado na estação pelos j S � n ri U B q � Ixador da Turquia em llIoscou, correspondentes da Ag'êncill: U n !:j II iJl
sr, Atchícalín, que chegou há Francesa Independente e do C O N TEMlã dias a €sta capital, partíu "New YOl'k Times" - os úní-
em seguída para o Cairo, e vol- cos presentes no momento de

1-
tou finnlmente para o seu sua chegada - declarou que
llaís, acompanhado de sua se· voltava de uma viagem turístl
'nhora. ca e que passarla algumas ho-
A 'Volta do embaixador sus- ras em Angora antes de partir,

citou diversos rumores ares- sexta-feíra, para Cuibichev. '

peito da eventual divulgação de AIJeSM' da reserva dos cír
uma declaração eoujunta rus- eulos oficiais é possível, Ievan
se-turca, Entretanto, os círcu- do-se em consíderação as con
los diplomáticos mantêm uma versações diplomáticas dos úl
atitude de estrita reserva e sa- I tímcs dias, prever que a Rús
Iíentam que, por enquanto, as sia e a Turquia assinarão no

relações russo-turcas definidas 1'0 aeôrdo dentro em breve,
pelo antlgo tratado de amizade Alguns círculos sugerem que
entre os dois países e pela o referido aoôrdo teria como
recente declaração de não- objeto a importante questão
agressão são excelentes. dos estreitos cuja guarda foi

O sr, Atchíeal!n, que foi en- confiada à Turquia.

OiTO ELEMENTOS TONICOS:

IARSENIATO, VANADA
TO, FOSF ORaS, CAlClO

ETC
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pélidol. Depauperadol,
E.�otado!, Anêmicos, Mãsl
qUe! criem M.groi, C,ianç.u
uquítical, receberão a tenl-
ficaçeo gllll do orglnismo

com o

Sa ooua n DI
L!c.: D.N.S.P, n: 199, da 1921 I

Farmacia EsperançaA SUA 'FARMACL.l\ 4

Rua Cons. Medra 4 e 5 -- FO�B Ui��

Entf�8<5i .e domicilio

Não tenhas düvlda em de-

I
nunciar um "quinta·colnna��,
por mais que pareça teu aml
go; não merece tua estima um
traidor da Pátria. (L. D. N.).

•

Cr$

Violento temporal
Rio, 12 ("Estado") Depois

de dois dias de intenso calor,
desabou ontem sôbre esta capi
tal, pouco depois das 17 horas,
violento temporal, com forte
ventania e descargas elétricas.
A chuva caíu com intensidade
mas, devido à sua curta dura
ção, não se 'verificaram as

inundações tão comuns nessas

ocasioes. Contudo, em alguns
trechos a água se acumulou,
prejudicando o tráfego de bon
des, que, também em pouco
tempo, foi restabelecido. Em
alguns pontos, principalmente
na zona sul, cairam granizos.

DOENCAS DA PELE
E SIFILlS

Espinhas. eczemas. manchas
âa pele. naresíteses. furúnculos.

úlceras,
'

Tratamento das afecções do
couro cabeludo,

Dr. TOLENTINO
DE CARVALHO

IConsultas: Das 1ft às 1'l horas,
Rua Vitor Meirelles 22-1' andar,

�

Cubeloa brancos' LOÇÃO
MARAVILHOSA!

Sarm.ienlo
Buenos Aires, 12 (R.) - A Co

missão Nacional de Musêus resol
veu dar publicidade ao "epistolá
rio" de Domingo Faustino Sarrnien
to, que compreende 10 volumes.
Trata-se de uma obra do mais

alto interesse, pois permitirá aos
estudiosos do passado completar
seus conhecimentos sobre a vida
do prócer argentino,

L E I A ISTO
OSSOS E VITAMINA A,

Sir Edward Mallamby, cientista
britânico que se tornou famoso
pela descoberta da vitamina D, ob
servou que as pessoas que não 'ab
sorvem vitaminas A padecem uma

deformação peculiar dos ossos, par
te elos quais se desenvolve mais
rapidamente que outras, Assim opi
nou o cientista num artigo publi
cado em "Science News". Os pe
quenos cães afetados por' essa defi
ciência vitamín ica apresentam êsse
tipo de crescimento osseo local,
responsavel frequentemente pela
morte de alguns nervos que vão ao
cérebro. O nervo auditivo é o mais
geralmente afetado, e alguns ani
mais fiéam surdos. Outros efeitos
observados são a destruícão do
nervo ótico e a cegueira dô animal,
ou lesões no nervo olfativo. O tri
gemio costuma experimentar mu
dança destruid ora devido à pressão
ossea. A falta de vitamina A nas

crianças e nos jovens determina
uma irregularidade de crescimento
osseo idêntica à observada nos ani
mais. As comprovaçõ'es de silo Ed
ward Mallamby demonstram une
a vitamina A não estimula o cresci
mento dos ossos, mas regula e coor
dena o desenvolvimento osseo com
o crescimento do cérebro e da es

pinha .
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Poderoso hidro-aviio nazista abatido pela artilharia suées r
ESTOCOLMO, 13 (U. P.);-Ailu��ia.-se, �nciahnente, que baterias anti'.8eéreas de navios de' guerra.
suecos abateram um, hldro-avl3o alenulo, ao longo de K.arlsbman, no litoral uleridional da 8uécia�"

tcnceecredc o cneldcs e II n Il. f,}T liDO !1�portl·nn Iguenilheiros sérvios [�r�;� H _DI!J l!J U'

S. H. Ma!ária f. (. X S. (. Pureza

Na estação do Telégrafo
Nacional (D. R. C. T.) há,
retidos, telegramas para:
Francisco Figueiredo, Curso

g���:� R��(f/Alv�s� ���:. Vibrante discurso· do Presa Roosevelt'Vidal paro Felgueiras Meyer
.' �

para Oscnr Belar, Silveira l-VASHIlvGTON, 13 (R.) - Ontem, ariivereério do

Guilherme Niz, Coma,ndan' nascimento de Abraham Lincoln, o presidente Roosevelt fez

te Hélio Martins, 'Pedr outro dos se us vibrantes" discursos. Disse que v ieitou' vá-

Usarão lanca-chamas Arão, Samuel Carva1ho� rios setores da guerra e observou a ação dos soldadoe,
Fortaleza, 13 (A. N.) - Teve Cap. Tto. Leoncio Martins marinheiros, aviadores e enfermeiras dos Estados Unidos".

início nesta capital a cam- IVIauro Ramos para Licíni�
- ação de que o povo norte americano se devia 'orgulharo

panha de combate sistemá- Córdova, Licínio Córdova, Anunciou que, êste ano, se lançará gigantesco eteq ue ao.'

tico à péste. Doravante aparê- Aurora, Steelion, Ema Sam. Japão, pàrtindo de todos os lados. Hiroito será a tacado-

lhos lança-chamas serão usa- paio Rosa Sianini Es.
em suas próprias ilhas, e não se perderá maior tempo em

dos pela se�ção estad,ual do, sêricios , Dr. Cid c'ampos desaloiar os nipônicos de ilha em ilha do Pacífico. Acres-'
Serviço Nacíonal da Peste nos Rosa Raulino Antônio Dias' centou que objetivo dos aliados é chegar a Berlim,
edifícios de Fortaleza, aplícan- Feijó, Maria 'Lourdes Rêgo' Roma e Tóquio.
do-se êsse moderrríssimo pro- Noemia Melo.

J A segunda frente será aberta com ataques parti-
cesso pela primeira vez no Es- dos de vários pontos, simultaneamente, e os inimigos s6
tado. A referida campanha não Protestam os bispos terão 'Paz mediante rendição incondicional. Declarou que"
se desenvolverá sómente nesta: Londres, fevereiro - (Interalia- em 1 unes os aliados estão reunindo poderosíssimo exér

capital, pois a chefia do Servi- do) - O "Centro Belga de-Informa- cito para uma das mais gigantescas batalhas desta guer
ço no Ceará já enviou varros ções" revelou recentemente que o ra, devendo dar em resultado o lançamento dos '<eixis
aparêlhos para fócos latentes episcopado belga, protestando con- tas" no Mediterrâneo. Será tarefa 'diflcil, porque o ini

de péste localizados nas serras tra as medidas arbitrárias tomadas migo é forte; mas há de conseguir se, sob o mando do'

de Maranguape,- Ibiapina e pelas autoridades alemãs, que afe- gral. Eisenhower, que assumiu a chefia dos exércitos li

Uruburetama. tam diretamente a vida espiritual vres a pedido da Grã-Bretanha. Antes que acabe o a.no ,

da juventude, dirigiu uma carta co- o mundo saberá que a reunião de Ceeablenca dará muitas
letiva ao comandante das forças de notícias - e estas não serão boas para alemães e itelie-

João Américo Cardoso e sra.
ocupação, na qual se afirma que nos. A Carta do Atlantico será a garantia de um mundo.

l
"as autoridades de ocupação têm o donde se banirá o fanatismo polític'o, a escravidão, a ig-

eonor Melo Cardoso, dever de respeitar a liberdade reli- norância, a violência e a guerra.
participam a seus parentes giosa, que é um direito fundamen-
e pessoas de suas relações

I
tal da conciência humana". O SR. SUMNER WELLES ENALTECE

o nascimento de seu primo" Mais adiante diz a carta que as .' A ADESÃO DO BRASIL
gênito, CESAR. autoridades de ocupação não têm I Washington, 13 (U. P.) - O sr. Sumner 'Welles, no de-·

O -Cantísta R.F.C .• do Es- Fpolis., 10-2-1943. o direito de colocar os trabalhado- correr do discurso que pronunciou em Nova Iorque, por ocasião
treito (João Pessoa) efetuará res belgas na alternativa de infrin- da Semana das Nações Unidas, salientou a importância da ade-,

amanhã, com início às 18 ho- 95----------.....3-v-S-�1 gir suas obrigações de co.nciência são do Brasilà Carta do Atlântico.

ras, animado saráu earnavales .

ou de submetê-los a penalidades de N. R. - O Brasil é a 31a. nação a apoiar os conceitos exa- -

co. Haverá ônibus durante e Fala madame Sikorski prisão e de multa. rados nesse documento de extraordinário valor histórico.

após a realização dei mesmo.' Londres, 13 (Reuters) - A "Nós, os Bispos católicos da Bél-
•

esposa do General Sikorski, fa- gica, que temos por missão tomar A 30 QUILôMETROS DE OREL
lendo ao microfone da B.B.C. a defesa dos fracos, assistimos com Londres, 13 (R.) - Notícias aqui chegadas' anunciam,
às mulheres polonesas, assegu- grande pesar o fato de. que os tra- sem confirmação, que as tropas soviéticas estão a 30 kms. de'
rou que depois da guerra, to- balhadores belgas estão sendo prí- Orel.
das as cidadãs polonesas, sem vados, cada vez mais, de seus di

diferença da sua descendência reitos elementares", - salienta a

ou religião, obterão a equipa
ração completa, tanto no do
mínio político como cultural e

econômico, com os homens.
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Fazem anos hoje:
O nosso' venerando conterrâ

,neo sr . João, Pedro de Olivei
ra Carvalho, fiscal das empre
sas de sorteios;

a exma. sva. d. Perina Mar
tins;

a exma. sr a, d .. Catita Livra
menta, esposa do sr. Heitor Li
vramento, alto funcionário dos
Correios e Telégrafos, aposente
do;

o jovem Ondinaldo de Olivei
ra, filho do sr. Arnaldo de O
liveira, representante comercial;

a exma. sra. d. Corália AI·
ves Gevaerd;

o sr. dr. Ribeiro Pontes, ado
vogado;

a srita. Zilá Amaral, filha do
sr. Po1idoro Amaral;

a srita. Vanirvfilha do sr,
Vespasiano Sousa, tuncionário
dos Correios e Telégrafos.
Fazem anos amanhã:
O sr. Kosmos Apóstolos, des

tacado elemento do comércio
local;

o sr. Claudino da Silva;
a exma. sra. d. Laura Perei

ra Gomes;
o nosso ilustrado conterrâneo

sr. dr. Hercílio L. Medeiros,
digno juiz de menores de nos

�o Estado;
.

o nosso prezado conterrâneo
sr. Carlos de Sousa Martins,
oficial, aposentado, de nossa Ma
rinha Mercante.

O Lopes Vieira E, C. dos
Barreiros, realizará hoje, às 21
horas, sarau carnavalesco.

Gral. Draga Mihailovitch

Londres, 13 (R) - O ge
neral De Gaulle concedeu a

"Croix de Guerre" ao gene"
rol MihaiJovitch, ministro
da Guerra e comandante
chefe das forças de guer
rilheiros que operam na Ju
goslávia.
_.__M..-........._......__............_...._......_c._

Nascimentos:
Pelo advento de seu

Edson, acha- se em festas
do sr. Manoel Cunha.

filho
o lar

É mu DOENÇA
MUITO PERIGOSA
PARA A FAMÍLIA

• E PARA A RAÇA
-

Pelo nascimento de seu pri
mogênito César está em festas
o lar do nosso prezado conter
râneo sr. João Américo Car
doso.

(IIabiUtações:
Estão-se habilitando para ca

sar o sr. Joaquim Margarida
Filho e a srita. .Rita Silveira.

.
'

()Iubes:
O C. R. 7 de Setembro, da

cidade da Palhoça, oferecerá
hoje a seus associados um sarau

carnavalesco, com início às 22
horas. Haverá ônibus durante
e após a realização do mesmo.

o C.R, 12 de Setembro, de
Capoeiras, realizará hoje ani
mado saráu.

O C R. 6 de Janeiro, do Es
treito, efetuará hoje, às 22 ho
Ias, animado sar au-dansante,
havendo condução durante e

após o mesmo.

Em caráter urgente
Rio, 13 (E.) - O ministro Eduar

do Espindola, presidente do Supre
[ITIO Tribunal, convocou aquela al
fa Côrte para uma sessão extra 01'

dináría no próximo dia 24, às 13
horas, afim de julgar vários "ha
beas-corpus" ele caráter urgente.

Vende-se a casa na

58, da rua
Anita Garibaldi. Tratar à
ruo Br-usque , n° 32.
92 6 vs - I

Hoje, às 20 horas. have·
rá sessão dou trinária no

Centro Espírita "Amor e Recorte este anúncio e envie o devidamente preenchido à

Humildade do Apóstolo"; EMPRESA SUBURBANA DE MELHORAMENTOS

arnanhã, no meSIT10 horá Rua s. Bento. 290. 6° andar-e-sala 12-Caixa Postal 66 A

rio, hoverá sessão dou t r.i- SÃO PAULO CAPITAL - escrevendo com clareza o t

;Jij��:r��;�r;,;;::;:� I
nome e endereço ;'i:a ;:;;,��ta que será f'eita

...I_íEstar6 de plantão ama- �����������.::::.-::-�-::::.'-----=_:_:_.:.
..

�."='="=-=.=
.. __

nhã a farmácia "Nelson", DR. VITOR GUTTiERREZ
à rua Felipe Schmidt. avisa que reassurníu sua

clinica, à rua FelipeSch
midt n-, 34, das 14 às 17
horas.

Amanhã, às 15,30 horas,
efetuar-se· á, no gramado
do S.N. Malária F. C., na

Trindade, o encontro entre
as equipes do S, N Malá
ria P. C. e o S. C. Pureza
O S. N. Malária pisará

o gramado assim consti tui
do: Vitor; Galego Pedrinho;
Vilson, Saul e Alvaro; Mo
reno, Bazinho, Jango, Helio
e Haroldo.

Ecos e Noticias

PROPRIETARIO• ., ..

Máqu;nil� de calcular e
qui!1i1s de escrever

Para entresa imediata:
MACHADO & cu.
Rua João Pinto. 5

Florianópolis

Má-

Hoje em dia, ser propr ie tar io não constitúe previlégio ...
Basta V.S. decifrar o enigma abaixo para tornar-se do
no, em S. Paulo, de UM LOTE DE TERRENO de 10-
mts de frente por 30 de tunda (300 m. q.) situado no

JARDIM SUBUR13i\NO» no perímetro suburbano da
Capital, que a EMPRESA SUBURBANA DE MELHO
RAMENTOS lhes oferece" a titulo de bonificação e reclame:

-s: ..,

C -G-�O �cil gan @PiRA@
SOLUÇÃO
NOME

RUA

CIDADE ESTADO

TELE<iRA.MAS RETIDOS

carta.

FRACOS. '

ANtMICOS
TOMEM

finbo Crelsltnd.
"SILVEIRA"

Grande Tónico

Não tenhas dúvida em da
nunciar um "quinta-coluna��,
por mais que pareça teu aml
go; não merece tua estima um
traidor da Pátria. (L. D. N.).

CRASNODAR FOI RETOMADA
Moscou, 13 (R.) - Poderosas forças soviéticas penetra

ram no interior 'do importante centro de Crasnodar. A resis
tência alemã cessou completamente.
CONTINUAM OS BOMBARDEIOS DAS CIDADES ALEMÃS

Londres, 13 (R.) - Poderosas formações da R A F ata
caram IWilhelmshaven, um dos mais importantes centros de
construção de submarinos do Reich. A cidade e o porto de En
âeni também foram bombardeados, deixando de reçressar.,
dessas operações, 3 aparelhos.

.

•
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