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[R] - Os círculos militares' desta capital acredítam.que
exército russo se eleva a dez milhões de homens em\ armas,
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Duzentas pessõas morrem As esposas dos "quislings" são
·

de fome, diariamente rió��:::��f.;�,������I'�s�e�d� ����ade�������:�l� :::�:�Londres, 17 (U. P.) - O go- dá e Inglaterra que melhora- informa que a senhora lIag'da que Himmler possue na Alta ainda o periódico que a pro.verno grego informa que as ram Iígeíramente a situação Goebbels, esposa do ministro I' Baváría e que é poderosamente priedade de Himmler é umamortes de fome, no seu país alí, da propaganda da Alemanha, fortificada. verdadeira fortaleza erguidaocupado pelos eíxístas, estão A nota - do governo grego atua como anfitriã das esposas O "Empire News" dá a en- atrás de uma dupla linha desendo na média de 200 díarla- acrescenta: "Sómellte uma cri- dos "quisling's" nazís euro- tender que estas mulheres - ninhos de metralhadoras emente, só em Atenas, a despeí- ança em dez sobrevive nos prt- peus, ou sejam . as mulheres esposas de dlrígentes nazistas fortificações de concreto díssíto das recentes remessas de meiros quatro meses de exís- dos chefes nazlstas da Norue- são guardadas como reféns em muladas em pequenas casasg'êneros alimentícios do Cana- têncía", ga, Holanda e Grécia. Todas 1 potencial para o caso em que campestres.

jf�ije··iialõrUei'I����êôiüõãdshWmf�eSfiãSifaLondres, Fevereiro - (Interaliado) - Segundo revela a guês, aulas de língua «seguo a rente»Agência Telegráfica Norueguesa, a "Gestapo" fez uma série 1 .._e etras vernáculas, cor-de prisões nas cidades de Bergen, Lillehammer, Halden e reção de trabalhos es-Sarpsborg e em outras localidades da Noruega. Ao que parece Londres, 17 (D, P.) - Informa- A agência telegráfica suéca in-cr.i tos) I
-

I ti t f fa maioria dos detidos é composta de' operários. Um chefe na- çoes (O con men e europeu rece- orma que oram mortos eru Paris,
. -

d d
• bidas nesta capital revelam que dois oficiais alemães, deterrninan-:zísta deu a entender que se prepara a execuçao e centenas e prossegue a resistência ao invasor do isso que fossem fechados todos:'Pessoas na parte ocidental da Noruega. em todos os países ocupados. Por os cabarets da cidade.

_.·_·.·_-._.·.·.-.·.-.·_·.-.·_-.·.-.· · -.-4-_- ·.·.·.-- --.-.--. .--.-.- - - � O novo Delegado do Tribunal sua parte, os nazistas não têm en- Os sérvios que residem nesta ca"'·
••••••••••••••••••••••••• de Contas fraquecido nas suas medidas re- pital há alguns meses, depois da
'. • pressivas para sufocar essas atívi- fuga que realizaram dos Balcans;

SANGTT�NOL
- dades. informam que os patriótas pro-•

_ ru1 • Embarcou, sexto. feira p. p.. O jornal suéco "Nya Dagligt AI- curam arranjar, por todos os meios,
• • com destino à" esta Capital, lehanda" publica telegrama de Ber- equipamentos militares. Com êsse

'. Contém oito elementos tônicos • ]' AI d B lim, segundo o qual foi executada fim, estão realizando um verdadeiroo sr. ose ci es onetti, toda uma famiIia polonesa pelo fa- comércio de troca em espécie com'

• F
"

f O C' lcl V d t • que vem ocupar, em nos to de ter desertado, um dos seus os desiludidos soldados italianos ..OS or, a cio, ana a O e so Estodo. o cargo d D I b t· it b bíd lcoó-e e e- mem ros, que pres ava serVICO no que acei am vacas e e I as a coo-• Arseniato de • gado do Tribunal de Cori- exército alemão, A familia foi exe- licas por tanks" e fuzís. Uma vez'
• S

'

di etc �- curada pela "Gestapo" sob o pre- que se encontram armados, os pa-O lO, " - tas. texto de exercer atividades COl11U- triótas cáem sôbre os fascistas, re-• • O alto 'funcionário do nistas. tomando as suas mercadorias.
• Os Pálidos, Depauperados, • Tribunal de Contas viaja .

• Esgotados. Anêmicos, • por terra, devendo chegar a

• Magros, Mães Que Criam, Florianópolis hoje ou cirnci-

• Crianças Raquíticas rece- e. nhã.
be rão a tonUi ca ção ge ral :-;;;.",;;..;;;;;..;;..,:;;;;..;;;�..;;;.;;�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-.
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• •
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Novo comandante da
aviacão americana

na .Europa
Londres, 17 (Reuters) - Foi

anunciada, pelo exército cios Esta
dos Unidos no teatro de guerra eu

.ropeu, a nomeação do major ge
neral Ira Eakar, para comandante
da Oitava Forca Aérea do Exército
Americano.

"

O major-general-Eakar substitue
o major Carl Spaatz, que seguiu
-1)ara a África elo Norte como mem
bro do Estado l\Iaior das forcas
aliadas.

'

Em julho de 1942, foi anunciado
que o major general Spaatz iria co
mandar a força de bombardeiros Ino teatro ele operações europeu.
Ele, de há longo tempo, sustenta

a teoria d e que os bombardeiros
podem tornar-se uma arma elecisi
va na guerra, Recebeu a condecora
cão da "Estrela de Prata" com aios
ile bravura, praticados quando do
primeirc.bombardelo levado a efei
to pelas fôrças norte-americanas
eon

í

ra os terri tórios ocupados pelo
Eixo na Europa continental, reali
zado a 17 ele agosto de 1942. Teve
sob sua direção o ataque lançado
pela Oitava Fôrça Aérea de bombar
deiros americanos contra a Ale
manha. Foi condecorado com a

"Distinguished Fliying Cross" com
folhas de carvalho por atos de bra-'
'vura e ações meritorias, antes da
guerra.
Além disso o major general

Sppatz possue muitas condecora
ções estrangeiras.

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

Falec�u O conde de
F itzwillia'n

Londres, 17 (U. P.) - Fale
ceu, na idade de 77 anos, Wil
liam Charles de Meuron Wen
thworth Fitzwilliam, conde de
Fitzwilliam, que pretendia ser
descendente de um filho natu
ral de "Guilherme, o Conquis
tador" .

Ainda o naufrágio do
"Cordeiro de Miranda'
Salvador, 17 (A_ N.) - O vapor=

"Cordeiro de Miranda", que afun
dou acima da localidade de Reman
so, fazia a linha Joazeiro-Pirapora
e pertencia à Viação Baiana do São
Francisco. Segundo despachos re
cchídos pelo secretário da Viação,
foram salvos quatro dos vinte e oi
to passageiros, entre os quais o

guarda' sanitário Osvaldo Edú e
, Ovidi o Edú, ignorando-se ainpa os.
nomes dos outros dois. Entre os
tripulantes, além daqueles cujos no
mes já foram divulgados, foram
salvos mais 8, perfazendo assim 14
o número de salvos. Continuam
desaparecidos o comandante Sa
muel Nascimento, o comissário e
outros tripulantes. As águas do r-io
São Francisco continuam subindo.
De J oazeiro informam que parte
ela cidade se acha completamente
alagada,
Pereceram no naufrágio os tri

pulantes Arlindo Ribeiro do Vale?
comissário; Alexandrino dos San
tos, zelador; o foguista Geraldo, o
carvoeiro Cândido e a cozinheira
Durvalina. Acha-se clesaparecido o
taifeiro João Dantas. Entre os pas
sageiros mortos, já identificados es
tão o fiscal ele rendas Paulo 'Au
gusto de Oliveira Gomes e senho
ra. Presume-se que alguns dos náu
fragos tenham sido recolhidos pelo>navio "HaIfeld", da Viacão Minei
ra, que foi o primeiro a·chegar ao>
local do sinistro. O "Cordeiro de
Miranda" acha-se completamentesubmerso.

Caspa t LOÇÃO MAR A.VI.
LJIOSAI

Heroinas russas
Moscou, 17 (R.) - A radio

emissora desta capital anun
ciou que três mulheres russas
de nome Natália Covchova, Ma
ria Polivanov e Eugenia 'I'uleíe
va foram condecoradas com a
Ordem dos Heróis da União So
viética como homenagem aos
seus atos de extraordinária
bravura no campo de batalha,
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Apenas uiu adeptoLondres, Fevereiro - (Interaliado) - Notícia difundida
pela Ag'êneía 'I'elegráfíea Norueguesa, citando relatório de um'
chefe distrital do Partido Nazista Norueguês, diz: Quanto ao
desenvolvimento do Partido em Veina, não há grande coisa a
dizer. Durante sete anos, de 1933 a 1940, contámos apenas com
um membro, o qüal deixou o Partido pouco depois (la ocupação
alemã. Uma nova secção local, constituida posteriormente, não
conseguiu aliciar mais de três membros".

em 7 anos f

Em Casablanca, território
francês libertado pelas forças
das Nações Unidas, do jugo do
nazi-fascismo sanguinário, efe
tuou-se a entrevista dos princi
pais chefes das Nações que lu
tam pela Democracia e pela
Liberdade. De tão notavel a�

contecimento, cujos resultados querda para a direita, o gene
benéficos já se fazem sentir ral Giraud, o Presidente Roose
em todas as frentes de batalha �el�, 0. g�ne�<:lA I?e Gaulle e o

pela intensificação das ações p� emter bi itâmico, Mr. Chur
bélicas ojensiuas é a [otoqra- chill. (FOTOGRAFIA EXCLU-

. . '-'.

1
SIVA PARA ESTE JORNALtia acima, agora dZVUlgada� ENVIADA VIA AÉREA PELANela vemos, sentados, da es-
.INTER-AMERICANA).

Máquinas de calcular e
quinas de escrever

Para entrega imediata:
MACHADO & CIA.
Rua João Pinto. 5

Florianópolis

Má-

�
--_..-........_--_......_
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Na Capital:

Ano CI'$ 70,00
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Ano Cr$ 80,00
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Os originais, mesmo não pu-
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I
A direção não se responsa
hiliza pelos conceitos emiti
dos nos artigos assinados

TóPICOS & COMENTÁRIOS

A PALAVRA DE CHURCHILL

Lido com a maior atenção, o dis
curso do sr. Churchill, embora não
forneca nenhum dado útil ao inimi
go dá uma idéia muito precisa das
vantagens e dificuldades da atual
posição das Nações Unidas na
guerra. Seu tom é dos que falam pa
ra homens livres, que não se im
pressionam com invocações, berros
patéticos, promessas retumbantes,
ameaças apocalíticas - mas que
em meio à luta querem saber a ver-

dade, guardam o espírito de crítica
e sentem a necessidade de julgar
objetivamente os homens e as coi
sas. Que diferênça das arengas tres
loucadas e os espasmos e frenesis
oratórios dos "super-homens" fas
cistas, para os quais o povo é um
bando de crianças ou servos que é
preciso aterrorizar com bichos pa
pões, animar com tiradas místicas
ou agradar com torrões de açúcar
de mentiras incessantemente repe
tidas!
Churchill mostrou bem qual a si

tuação da África do Norte e desde
brou com realismo o quadro no
mar. Mostrou como, graças à indús
tria norte-amertcana e ao heroismo
de seus marujos, as piratarias dos
submerínos nazistas vão sendo ven
cidas em todos os mares. 1.250.000
toneladas foi o saldo, nestes últi
mos seis meses, do que se construiu
sôbre o que se perdeu. Ao mesmo
tempo no Atlântico lança o peso
formidável de seus comboios capa
zes de atravessar o Oceano com um
exército para realizar o maior de.
sembarque da história do mundo, os
Estados-Unidos afirmam a sua forçano Pacífico. Churchill pôs em des
taque a importância da vitória re
cente de Guadacanal e as vitórias
de MacArthur na Nova Guiné, apon
tando a façanha do general ameri
cano como fertil em lições para to.
dos aqueles que estão interessados
lia direção técnica da guerra.
Hi&'toriando a magnífica ação do

80 Exército, que salvou o Egito e

obrigou Rommel à mais veloz e Ion
ga corrida da história militar, Chur
chill assinalou a importância do
papel desempenhado pelos "tanks"
Que o presidente Roosevelt, no pró
prio dia da queda de Tobruk às

A Alemanha em pânicoEstocolmo, 16 (U. P.) - O transitam Iívremente pelas cio
"Voelkischer Beohachter", de vão unir-se ao exército sovíé- dades, o flue provoca ausíeda
Berlim, informa flue numero- tíco. de entre a população cívíl, flue
sos prfsíoneiros russos esca- Aomesmo tempo, viajantes teme possam êles ser perigosos
pam das zonas ocupadas e ater- chegados da Alemanha

expres-,
em caso de um desmoronamen

rorizam as populações alemã�'1 sam que' quantidades incríveis to militar ou de possíveís in
em sua rota para léste, onde de trabalhadores estrangeiros surreíções.

Nova
I de

ermo
guerra

dos navios
ingleses

CROQUETES DE ARROZ

Alugam Três casas à _ Aproveite o arroz da vés-·
11 -se rua Cambo- pera, posse-o pela máquina.
riú ,s/a; contando cada uma de moer carne (chapa lisa)
dois pavimentos. tendo cada junte ISO grs. de salchicha�
casa 5 quartos, sala de [an- tombem passadas na má
tar, sala de vlsíta, gl.lruge, quina, pimenta do reino.
quintal, galinheiro, 3 insta- picada, duas ou três colhe
lações sanitárias, tanque de res de molho branco e duus
lavar roupa, instalações de gemas cozidas e ponsndoe
radio e telefone em butidas , pela peneira.
etc. Tratar com o pro prte- Misture tudo muito bern ••.
tário, Dr. Agripa de Castro faça croquetes, pcrase-os em.

Faria, à Rua Vitor Meireles farinha de rosca, ovos ba·
n° 24, Consultório médico, tidos e

•

novamente em fari-
Telefone n- :_ 1405. nha de rosca. Frite em gor-
52 V-3Q dura bem quente.
�", ",,, ,,, ,,,,�,

Casa Beirão
Fábrica de artefatos

de couro
Pastas de couro para

I colegtaís (artigo forte e

barato), Cintos, Suspen-

i sórlos, Malas, etc
Só na • 'CASA BEIRÃO"

, Rua Tiradentes nO 3

I -Floriauópolis-

_ 1�·-20 I

-o-

CINE ODEON
- FONE 1602 -

A's 5 e 7 1/2 horas

Adversidade
1 .... .::1 (Anthony Adverse) Com Fredric

32 vs . 4 March e Olivia de Havilland
----------------------------------�-----------------

I Londres, 16 (Reutes) - Revelou-se, agora, que os vasos

I de guerra britânicos desde há longo tempo usam aparelhos de

i rádio-localização, afim de descobrír não sómente a aproxima-
ção de aviões inimigos, mas também de submarinos e de barcos
de superfície. Assim, as escoltas dos comboios estão melhor apa
relhadas para a caça. aos submarinos. Os aparelhos de rádio
localização, são eficientes na escuridão da noite como em meio
da mais densa neblina. Por isso, as batalhas entre navios de
superfície não dependerão mais ela indiscrição elo inimigo.

Complemento Nacional (D.F.B.) Belém e o presidente Varga�:O ferreiro da aldeia Desenho A arte de ler Miniatura

. :

Em liberdade ex-tripulantes de
italianos

S. Padlo, 16 (E.) -'Acaba de serem postos em liber-·
dade 564 tripulantes dos navios italianos que se encontravam
detidos no Presídio da Imigração. os quais seguirão, todos, pa-
ra cidades do interior, onde trabalharão. de acôrdo com suas-'

aptidões.
Falando à reportagem. o capitão Ivo Stanzani, coman

dante do "Conte Grande", afirmou que ia para Campinas, "en
cantado e agradecido. com o gesto das autoridades brasileiras.,
Vários marinheiros e músicos escolheram a estância São Pedro ,».

onde pretendem trabalhar nos hoteis e casinos ali existentes.

-

CARTAZES

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

IA
I

O PENSAMENTO DO DIA

"A mentira é um manto",
esfarl'apado e curto, que-
não consegue jamais escon

der a. verdade. A mentira,..
é como uma baforada de.
fumo, que logo se desman
cha no ar". _. Coelho Ne to.,

A ANEDOTA DO DIA

Um sujeito. que estava
doente, como último ,recur-·
so, tomou uma garrafada _

feita pelo curandeiro do lu
gar.
Dias depois morre. Um.

parente da "vítima", encon
trando-se com o charlatão.
diz lhe - Oro, seu Apolônio .. ,

o Mané, depois que tomou
seu remédio, morreu!
E o curandeiro: - E', mae-,·

morreu muito 'amiorado' ! ...

O PRATO DO DIA .

Opéra nos seguintes riscos:
INCÊNDIO _ ACIDENTES DO TRABALHO - ACI·
DENTES PESSOAIS - TRANSPORTES: MARÍTIMO,
FERROVIARIO, RODOVIARIO, POSTAL ACI-

DENTES DE AUTOMOVEIS RES-
PONSABILIDADE CIVIL

CAPITAL INTEGRALMENTE REALIZADO:

er. S 2�OOO.OOO,OOSéde RIO DE JANEIRO, Rua do Ouvidor, 102 (2' e 3') DO DIA,
-o-

IMPERIA.L
_ FONE 1587 -

A's 7 1/2 horas

Widas sem rumn
Com Henry Fonda e Joan

Bennett

Preços: Cr. $2.40 e 1,20
Imp. até 14 anos

Davios��

GABINETE DEHTARIO
DE

ALVARO RAMOS
Cirurgião Dentista pela Faculdade de Medicina de .

Porto Alegre
Clínica Dentária de Crianças e Adultos

Horário: Das 8 às II e das 1ft às 18 horas

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

•

((CrUZeiros»)'
São Paulo, 16 CE) _ Foram julgados e condenados a

cinco anos de prisão os indivíduos Aristides Çatignani, Vicente
Morbíducci, Paulo Brasil Mazzeo , Duciforo Mazzeo e Artur
Alberto Hasse., autores de um derrame de cédulas falsas de
quinhentos cruzeiros, nesta capital e no interior do Estado em'

1942.

r�. LOPES VIANNA
Agente-Geral em Santa Catarina

Rua Felipe Schmidt. 2 - Caixa Posta!, 112
Telegramas - «Vier n a s _ Fone., 1102

- FLORIANOPOLIS -
Sub-agentes nos principais municípios do Estado

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

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. onde foi assistente
efetivo da Cadeira de Tecnica Cirúrgica regida lIelo Prof. Ed�undo Vas
concelos. Ex - assistente do Prof. Benedito Montenegro. Com prática de
mais de i anos na Clinica· Cirúrgica do Prof. Alípio Correia Neto.< Com
estágio de especialização no Hospital Charité de Berlim (Serviço do Prof.
Sauerbrucbl e nas clinicas dos Profs. Konietzny. de Hamburgo, e Schmieden,
de FrankfOi1. Cirurgia da Tiróide, estômago. intestino delgado e grosso.
ligado e vias biliares. seiôs, útero, ovários. rins. prostata e bexiga.
hérnias. hidrocele, varicocele e varizes. Cirurgia dos ossos e articulações.
t encontrado diariamente das 9 hs. da manhã ao meio dia. na Casa de
Saúde São Sebastião, tel. 1.153 Das 15 às. 18 da tarde, à Rua Fernando
Mlchado a. tel. 1.195. Residencia:' Rua Duarte Schutel n° 2. TItI. 1259

CASA MISCELANEA, distribui
dora dos Rádios R. C. A. Victor.
Vávulas e Díscos. - Rua Traja-

Prestigia o Govêrno e as

classes armadas, - ou serás
nm "quinta. colunista". (Lo
D. N.). no, 1�.

mãos nazistas, cedeu aos soldados
ingleses.
As resoluções da memorável con

ferência de Casablanca não pude
ram, naturalmente, ser expostas em

seus detalhes, mas há uma -f'rase
no discurso de ChurchilI uma frase
simples, que é talvez a mais impor
tante de toda a longa e brilhante
oração. Refer'imo-nos ao trecho em

que êle afirma com singeleza: "Te·
mos agora um plano completo de
ação, compreendendo não só a dis
tribuição de forças, mas também a
sua direção".

. :€sse plano, minuciosamente es

tudado em comum está sendo posto
em execução. A Inglaterra e os Es
tados-Unídos trabalham intensa
mente, e no melhor dos acôrdos,
para, juntamente com a Rússia e

os demais aliados, dar o golpe certo
na hora certa. A palavra de Chur
chill, sincera e limpa, uma palavra
que não esconde nenhum problema
nem enfeita com nenhum adjetivo
mistificador a dura realidade dos
fatos, é, afinal, uma palavra de es

perança e ainda mais - de certeza
da vitória dos povos democráticos
contra o banditismo miserável dos
senhores de Berlim Roma e Tó
quio. (Comentário da Inter-Amei-i
cana escrito em Washington, espe
cial para o ESTADO).

·Machado & (ia.
Agências e

Representações
C.lx. podei - 37

Ru. Joio Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS
Sub-.gente. no. princlp.l.

muncipio. do E.lado.
17P;

"LEMBREM-SE DE 1812"
Londres, fevereiro _ (Interalia

do) _ Em fontes polonesas desta
capital informa-se que os patriótas
poloneses procuram pôr em ridí
culo, todas as vezes que têm opor
tunidade para isto, a propaganda
alemã na Polônia ocupada. Recente
mente, quando os nazistas espalha
ram cartazes ilustrando as conquis
tas territoriais do Exército alemão
na Rússia, os patriótas poloneses
acrescentaram, logo abaixo, com
tinta preta: "Lembrem-se de ..•.

1812".

Fabricavam

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-Quarla ..feira. 17 de Fevereiro de 1943
��... .

Rio, 17 ("Estado") - vru- ESTA�nSLAU TIMOSHENCO TRABALHOU EM SANTA CATARINA bastante, apesar de tudo.
ma de um mal súbito em sua vío cargueiro, dêle desembar- consequêucla de uma questão Estanislau, -visiYelmente· fa
própria residência, à rua Copa- cando em ll'Iarselha, onde per- Íntima e, assim, há muitos anos tígado com as reminiscências
eabana, 1.334, deu entrada / no maneei pouco tempo, pois tí- que não sei o paradeiro de de sua vida, deu por encerrada
Hospital lUig'uel Couto, domín- nha grande desejo de conhecer meus pais e irmãos, dos quais a palestra, que ia animada, fi
go, pela manhã, um homem o Brasil.

.

não recebo a menor notícia. eando só, a-fim-de gozar ore
que, dizendo chamar-se Esta- - Sabe o paradeiro de seus Entretanto, a guerra deu-me pouso exígído pelo seu estado
nisláu Timoshenco, solteiro, irmãos! - indagámos. conhecimento de que, pelo me- de saúde que, graças aos cuida
natural da Rússia, de 43 anos - Nem de leve - respondeu nos, o irmão Simeão ainda vi- dos que lhe dispensam os mé-'
de idade e maquinista de pro- de pronto. Não mantenho rela- ve, o que me causa grande eou- dicos daquele Hospital, vaí
fissão, declarou ser irmão do ções com a minha família em tentamento, pois eu o estimo melhorando progressívamente,
marechal 'I'Imoshenco,

'

"", , "

ca�:o�O�::.·:r���u;a�d?Sod/:!� Assassinado o ex-ministro da guerra da Bulgarlas�, �e.dlCOS, enfermeiros, fun: Zurique, 16 (R.) - A rádio
clO,na�'los e a, re�ortag'em alil

alemã anunciou que o antigo
a,credItada formaram, ato con- ministro da Guerra da Bulgá
tll:lU�, uma �oda em to.rno do ria, general J�ukof, foi assassíleito do paciente, desejosos de nadoconhecer a história (lo irmão

•

do bra-vo marechal russo.
A despeito dos males que o

aítígíam, pois o cidadão apre
sentava sintomas de um ataque
de angfna-pectorls, Estanisláu,
depois de receber os primeiros
curatívos, começou a relatar a
sua história, com certa calma
e presença de espírito.

- "Em 1937 chegue! ao Rio, Clínica médíco-círúrgtca do Iprocedente de Santa Catarina, DR. SAULO RAMOS
onde trabalhei, por algum tem- Espe����':!:ase� mpo�:����s de

po, como mecânico, profissão ALTA CIRURGIA AJiDO�nNAJ,:

ClI'Itômago, vesícula, útero, ovários,
que conheço bem. Deixei o .men apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA

, .,.

d 1918 I PLASTICA DO PERíNEO - Hérnias,
paIS em prlnclplos e ,o- hldrocele, varlcocele. 'l'ratamento sem

g'o após a termínaeão da g'uel'- dor e operaçãe .. e Hemorr-otdes e vario
- zes -- Fracturas: aparelhos de gêsso.

l'a com a Alemanha, tendo ser- Opera nos Hspitals de FlorlanópoÜ8,
vído no, exército russo como 10 Praça Pereira e Oliveira, 10 -

Fone, 1009
tenente de artilharia. Nessa Horário: Das 14 às 16 boras. díarta
mesma época, tinha um irmão
de nome Simeão Timoshenco,
que servia como sargento do
célebre regímento dos cossacos
de Cubã e um outro, de nome

Pater, oficial de marinha e que
'talvez hoje seja um almirante.
"Tenho, ainda" uma irmã cha
mada Anastácia, casada com
um conhecido advogado e es
crltor russo. ll'Ieu pai, Stefane
'I'ímoshenco, era sapateiro e f.l
nha uma pequena fazenda no
interior da Rússia. Depois que
deixei o meu país, quando fui
preso por não aderir à revolu
ção comunista, estive na Fran
ça, como maquinista de um na-

alemã forneceu os seguintes
pormenores do assassnno do
general Lukof, antígo ministro
da Guerra da Bulgária r

"Vários homens atacaram e

mataram o general, em frente
à sua residência.

Lukof, flue contava 56 anos
de idade, era ardoroso naciona
lista, tend o orgunlzado o exér
cito .búlgaro em novas bases.
Acredita-se que o seu assassí
uío tenha sido motivado por
questões políticas".Zur'ique, 16 (R.) - A rádio

As autoridades responsãveis pela
fiel execução das Estatísticas Mill·
'ares podem exigir, sempre que hon
ver dúvida quanto à veracidade d.
qualquer informação, que cada In
formante prove o que declarou. A
má-fé constitue crime contra a se

gurança nacional. (D. E. M.).

Morre na Alemanha um
escultor belgaLondres, Fevereiro - Inte- de 1940, tendo sido capturado

raliado) - O Serviço de Im- pelo inimigo e libertado al
prensa do Governo Belga nes- guns meses depois. Regressan
ta capital informa que o escul- do a Bruxelas, o escultor belga
tor belga Maurice Wolff, que organizou a distribuição do jor
foi capturado pela "Gestapo", nal clandestino "La Voix des
morreu na Alemanha, Belges", pelo que foi detido e

Maurice Wolff tomou parte condenado a dez anos de prisão
na defesa de seu país em maio numa fortaleza alemã.

Democratas nao colaboram
nazistasmente.

com...,SLL

da Checoslováquia foi educa
do num espírito democrático e

porísso tem sido difícil para os
alemães encontrar colaboracío-

Londres, Fevereiro - Inte
raliado ) - Notícias de Jerusa
lém, recebidas pelo "Czechos
lovak Press Bureau" dão con
ta da repercussão que causou nístas no seu seio".
na Palestina uma alocução pro-
nunciada através do Rádio, em
Londres, pelo sr. Jan Massar ik,
Ministro das Relações Exterio
res do Governo chéco, na
qual o estadista chéco conci
tou os cidadãos da Checoslo
váquia a prestar auxílio aos Camisas, Gravatas. Píiames,
judeus perseguidos pelos nazis- Meias das melhores, pelos menores

tas. O jornal "Davar", de Je- preços sõ na CASA MISCELANEA,
rusalém, declarou que "o povo - Rua Traiano, ,1:1.

Os elementos colhidos pela Esta·
tística Militar são absolutamena
secretos, t" servem sómente a fins
militares. Negar-se a fornecê-los ou
mentir no ministrá-los constitue
crime rigorosamente punido pelas
leis do País, CD. E. M.).

VITOR GUTTIERREZDR. Vende-se �8���ar:;
Anita Garibaldi. Tratar à
ruo Brusque, nC 32.
92 6 vs - 3

avisa que reassumiu sua

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

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

inimigo do Brasil (D. E. 1\'1.).

3

IOAEE����S!O !�P�!2!_OTIANS PAULISTA AO
SUL DO PAÍS

O brilhante confrade da capitalbandeirante - "O Estado de São
Paulo" - publica, em sua edicão
de 13 do corrente, interessante "re
portagem sobre a excursão do va
loroso Corintians aos Eslados de
Paraná e Santa Catarina, da qual
transcrevemos os seguintes topi
cos:
A estréia do Corintians deu-se

em Curitiba, enfrentando o Brita
nia E. C., que venceu com facilida
de, por 2 lentos a zero. Conseguin-
do essa vantagem, o clube paulista
passou a fazer jogo acaderníco e a
evitar a violencia das jogadas dos
adversários, pois êles não conse
guiram passar pelo famoso trio
Jango-Brandão-Dino. O segundo
.encontro da turma do Parque São
Jorge foi contra o Clube Atlético
Paranaense, um dos mais fortes do
vizinho Estado, Mas êsse também
foi derrotado, a despeito da violên
cia posta em prática pela zaga do
Atlético, tendo mesmo, em certa
ocasião, Bororó, zagueiro direito
atingido o ponla esquerda Hercu:
les, destealmento, quando êsse não
mais se encontrava de posse da bo
la. Aliás, toda a linha atacante alvi
negra foi visada pela parelha de
zagueiros do Atlético.

O último compromisso do Corín
tians do Paraná foi contra o clube
promotor da temporada, o Curiti
ba F, C, Voltou o esquadrão alvi
negro a vencer, se bem que dessa
vez tivesse pela frente um ad ver
sário dos mais perigosos e que pos
sue em suas fileiras elementos de
real valor, capazes de fazer boa fi
gura em centros esportivos mais
adiantados, De dois a um foi a con
tagem e a partida teve transcorrer
bem movimentado, que culminou
com a saída ele campo do juiz que
acompanhava a delegarão cor in
tiana, sendo substituido por um

Iocal, Triunfou o Corintians, merecídarnente, porque soube impor
sua melhor classe, Foi nessa oca
sião que tivemos a oportunidade
de constatar que realmente o clu
be paulistano fez ótimo negócio
com a aquisição de Bino, pois ês
se jogador praticou defesas ele vul
to, pegando bolas consideradas in
defensáveis. Vimos tambem em
ação o ponta direita Batista, ora

contr�tado pelo Vasco da Gama.do RIO de Janeiro. É um jogãtlorde futuro e brevemente, com me.
Ihor orientação, poderá fazer fren
te, oom sucesso, aos grandes exl.re
mas do país.
Quanto ao incidente havido, en

t�e a "torcida" local e o juiz pauIista, sr. Carlos Rustichelli, expli
ca-se apenas pela maneira poucoelegante com que um rapaz da ra
dio de Curitiba o tratou em seus
comentários, mesmo antes de ve-Io
atuar.
Encerrada sua temporada em

Curitiba, o Corintians Paulista a
ceitou o convite do Figueirense F.
C., de Florianópolis, para lá disputar duas partidas. A primeira com
Q clube promotor dos jogos e a se
gunda com o campeão catarinense
o Avai. Ainda desta vez tornou �
vencer o Corintians em ambas as
'partidas. Ao Figueirense pela con

tag�m de 6 a 3 e ao Avaí por 4 a 3.
É digno de nota a atuacão do Avaí
que pôs sério obstacuio á vitória
dos companheíros de Brandão,
s�Il'preend.endo-os com um jogo rá-
pido e eficaz. O carrrpeân de Flo
rianópolis pode indiscutivelmente
fazer frente aos quadros do Para
ná, com possibilidade de sucesso.
Elementos como o centro-médio
Procópio e os médios Tião e Cho
colate brilhariam em qualquer par
te.

O Figueirense apresentou uma
turma mais fraca, mas possue o
ponta direita mais completo de
Santa Catarina, quicá do sul do
país. Tem algumas "qualidades suo
periores ás do falado Batista, ora
vascaíno, e ·se algum clube desta
capital necessita um ponta direita
de �uturo que lance suas vistas pa
ra esse rapaz.
Na capital de Santa Cataci na o

clube paulista foi cumulado de
gentilezas, quer pelo presidente da
delegação, quer pelos próprios jogadores que voltaram simplesmen
te encantados com o tratamento a
êles dispensado pelos catarinenses.
Essas gentilezas culminaram com
uma churrascada oferecida á dele
gação alvi-negra na residencia de
um antigo cronista esportivo do
Rio de Janeiro e agora funcionário
do Governo estadual, como enge
nheiro agronomo, dr. Cesar Seára".

Os órgãos da Estatística Militar
têm apôio legal, quando intimam
o produtor e o vendedor a mostran
o que possuem em seus estabeleci
mentos. (D. E., M.). I "_i_,_L.. LI.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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____--IPr02fc\mo, -,DOMINGO, dia 21-"soirée" I
dansante, das 21 horas à meia
noite.
SABADO l dia 27 - ENSAIO
,GERAL PARA O CARNAVAL
DE 19B-grande concentração
dos blocos e foliões do Lira.
CARNAVAL DE 1943 -Março
Dois retumbantes bailes à fan
tasia-Sábado, dia 7, e Segunda
feira. dia !:J.
Mesas à venda na Relojoaria

Moritz: Cr $30,00.
Ingressos avulsos, para vrs i

tantes: c-. �50,OO.

I

I
I'-- ...J

Farmacia EsperançaA SUA FARMACIARua Cons. Moira 4 e 5 r: FOME 1.6ft2

Entrega a domicilio

Crédito Mútuo Predial
Prop�ietários: J. Moreira & (ia.

S de Fevereiro
Foi entregue aos prestam's a s Hildu e tvaldo Brasil,restdentes em Flortsnópolí-, passuidnraa
da caderneta n, 12,751, contempladas no sorteio de4
de fevereiro de 1943, com o pr-emio maior. em merca

dorias. no valor de Crs. $6,250,011,
18 de Fevereiro

Mais um formidável sorteio realizará fi Crédito Mú
tuo Predial. no dia 18 de Fevereiro (õa.Ieíra),

com prêmios no valor de

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

de Ouro Preto n° 13,
-------------------------------------------- ...I Consultas médicas grátis

Contribuição mensal apenas Cr- $2.00

as esperanças de um mundo melhor
I cas, francesas, polonesas, no-

Londres, Fevereírc - (Inte- planos de trabalho.que incluem, ruegnesas e holandesas conrí
ralíado ) - Enquanto no Cou- o uso mais amplo das bolsas

dei'
nuam as suas lições em sua

tinente europeu os opressores estudo para estudantes estran- própria Iíngua, estudam a sua
nazistas intentam destruir os geíros que desejem estudar em hístéría nacional e por todos os
valores que dão fi uma nação a Londres. modos se preparam para de
sua fôrça e graudesa, fechan· Embora, provavelmente, a sernpenhar o seu papel nos
do escolas e universidades, ma- Universidade das Nações Uni- seus respectivos países, num
tando e exilando professores, das só seja ínagurada depois futuro que não deve ter as in_I
planeja-se Iunrlar em Londres da guerra, quando estiver rea- certezas dos nossos dias.
a "Unhersida<le das Nações I tado o intercâmbio Ilvre entre Ao mesmo tempo que apren
Unldas". as nações, é necessário que os dern as nossas maneiras e cos-
A finalidade (la Uuíversída- planos para o Iuturo se estabe- tumes, êsses pequenos refugía

ele é ajudar todos os estudantes leçam agora, uma 'Vez que se dos ensinam às nossas erlan-

I exilados na Inglaterra na con- encontram presentemente na I ças uma nova forma de cama
tínnação de seus estudos, num Grã· Bretanha pedagogos alía- radagern e amiza(le.É certo que
ambiente onde lhes sela asse- (los _ assim deve ser, porque todas
gurada a liberdade de' pensa- Êste país tem sido enriqueci. as esperanças no futuro das
mento e de palavra. do síugularmente 1)01' muitas Nações Unidas repousam nas
A Comissão Executiva, presi- escolas aliadas hoje dispersas crianças que crescem hoje em

dlda pelo prof. Glaser, da POo através do seu território. l\les- plena liberdade e numa atmos
lônía, tendo como vlee-presí- mo enquanto estudam a Iíngua fera de mútua compreensão, a
dente o professor belga J. Tim- e os costumes (la sua nova pá. I despeito das privações e dos ri
merrnnns, já está traçando os h'ia, as crianças belg'as, tehe- g'ores da guel'l'a.
___�IiIII:l_._�t

Is 8 il� u�nul
.. CONTEM
"

OITO ELEMENTOS rONICOS:
ARSENIATO, VANADA
TO. F05FO�05,CALCIO

ETC
TONICO DO CEREBRO
TotUCO DOS MUSCULOS
o. Pálido.. Depauperadol,
Esqotados, Anêmicos, Mãs.
que criam Magro., <::riançai
uquílicu, receberão I toni·
ficação g4f,,1 do org.nitmo

com o

Sa ngne n DI
Lic. D,N,S.P, rr 199, da 1921

Banco de Crédito Popular e llO(JÍcola
de Santa Catarina

Assembléia Geral Extraordinária -- 2a. Convocação
Não havendo sido levada a efeito, pôr falta de número, a

�,.: Assembléia Geral E:xt, aordinár ia , dêste Banco, convccada para 11
� de corrente, tica a mesma, de acôrdo com o Ar t, 22, Parágrafo
r Ünico, dos nossos Estatutos, novamente convocada para o dia
� 19 do mesmo mês de Fevereiro, às 17 horas, quando funcio

i nar
á

e deliberará com qualquer número.
Florianópolis, 12 de Fevereiro de 1943.

O Conselho de Administração.
--_--_._----------

------1

U "

d
- - 1\11 h

- Im memno-pre 19lO no maran aOI
São Luiz, 16 (E.) - Tem as- conta (lo Estado, Foram Iança-]sumido proporções a curiosida- das questões de raiz quadrada I;de públlea em torno do menino e outros problemas lle

matemá'lprodígío, ora- em São Luiz, sob tíea e Raimundo resolvia-os
o patrocínlo de "O Impareíal ", mentalmente, antes que as
O pequeno matemático conta pessoas presentes, antecípan
apenas seis anos de idade. Ho- do-se aos professores, resol
mens, mulheres e crianças que- viam as questões no quadro
rem conhecê-lo e ouví-Io. An- negro. Entre os numerosos !)l'e·
te-ontem, Raimundo l\'Iedeiros, sentes recebidos pelo menino
em companhia de seu progení- prodígto, destaca- se um belo
tor e jornalistas, foi recebido relógio de pulso, oferecido pe
no palácio do governo, pelo la sra. Paulo Ramos. "O Im
interventor, que se manifestou parcial" abriu uma subscrição
impressionado com a Intelígên- em favor de Raimundo, rece-
cia do menino, prontificando. bendo espontaneamente 'Várias Comprai na CP SA MISCE
se a cuidar de sua educação, contribuições. LÂNEA é S::Ihpr t>C'tH,nnlizar'
internando·o em colég'io, por' O VENCIItLENTO nos OFI.

CLUS AVIA,DORES
Rio, 16 (A. N.) - Em aviso

ao chefe do serviço -da Fazen
da, o ministro Salgado Filho
declarou que os oficiais, sub
oficiais e demais praças, esca

lados 'para o transporte de
aviões enviados dos Estados
-Unidos para o Brasil, farão

..-------- 1____ jús, durante a execução do ser-

v�o, dos seguintes vencimen
tos e vantagens: vencimentos
normais do posto, em moeda
corrente nacional, como se per
manecessem no país; diárias
fóra da séde, relativas ao pos
to, também em moeda corren

te nacional, no período com

preendido entre a data da saí
da de sua unidade e o embar
que nesta capital para o exte
rior, quando servirem nas uni
dades ou órgãos sediados fóra
do Distrito Federal.
Quando os oficiais estiverem

exercendo cargo por substitui
ção, deixarão. durante o seu

afastamento, as funções dêsse
cargo, com perda das vanta
gens decorrentes. Seu substitu
to abonar-se-á do soldo do pró-

I
pr-lo e mais a gratificação do
posto, a qual por lei é privativo
elo aludido cargo.

Oficina Técnica
«ROYAL»

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

e de contabilidade com absoluta garantia -

e modicidade de preços
Rua João Pinto, 5 - sobrado Telefone, 1658

& eiaIVlachado
p Alt.40

BONS SINTOMAS •••
Genebra, 16 (R.) - A rádio-emissora de Budapeste infor

ma que será imposta pena de morte "aos alemães que pro-
curarem fug'ir à mobilizac;ão total".

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

l\'IAIS SACERDOTES NOS CAlllPOS DE CONCENTRAÇÃO
Londres, Fevereíro -- (Interalíado) -- O governo Norne

guês nesta capital anunciou que as autoridades alemãs conti
nuam a realízar prisões em massa no norte (la Noruega. Infor
mações recentes chegadas daquele país dizem que três sacer
dotes noruegueses foram enviados para os campos de coneen

tração de Bredtvedt e Grilli, sob acusação de resístírem às
fÚl'ças ocupantes.

....

GASOGENIOS
TlPO "C. E. G."

OS mais aperfeiçoados e de melhor
material. Entrega imediata.

Preços especiais para revendedores.
Peças avulsas.
FABRICANTES:

GASOS I L LIDA.
Rua da Conceição N.o 343 • SÃO PAULO

CA S''AI.
Tem em {(stock» os aaís recentes artigos,& "re" para crlanvas, ternos de fina confecção para... , ' .. r ., bomens, calçados, chapéUS, casemiras e Ii�

nbos nacionais e estrangeiros, brins, roupas brancas, pijamas, etc, A Fábrica DISTINT1\ está con-
feccionando camisas para o verão a preços extremanlente baixos.

Visitem as novas e modelinas instalações de A CAPITAt, à rua Vonselbeiro fdalra, 8.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I
I,
i

ESTADO-Quarta·feira, 17 de Fevereiro de 1943
�.,'IIII'

.......-------------- ...C�JlIIs.. 1
5

�DICADOR MEDICº Ofensiva geral Contra o exagerado otimismo
�.

em 19-43 Rio, 16 (E.) - o boletim do DASP, em artigo sobre a.

D ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS adesão (lo Brasil à Carta (lo Atlântico, enaltece a atitude de
.ve :r " NARIZ GARGANTA nosso país, .admoestando o povo contra o otimismo exagerado,
"-

'

Osvaldo A§ves "Essa honra - diz o artigo, a certa altura - e êsse direito,
E'specialista; assistente do Professor Sanson (Copyright da INTER-AME- porém, só poderão ser conseguídos pela luta, pelo sacrifício,

do Rio de Janeiro. pelo devotamento integral à nobre causa, pela qual muitos

C I Pela manhã, das 10 às 12
RICANA para O ESTADO) -

têem sido imolados e pela qual muitos, ainda, estão decididos

On"u ta 811. I
Esta guerra tem exigido os

ao sacrítícío, Na-Q se espere, nesta ou naquela camada da po-
011 ;,. A tarde das 3 às 6 mais tremendos esforços por

___________

parte das Nações Unidas. Nos pulação, momentos de bem-estar. A soma de sacrifícios con-

if.[),. MADEIRA NEVES-médico especialista em Estados Unidos os resultados sid�rnveis tocará a todos indistintamente.

desses esforços culminaram

DOENÇAS DOS OLHOS agora na estabilização do po-
tencial na mais espantosa ca-

Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no Rio de JaneIro pacidade de produção. O plano
<:I(onsultu Pela manhã: às terças. Quintas e sabndos. das 10 ás 12 de construção naval para 1943

horas: à tarde. diariamente. das 15 ás 18 horas
,;-Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fouo: 1467 abrange a mais de 18 'milhões

Residência: Rua Presidente Coutinho, 23. de tonelada de navios. Estas ci
fras bastariam para mostrar G

'�Dr. MARIO WENDHAUSEN - ��������o �ela lado pelo qual a balança pen-
de Medicina da Universidade' do Brasil)

ac. derá. A canalização de todos os

��x-fnterno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira rcursos para se chegar a esse

• médico do Departamento de Saúde ponto, foi uma batalha gigan-

CLINICA ME'"D'( tesca, uma batalha que não
. a ; A teria sido vencida se não tives-

se contado com a colaboração
integral do povo, na luta pela
liberdade.
A luta comecoú com a trans

formação da indústria ele paz
para a indústria de guerra.
Realizado esse primeiro grande
sacrifício, iniciou-se a produ
ção. Todo o peso da mão de
obra norte-amricana foi jogq
do na confecção de materiais
bélicos ern geral, que precisa
vam ser enviaelos .às mais dife
rentes frentes de batalha do
mundo,
Diante tio êxito obtido na ca

nalização desses imensos recur
sos, a perspectiva de vitória
tornou-se uma consequência
lógica - porque está visto que
um povo, quando leva a cabo
com tamanha rapidez e cora

gem, uma tão espantosa mobi
lização, é capaz de todos os sa

criiicios que forem necessários
para vencer. Este povo não pó
de perder a guerra.
Ademais, o sentido idealisti

co da luta representa um estí
mulo que predispõe uma Nação
para tudo. Nada poderá deter
a sua marcha e o desdobra
.mento das suas energias. Na
da quebrará o ritmo ascenden
te das construções. Nada con

seguirá amortercer o seu ani
mo diante da luta ou desfazer
o espírito combativo de seus
soldados.• o

Agora o presidente Roosevelt
acaba de âterminar o regime
de 48 horas de trabalho por se
mana, a-fim-de completar a

mobilização do poderio liu
no dos Estados Unidos, aumen
toruio assim o esforço de guer-
ra para 1943.
A medida acarretará, sem

dúvida, nova soma de sacrifí
cios. As restrições serão mais
serias, mas o povo norte-ame- tratamento da aorta, bem como outro para a cura da 'paralisia.
ricano não se preocupa com os

sacrifícios, desde que eles se

jam indispensáveis à vitória
e

final contra o Eixo.
O ano de 1943, será o ano da

ofensiva geral anunciada pe- La Paz, 16 (U. P.) - Anull
las Nações Unidas - e essa elon-se a captura de Luiz Ana

ofensiva exigirá o máximo dos cleto Montano.
recursos de todos os paises in- A polícia cercou a casa (lo
teressados numa paz longa e criminoso que se entregou qua
justa. I

se imediatamente, declarando
O peso desses recursos cairá se culpado do tríplice assassí

sobre os agressores na frente nato de (lordoba, Montano afir
ocidntale, tal como a avalanche mou haver modo sua mãe, sua
que vem desbaratando as suas

forças na frente Oriental.
Será essa a fase final da I M P O S T Oguerra: O choque impiedoso de

todo o poderio das Nações Uni- (dec, lei 2.377 de 8-7·40 e alterações
das. jogado de leste e de oeste A ORGANIZAÇÃO COMERCIAL CATARINENSE, esta-
contra o inlmigo, até esmac belecida à rua João Pinto n" 18, está habilitada a prestar in-
lo no teatro Europeu. O Presi- formações sôbre ' o pagamento e o recolhimento do Il\!lPOSTO
dente Roosevelt disse que está SINDICAL, bem como o preenchimento das respet ivas guias.

Estamos nomeando agentes depositários em todas aberta a strada que conduz O prazo para o recolhimento do IMPOSTO SINDICAL a que
as praças do País. para o grande proqromo expansio-'a Berlim, Roma e Tóquio. Ter- estão obrigados todos empregadores, profiesionais liberais (rnê
nista de ven.do s da castanha do Pará, promovida pelo minada a longa e ardua jorna- dicos, advogados e etc.) e empregados, expira em 28 do cor

Govêrno, Cârtas com amplos detalhes- do candidato, re- da, será ditada a paz, que li-
f " " 1

I rente mês.
erencios, experiencia comercia etc., a ANDRE ORTEGA bertará O mundo para sempre, 98
- Caixa Postal 476 - S. PAULO. da tirania e da opressão. -------------------�------

Moléstias internas de adultos e crtanças.
Consultório: Rua Felipe Scbmidt D. 38 - Tel 1426

;;;iResidencia: Rua Visconde de Ouro Preto D. 70 - ·Tel. 1523
Horario - Das 15 às 18 horas - FLORIANOPOLIS.

';Dr. AU(iUSTO DE PAULA DJ�eIOta:i����S��;1
"R

.

d
". '" 6':"

f'lomlnopolls
. esi encia e Consult rIO: Rua Vtsco nde de Our» Preto 5J

(próximo ao Teatro).
Oírurgla geral e Doenças de Seohnrfi8.

Fisioterapia: Díaterrnía, infra-vermelho e Ultra-Violeta.
�VONSULTAS: Diariamentes às 11.30 e das 15 às 18 horas

Fone 1.644
.

Dra. Josephina
MEDICA

Doenças de senhoras e crianças
CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1� às n horas

Rua P. Schmidt. 39 (soh.)

S(hweidson

Vença a intensidade do calor.
sem quebrar a linha da elegância!

I
É grave êrro Você admitir que o calor ex

cessivo possa justificá-lo por cruzar as ruas da
cidade em desalinho, descuidadamente trajado.

Você esquece que o verão não é inimigo
do decôro ou da elegância.

Especialmente agora, quando a ALFAIA·
TARIA BRITO, recentemente aberta, está exe

cutando, com' notavel perfeição. ternos leves,
cômodos, distintos,

Extranumerários
RiO, 16 (A.N.) - o govêrno do Estado do Rio, em

decreto, estendeu aos extra-numerários contratados, men·

salistas e diaristas, as vantagens relativas às licenças as

seguradas aos funcionários efetivos,
•

SAVAS LACERDA
�llix-�terno do Serviç� do 'Professor Le�nidas Ferreira e ex-estagiário dos
�f)rVlçDS do dr. GabrIel. de Andrade (RIo) e dr. Pereira Gomes JS. Paulo)

Chefe do Serviço de Oftalmologia do Departamento
de Saúde e Hospital de Caridade '

'I:(linica médico-cirúrgica especializada de
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Cons. Rua Felipe Schmidt, 8. Fone 1259
Consultas: das 15.30 às IB horas

Residencia: Conselheiro Mafra. 77-FLORJANOPOLlS.
---cy 1�

-I I
t��TiTUTO D� OIA6NUSTICO

, Dr. Antônio Moniz CLINICO
, de Aragão Dr. Ojalma Mcellmann

1l.1IE·DICO
Formado pela Universidade de

'<1 Genebra (Sulça)
Cirurgia e Oriopedia. Com prática n08 hospitais europeus
Clínica. e Cirurgia do Clínica médica em geral, pediatria,
tara x, Parto" e daanças doença. do sistema nervoso, apare-
ii � LO.. lho genlto-urlnarlo do homem

de senhoras. e da mulber

CONSULTORIO: Assistente Técnico
Rua Trajano, 33, Dr. Paulo Tavares

Dtarlamente das 15 às Curso de RadiologIa Clfnlca com o

11 horas.
dr. Manool de Abreu UamDanar!o

,�'"
fr>7STLDÊNCrA·.

I
S{f10 pauS,o):d Eps·ÚPec11illllzado êm RI-

.u g ene e au e b 08, pela Uníver-
Almirante Alvim. 36 aldade do Rio de Janeiro.
Telefone n. 751. Gabinete de Raio X

Electrocardlografia cllnlca
:;----,-------..-! Metabolismo basal

"

Sondagem Duodenal .

D R · � o. blnete de Iíaíoteranía
r.' em.glo Laboratório de microscopia

análise clínica
Rua Fernando Macbado,'

Telefone 1.195

Dr.

CLlNICA -MEDICA
Molestias internas, de

Senhoras e Crianças em
Geral

ICONSULTORIO :

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

RESIDENCIA'
Av. Hercilio Luz, 186

- Phone: 1392 -

PI ()�TA NOPOllS

APARELHOS CIENTIFICOS CONSTRUIDOS POR UM JOVEM
BRASILEIRO

Espnstelou
e
a mulher, a sogra
a filha

DR. AGRIPA DE FARIA
Rua Vitor Meireles n' 26

Telefone n' 1405
CLINICA MEDICA

Homens e Senhoras - Mo
léstias Nervosas - Moléstias

I
Mentais

Consultas diárias das 5
horas em diante

mulher e uma filha desta, com
uma faca de carniceiro e quo
depois esquartejou suas vítí
mas, enterrando-as no pátio da
casa, onde foi cometido o crl
me. A polícia apreendeu uma

bolsa cheia de-jóia das vítimas
e dentes de 0111'0 da mulher de
lIontano.

14 SINDI CAL

17vs 2

.

Depositários-Representantes
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Mais de mil judeus foram libertados
Cairo, 16 (Reuters) - As do "eixo", foram destruidos

fôr�as (lo 8° exército já puse- ou abandonados nos aeródro
ram em Ilberdnde mais de mil mos entre EI AJamcin e 'I'rípo
judeus, residentes na área dóI) li. Além disso, foram abatidos,
'I'obruque, Berna, Baree e Ben- pelos caças ou pelas baterias
gásí, recolhidos ao campo de anti - aéreas, mais de 600
concentração de Adis Gído, na aviões, Outros 800 foram pro
Tripolitânia, pelos italianos. vavelmente abatidos em com-

Por outro lado, revelou-se, bates ou derrubados pelas ba
nesta capital, que 1.075, aviões terias anti-aéreas.

6 o ESTADO-Quêr�a.feira, 17 de Fevereiro de 1943

Descoberta de um cometa

c-s

'I ADVOGADO
Dr. Aldo Ávila da Luz

1 ����i:!.��i��;ol�:el:� .

'1 IRes. Av. Rio Branco, 181
Florianópolis.
-

Moscou, 16 (R.) - A descoberta de novo cometa foi
comunicada ao Instituto de Astronomia de Moscou pelo as tr ô
nomo Ioyrlof Vitkinsk que já descobrira um outro cometa, an
teriormente.

O corpo celeste agora descoberto por Vitkinsk é visivel
em Moscou, na constelação da Ursa Maior, a sudeste da es

trela beta, e seu núcleo tem li dimensão de uma estrela de
quarta grandeza.

LEONOR DEUCHER
O CONSULADO GERAL DA POLôNIA Ellf CURI'fIBA
Avisa a todos os Poloneses residentes no Estado do Paraná e em

Santa Catarina que:
O ALISTAMENTO DE VOLUNTARIOS POLONESES para o Exér

cito polonês está aberto aos cidadãos poloneses até a idade de 38 anos

completos, tanto solteiros como casados.
As famílias dos voluntários casados enquanto os mesmos servirem

no exército, receberão pensões conforme a seguinte escala:

» 25,00

1>01' dia
I. A esposa sem filhos .. . ,. 10,00

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

II. No caso da morte do voluntário será paga à viuva e aos filhos
menores de 15 anos, a seguinte pensão:

ACAtlO MOREIRA
ADVOGADO

Novas armas .para � Von Rommel
Nova Iorque, 16 (Reuters)- quantidades de suas melhores

Segundo a CBS, o seu corres- armas para a Tunísia, a-fim-de
pendente de guerra no Norte reequipar as castigadas divi
da África informa que os ale- sões blindadas de Rommel.
mães estão enviando enormes I

Enfermeira obstétrica (par
teira diplomada) Atende na
Casa de Saúde S. SE:bastião,
das 10 às 12 e das 15 às 17
horas

Agradecimento
---�������I�DOrEN(AS DA PELE ! fE' smus

Espinhas, eczemas. manchas
da pelei neresitoses. furúnculos.

úlceras.
Tralamento das afecções do

eeurn caheludo.
Dr. TOLENTINO
DE CARVP.LHO

Consultas: Das 14 às i � horas.
Rua Vitor Meirelles 22-1' andar.

ESCRITORIO: rua Deodoro. n' 23
Atende das 9 às 12 e das 2 às 5
RESIDENCiA: La Porta Hotel.

apartamento lIZ
C. Postal, 110 Fone. 1277

•

e missa

Pede-se a quem achou . um
cer tificado de reservista expe
dido a João Batista Berretta
Jor., o obséquio de o entregar
na D.O.P., que será gvatificado.

5vs-4

José Lupércio Lopes, filhos, irmãos, genros,
noras, cunhado e netos ainda acabrunhados pelo rude
golpe que veem de sofrer pelo falecimento de sua sem

pre lembrada esposa, mã-, irmã, cunhada, sogra e avó
D. MARIA DAS DORES ROSA LOPES, falecida
nesta capital às primeiras horas do dia 14 do mês

corrente, agradecem. de coração, ao seu médico assistente, dr.
Augusto de Paula. pejos esforços e dedicação demonstrados no

intuito de salvá la, bem como aos conceituados facultativos drs,
Dj alrna Mo e llmann e Edgard Pinto de Souza pela prontidão
com que se reuniram em junta médica; aos seus médicos espi
rituais mons. Harry Bauer e padre Frederico, que administraram.
os últimos sacramentos; aos vizinhos mais próximos da easa

mortuária e que, abnegadamente, os ajudaram durante a en

fermidade'; às pessoas que bondosamente lhes dirigiram palavras
de consolação; aos que enviaram corôas, grinaldas e flôres; às'
beneméritas Irmandades do S. Sacramento, do S. Jesus dos
Passos, Espírito Santo e à Corporação dos Guardas da Alfân
.dega que se fizeram representar no enterro; e finalmente aos

amigos, em geral, que compareceram, e aos que enviaram con

dolências por telegramas, cartas e cartões. Outrossim, convidam
para a missa de sétimo dia, que se realizará no sábado, 20 do
corren te, às 7 30 horas, no altar do S. Coração

- de Jesus, na

Catedral Metropolitana, antecipando a sua gratidão a todos.
Florianópolis. ] 6 de fevereiro de 1943

men sahnente
A viuva . ,. 780,00
e a cada filho, menor ele 15 anos ,, 390,00

A apresentação ele voluntários residentes no interior pode ser feita
por escrito e os residentes em Curitiba podem fazê-lo pessoalmente no
Consulado Geral da 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 Gíeburowsk!

Consul Geral da Polônia

Perdeu-se
A Arqueologia confirma a Bíblia

Nova Iorque, Fevereiro - (Interaliado) - O corresponden
te em Jerusalém do "NCWC News Service" informa que o dr. Nelson
Glueck, diretor técnico do Instituto norte-americano para Pesquisas
Arqueológicas, em Jerusalém e 8agodá, em um discurso pronun
cia:do na séde municipal da Cidade Santa declarou que jamais ha
via comprovado nenhuma contradição entre o texto da Bíblia e o

resultado das excavações ou pesquisas efetuadas no Oriente Pró
"imo.

Começou a sensacional e fulminante queima de tecidos da CASA UAURA
qne 8C .ba de receber um maravilhoso sortimento de Fedas lisas e estampadas, tecidos Finos de algodão, em coros e padrões modernísstmos,

propríos para fi pr es e nt e estação, e que estamos vendendo est« mês a preçna Infimos.

flomprar na üasa Daura significa, comprar. artigos sempr.fl e modernos peIn.s p.reço� mais baratos da
.
praça. Eis a relação de al-

" li, guns artlgos que estamos tiquldando pelos preços abaixo:

SEDAS Tt'cido p/colchão, larg, 0.65 »»

2,80]
Guarnição p/jantar 140 X 180 lD

Seda laqué em todas as côres mt Cr. $ 4,00 Tecido p/colchão, largo 0,80 »» 5,00 Guarnição p/jantar 140 x 230 III

Seda Lumiére, largo 0,90 �» 13 o" T'e c.d o p/colchão Iarg. 1,40 lD» 6 50 Jogos de renda p/qua rtos
Seda Lingerie lisa lD» 7.5) Crepon p/kim0no J> »4,50 (7 peças) um

,r

35,00 .
Seda Lingerie estampada »» 8,on! Toalhas pjro'lto de 2,00-2.50-3,50 e 5,00 A RMA.Ri�HOS E ARTIGOS P/HOMEM:
Fustão de sedi liso »» 8,50 I Toalhas Horn Dia uma 11> 4,50 Leite de CoI inta uma • 6,00
Organza lisa 1) » 8.00, T'oalhas lisa p/banho ,

» »7,50 Liga de b lrracha uma» 2.00
Gabardine de seda, art. pesado, I Toalhas Ale goana r/banho ,,» 10,00 Lamina Gilete Azul 1/2 dezena" 4,50

as todas cores :. I> 13,00 Toalhas grandes p/banho ,,» 18,00 Baton Michél um » a,oo
Seda graníté » » 7, ° Toalhas em co tes p/banhos » »12,01 Baton Zande ».. 3,o()
Tafetá Moirê D lo 00 Brim Azul marinho lO» 3,So Tu lco Ross »» iJ,50
Tafetá Xs drez, art. hom 1») 7 00 Grnntté de algodão,larg. 1,60 » » 12;O, Sabonete Gessy caixa. 490
Laqué lavrado » "8,00 'I'apett s de veludo p/quarto »-» 21',00 Calça de borracha, art. bom uma • 6,50
Sed'l estampada, des. novos » » í 0.')0 CAMA E MESA Jogo r!e couro r/homem,
Seda estampada, art. fino, largo 0,90 » » 16,00

-

olcba fu;;tão p/easa] uma Cr.$ 22,o(l (Reclsme ) um

Seda estampada des. grrld'JE! » » l2,oO Colcha íustão p/solteiro »li 16,00 Jogo de couro r/rapaz lO

Seda listada pjcamísa » l> 9,('0 --n]Chll veludo p/casal I> 1) 29,0l' Pasta Eucalol uma

Unho e seda pjvestido ») lD,S) Colcha reclame » lO 8,( ° Pasta Lever lO

Veludo Chtítou » » 55,'10 Colcha de seda n/casal ..» 44,"0 Pasta Alvi lente »

TECIDOS DIVERSOS !:, lcha nranc e p/�olteiro .» l",o(J Esmalte Cutex um

Opala lisa mt Cr. $ 2.50 Cobertores meia lã T'/casal lt D 55,00 Blusas Swing uma

Opala lisa, largo O,SO »» 3,80 Cobertores dezenhado; art. pesado Camisa Soc eg a Leão pjhomem »

Chitáo » ,,2,90
I

p/\)a�!11 um .. 39,QO Camisa 80Cf g i Leão prrapaz »

Chitão, largo 0,80 )} » 3,80 Cobertores xadrez p/caeal ,.» 30,1\0 Blusas Aviador, art. bom »

Luizine }) » 2,8u Cobertores xadrez p/solteiro D li 24,()(' Blusas p/homem »

Linon liso » }) 2,80 C >bertores x!1drt'z r/casal »» 19,50 BluS3H r/homem _
"

Linon estampado lD » 3.00 Cobertores xadrez P/soit�iro lO » 16,00 Capas felpudas p/crianças ,.

Linon listado, art. moderno »» 3,50 Cobertores dezentados r/casal .. a 22,00 [jasaquinhos p/recem-nascido um

Fustão eSWlmpado, aft. novo »» 5,00 Cobertores dezenh&dos p/sol- Casaquinhoõ felpudos )1

Z'lfir em diversos tipos »» 2,80 teiro- » li) 18,')0 Pasta de couro p/colegiais de 14,00 e

Tricoline PI camisa de 4,eO e ») [',50 Cobertores xadrez p/bebê »» 6,5' Maletas p/trabalho de $6, 50,
Rendão pI vestido mt 6,00 Cobertores dezenhados p/bebê $7, 50, $8, 50, $\0.00 e

, Tecido PI cortina » » 2,30 de 7,50 e I> • lO,f)o MAlas p/viag6ns de $:�6, $80 e
Tecido PI cortina, largo 0,80 7,50 lO 8,50 Cobertores ciDza um ». 8,00 Porta Nlkel de couro um

Tecido fll cortina, 1,40 mt 12,5::l Atoulbado branco e de cores, Sombrinha de seda p/senhora uma

Opala estampada mt Cr. $ 4,50 largo 1,40 m�. »6,00 Sombrinba de tricoline, art.
Linhos estampados tipos novos » lt 5,ou Cretone branco largo 1,40 1>" 7,50 bflm
Tobralcos e9tampados »D 6,00 Cretone de cores largo 1,40 !) a 8,00 Sombrinh)l de tricolioe c/cebo
Tecidos estampados de alg. des. Cretone hraDco, largo 2 mt. »r, 9,50 comprido

modernos � , 7,flO Cretone branco largo 2,20 .. ,. 10,00 Sombrinha de tricoIine P[CO-
Merinó preto » »5,00 Guarnição pintada p/chá uma »35,00 legiais »» 14,00
Crepe preto p/luto » )} 5,50 Guarnição p/chá, 140 x 140.. 1) 20,00 Lii Linda, em todas as cores um » 1,501
R:,ii.;CEBEMOS UM GRANDE SORTIMENTO DE ARTIGOS PARA CARNAVAL, COMO LUMIE'RE. LAME', SETIM, LANTEJOULAS, PRATINHAS

ESTRELAS, COLARES DE ALJOFRE, OCULOS, CAMISAS, E MUITOS OUTROS ARTIGOS PROPRIOS PAHA 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 menores preços, porque compra só a dtnher'o.
Vende só a dinheiro e compra dlrelamente Elas fabricas: RUA FELIPE SCHMiTD, 19

"

"
25,00
35,00

» 12,00

»

10,00
3.00
3.30
2,40
3,40
10,00

»

5,50
5,00
24,00
18,00
13,50
15,00
3,5(\
7,50

18,00�

»

..

"

» 12,00
34,00
3,00

35,00
lO

» 18,00
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Os japo11esés
Washiugton, fevereiro - (Por

Jesse Steiner - Copyright da Inter
Americana para O ESTADO)
'fendo viajado extensamente atra
vés do Japão, onde permaneci du
rante sete anos como professor de
inglês do North Japan College, 'em
Sandai, posso dizer muita cousa so
bre o carater dos japoneses e sôo
hre sua sêde de domínio.
Não constitue nenhum segredo

que os japoneses adotaram nossa
civífização ocidental, tendo unica
mente como objetivo servir suas
:necessidades e propósitos pecu
liares.

OS MÉTODOS NIPôNICOS
Pouco depois da abertura dos por

tos japoneses pelo Comodoro Per
ry, os seus governantes, humilhados
pela fraqueza da Pátria, exclama.
ram amargamente -- "Aprendere.
mos tudo o que os ocidentais nos
puderem ensinar e depois os com

b�te.r.ernos". Essa declaração, feita
.h,a ja bastantes anos, foi semprefielmente seguida pelos vários gahinetes nipônicos até alcançar o seu
ponto culminante em Pearl Harbor.

Os brutais métodos de agressão.
comuns aos japoneses desde a era
feudal, ainda controlam as acões
dos súditos do Mikado, quer civís
quer mi lita res. No velho Japão, o�
samural ou soldados profissionaistinham licença de experimentar
Euas espadas cortando os braços ou
lIS penas de algum membro das elas
ses desprotegidas. Era essa uma
demonstração do heroismo nipônico! Atualmente, regredindo aos cos
tumes de seus antepassados samu
raí, os japoneses estão maltrandocruelmente as populações civís queencontram no seu caminho. Assimtem suced�do. na C�ina, nas Filipi.nas, nas Indlas Onentais Holande
sas, e em toda parte onde os solda.
d?s do Mikado exercem o seu domí
.ruo brutal.

.
Os

. b�mbardeios perversos e in
d;scnmmados de Shangai e Nanking, quando os aviões japonesessobrevoaram a pequena altura essascidades indefesas, e metralharamcruelmente os seus habitantes, cau
s�ram a morte de 51.000 civís e fe.
rll1�entos em outros 65.000!
E evidente também que os japoneses �mpregam gases venenososem nll�lta.s de su.as bat.alhas contraos exercItos chineses, e temos a

c�r:ez!l de que a camarilha militar
ruporuca se valerá de todos os meios
� sua disposição, ainda os mais abjetns, desde que os mesmos possam
conco:rer de alguma forma para os
aproximar de seus objetivos, desprezando inteiramenn, os princípiosde. hu.mal1lda�e e as normas do di.'reito íntemactonaj.

A BRUTALIDADE DO SOLDADO
JAPONrtS

O mundo inteiro teve notícia das
atrocidades incriveis praticadas pe
los soldados do Mikado em Nau
kin, durante a conquista e a ocupa
ção dessa grande cidade japonesa.
Os soldados nipônicos mais pare
ciam f_!!ras faminta .. à solta, do que
membros de um exército de um país
pretensamente civilizado. De acôrdo
com os cálculos feitos por observa
dores americanos fidedignos, apro
ximadamente 40.000 civís desarma
dos foram mortos e 20_000 mulheres
foram violadas ... E o fato de ta
manhas atrocidades terem sido co
metidas com- Q consentimento dos
comandantes japoneses demonstra

, '

sem mascaras
à saciedade o que é código de mo
I aI dos militaristas de Tóquio e

evidência o perigo que correm as

populações de territórios ameaça
dos de invasão por tão bárbaros
agressores.
Incluo-me entre os que não se

deixam levar por um' otimismo fá
cil e .prejudicial. Não acredito que
o govêrno japonês possa entrar em
co lápso através de um rápido pro
cesso de desintegração. O povo ja
ponês está ligado entre si nes
sa luta desesperada. Os japone
ses não protestam contra os sacr i-

fícios individuais que são obrigados
a fazer, muito embora êsses sacr í

fícios sejam muito maier es do que
nós, os ocidentais, julgamos supor
táveis. Os japoneses se renderão in
condicionalmente apenas quando os

seus recursos tiverem sido supera
dos pela esmagadora superioriàade
em homens e em armas de seus

í

ni
migos. Mas, - tenhamos dúvida -

mais cedo ou mais tarde, isso acon

tecerá, e, então, os responsáveis pe
las atrocidades de que foram víti
mas milhares de civís indefesos se
rão justiçados como convém.

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
. Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de S,anta Catarina
Rua Treleno 0.° 16 - Séde próprIa

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

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Códijl'os usados: MASCOTTE la. e 2a. edição

FLORIANOPOLIS
EY.PRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

,e ordens de pagamento.
Tem correspondente em todos os Municípios do Estado
Representante da Caixa Economlca Federal para a vende

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

Paga todos os ceuaens das apólices Federais e dos Estados
de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.

Mantem carteira especlal para administração de prédios
Recebe dinheiro em depósito pejas

'melhores taxas :
c/c à disposição (retirada livre) 2%
CíC Limitada 5%
C/C A viso Prévio 61i:l
C/C Pl'&W Fixo 7%

Aceita procuração para receber vencimentos em
'las

_

as Renartfcões Federals. Estaduais e Munici Dais. -oi

Ce rtlllcado i
!

A prisão de um vigárioLondres, Fevereiro - (Da Agência "Aneta" para Intera- I

liado) - Notícias fidedignas recebidas nesta capital anunciam i
que Moris. Francisco H. Hendrihx, Vigário Geral da Diocese I
de S. Hertogenbosch (Bois-Ie-Duc), na Holanda, foi preso pe- Ilas autoridades alemãs de ocupação como refén.

IMons. Hendr lhx, é um dos líderes mais distinguidos com ,

que contam os católicos holandeses em suas obras sociais. Foi
um dos fundadores do Movimento "Pro Deo " na Holanda, de
dicando em especial sua intensa atividade para promover pOI Itodos os meios passiveis o estabelecimento de uma conciência

Ireligiosa mais profunda, tanto na vida nacional como na opi
nião pública.

Pouco tempo antes' da invasão, esteve trabalhando na pre
paração de um filme que documentava a organização do Mo
vimento "Pró Deo". É o quarto dirigente holandês desta or-I"ganização que foi aprisionado pelos alemães.

......•.••...•.•••••••.••• -•••..•••••

i SE�A.S I: padrões maravilhosos, finíssimo acabamento das melhores :
ii fábricas do país, são encontradas nos balcães da i
: Oasa SANTA ROS& :
• Diariamente recebemos novidaaes •

: RUA· FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514 :
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I-Co-mp-an�-i8-.-Alia-nça-�a-0;-4 Fundada em 1870 .. Séd�: BAIA
·INCENDIOS E TRANSPORTES

Dados relativos ao ano de 19H
Capital Realizado Cr $ 9.000.000,00
Reservas, mais de c $ 59 000.000,00
Responsabilidades assumidas, c IS 4.748.338_249,78
Receita c $ 34.198.834,90
Ativo em 31 de dezemb(o c $ 91.862.598,37
Sinistros pagos c $ 7.426.313,52
Bens de raiz, (prédios e terrenos) c $ 23.742657,44
DIRETORES: Dr. Parnfilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr.

Fra ncisco deSá e Anísio Massorra
"( o\.... �.•

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

cipais cidades da América, Europa e Africa.

Aqente em Florianópolis
CAMPOS LOBO & CIA. - Rua Felipe Schmidt, O' 39

Caixa Postal D. 19 - Telefone 1.083
End. Telegr. 4ALIANÇA�

SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO. ITAJAÍ,
BLUMENAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

Os nazistas não gosla:m
de pilhérias

Londres, :Fevereiro -

lnte.,
mestre de Liég'e. quase �nlou

ralíado) - O Serviço de Intor- quece. No seu primeiro día na

maeões do Governo Belga de- quele posto a sua esposa rece

cla�a que os patriotas

belgas,]
beu 'uma chamada telefônica

com to (la a sorte de "pilhérias "O burgomestre já escreveu o

de máu gosto", vão íntensífi- testamento t Nã01 Espero que
cando a resistência aos admí- sim, porque vai ser vítima de
nístradores pró-nazistas. Em um acidente fatal".
consequência, 13 burgornestres Três dias depois, Aem empre
apresentaram, sucessivamente, gado de uma empresa funera
ern Liége, a sua demissão, não ria telefonava, perguntando:
tendo os alemães encontrado "Onde está o eorpo l Quero me

um só belea que deseje ocupar di-lo para saber, exatamente
e

hd .-"
aquele Cfil'g'O. O lIltimo burgo- qual o taman o o calXao •

..

«Relojoaria Royal»
Rua Trajano n'

Anexa - Oficina mecânica sob
a direção de

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

auarelhes fotográficos, telefones, etc.

SERViÇO PERFEITO E GARANTIDO

--�7�5�8--------------------------·
..------�v�S�-�50�--·

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmaceutico NILO LAUS

Hoje e amanhã seri a sua preFerida
Drogas nacionai, e estrangeiras.--Homeopatias.

PerFumarias.--Artigos de borrach,.
Garante-se a exata obsarvancla no receituário médico

PREÇOS MODICOS
R. Cone. Mafra 4 e 5 (edifício do Mercado),

FONE 1.642

Os japoneses jogam bem, mas
não raciocinam ...

Rio, 1G (E.) - o tenente Ted Lyons, pertencente à mari
nha norte-americana, que foi instrutor de baseból dos [apone
ses, em tempo de paz, l'eferindo-se à capacidade dos mesmos,
diz segundo comentál'io dívulgado nesta capital: "Não houve
g'eito de meter outra tática na cabeça dos "craques" nlpõnl-- . "
coso Jogam bem" mas nao racionam •

Visite, sem compromisso. as novas instalações da RELOJOARIA ROYAL1
à rua Trajano 3, no edifício onde funcionou o Banco do Brasíl.

Novidades-Jóias-Vidros-Cristais-Porcelanas e artigos diversos para presentes

I
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Revolta na Ucrânia cootra os nazistas rNOVA IORQUE, 17 (D. P.) .•• A RÁDIO·EMISSORA DE ANGORA ACABA DETRANSMITIR UMA NOTíCIA SENSACION
AL. INFORMA QUE OS HABITANTES DAUCRÂNIA SE SUBLEVARAM CONTRA OS NAZISTAS.

Ainda o Intercessão- da Igreja Católica
em favor da Rússiaespião Frederico Kem,plerRio, 17 (Especial para O ES· J co Alemão Transatlântico, aJ-1 MANDAVA PARA BERLllll

'l'ADO) - Encerrando a série gumas vezes em mil réis c' ou- OS BOLETINS DO TElUPO
de reportagens que vimos pu- tras em dólares, remessas apa- BRASILEIRO Londres, 17 (R.) - Uma Intercessão especial será ofere ...

blicando, acerca {las atividades
". 1

cída a Rússia, à sua Igreja, ao seu POYO e exército e a todos os
que desenvulvlam no Brasil Em 194 ...

,. mais ou �en?s na
que sofrem na heróica resistência ao inyasol'" -- {liz uma de.

várias células da organísação seg'u�ela ql�ll1Zena d� Jane�r?, o claração dos líderes da Igreja, ao anunciar que o dia 21 de fe-
de espionagem nazista, vamos E�ta(io.�I.alOl' Alen!ao, �ohc1Íou vereiro será de preces em favor da Rússia.
dívulgar mais alguns pormeno- colh�s�e IDfOl'ma���s sobre .as I O'� arcebispo de Westminster, cardial Hínsley, declarou.
l'es referentes ao perigoso es- condições atmosfencas do BIa· que, "por orientação do 'Papa, faremos preces púhllcas diárias
pião Frederico Kempter, chefe síl, principalmente das costas pela Rússia".
da mais antíga das organísa- marítimas, informações essas "A heróícn defesa do seu POYO aos violadores do seu país,ções e que íunetonava no Brasil que Kempter obteve no Instí- dá íntensídade às nossas disposições" acentuou o arce·,
desde o ano de 1939. tuto de Pésea, onde eram dia- bispo. "

.

Frederico Kempter, de naeío- ríamente, dístríbuídos boletins
-------

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

nalídade germâníea, já naque- ! mímeograíados, sôbre depres- Misteriosa exelosãe em Berlimla época fornecia ao govêrno . . . . �
nazista, através da suposta fh·-i sões atmosféricas, víslbjlídade, Estocolmo, 17 (Reuters) - Os nazistas anunciaram, por
ma Dr. -Krack e Dr. Schwener, chuvas, etc. por intermédio de intermédio de sua"agêncía-paraslta", que se verífícou sábado
relatórios sôbre embarques de seu empregado Samuel de OH· último, por volta de meio dia, uma explosão em plena estação
mercadorias destinadas à ln. "eira, que para êsse fim, era fel'l'oyiária de "Fl'iendchtrasse", a maior de Berlim. Declaran-
glaterra e França, países já en- mandado ao Instituto de Pésca. do que as "ca.usas da explosão são desconhecidas", a Informa-
tão em guerra com o Reíeh . Xunca, porém, falou a seu em- ção oficial nazista adianta. que "duas pessoas pereceram e que-
Em princípios de 1940, Frede- pregado sôbre êsses boletins, houve grande número de pessoas sériamente feridas em conse··
rtco Kempter estabeleceu- se na Entretanto, estas informações fluência da mesma".
Praça Mauá, n, 7, com a firma eram transmitidas para a Ale-
denominada "Informadora Bá- manha, através de um rádio
pida Limitada", cuja finalidade transmissor, instalado em sua

era a de permltír-Ihe maior efí- O espião Kempter, que pôs o residência, à rua 1Ionte Alegre,ciência na colheita de dados inimigo ao corrente dos planos 272. Pouco durou o seu trabadestinados à Alemanha. Kemp- políticos e da potencialidade mi-
tu

. '

d B 'I
. lho dessa espécie visto haverter estava subordinado ao se-

I ar e economlca o rasu, vaz

pagar na prisão o crime contra sido proíbída a distribuição pú-tor do Estado-Haíor Secreto nós cometido. blíea dos mencionados bole-
Alemão, localizado em Ham.' tins. Nas Investigações realiza-
�urg'o, "," dinheiI'? necessá�io rentemente normais, porque das, a polícia verificou que de
a exeeuçao do. Se�YIçO de eSPIO.' feitas por firmas desconhecí- fato Samuel de Oliveira não
nagem, recebía ele da Ale- das sediadas em Berlim Colô- sabia o destino que era dado
manha, por intermédio do Ban- nía e Hamburgo.

'

aos boletÍns. VIDA SOCIAL.
Ecos e NotíciasIULTIMAo ministro da Educacão recebeu
do sr. Hermínio Brito éonde o se

guinte telegrama: "Tenho a honra
de comunicar a v. excia. que encon
trei e fiz fotografar o registo que
elucida a ancestralidade de Macha
do de Assis, inclusive os avós pater
nos e maternos e respectiva condi
ção social. Colocando a aludida do.
cumentação à disposição de v. excia.
apresento atenciosas saudações".

O ministro Gustavo Capanema
respondeu agradecendo a comunica
ção e incumbiu o sr. Augusto Mayer,
diretor do Instituto Nacional do
Livro, de examinar a citada do
cumentação.

HORA

Os novos guerrilheiros checos
Londres, Fevereiro - (Interaltado) - O Governo Checos

lováco nesta capital declara ter recebido informações de fon
tes fídedígnas no sentido de que um exército de guerrílheíros;
de pelo menos 4.000 combatentes, está desenvolvendo grau
de atlvídade nas montanhas carpa tas, na Cheeoslováquía•.
Oculta nas montanhas, essa fôrça de guerrflha vêm lançando
contínuos ataques de surprêsa contra as tropas húngaras ec'
alemãs.

Carcove noite

o exterminio
dos judeus

Fazem anos boje: Londres, 17 (R.)-As Autort-
A exma. sra. d. Ana Bosco dades germânicas acabam de

de Melo, esposa do nosso con- publicar novas instruções des�·
trade jorn. Osvaldo Melo; tinadas a apressar a extinção,

a exma. sra. d. Maria Luiza dos remanescentes dos judeus
Hoffmann, esposa do sr. dr. que permanecem em território-
Willy Hoffmann; ocupado da Europa.

o jovem Hélio Schiefler; De acordo com essas novas
a exma. sra. d, Maria das instruções, a "Gestapo" conti-

Dores Avila; I nuará usando das principais
a exma. sra. d. Batistina Mo-; armas de, q,ue lança mão para

ritz, esposa do nosso conterrã-. O extermínío dos que caIram_
neo sr. Roberto Moritz, tun- iem desgraça: execução em

cionário do D.E.; [massa e fome,
a srita. NoeIí Amorim; I Essa informação foi trans-
a sr. Miguel R. da Silva; Imitida pe.las notícias rese�vâ-
as sritas. Agene, Nilza e Ma- l das recebidas nesta capital

ria Andrade. procedentes da Europa Centrar
o jovem ginasiano William pelo Congresso dos Judeus,

Bõhm , filho do sr. Otornar Cabelos bran�os t L�ÇÃO'Bõhm, técnico-eletricista. MARA.VILBOSA. 1

,

caiu
,

aontem
MOSCOU, 17 (R.) - Foi ontem à noite oficial

mente anunciada a tomada de Corcove pelos russos, ha
vendo tido alí os alemães, provavelmente, cerca de 20
mil mortos, pois nas ruas da cidade os combates atin
giram proporções incríveis. As forças soviéticas apreen
deram grande quantidade de material bélico. Corcove
é capital da Ucrânia e empório agro-mineral de uma

dos mais ricas regiões do globo.

Toda a frente se fende e esborõa!Respondendo à consulta, o De
partamento Ádministrativo de Ser
viço Público esclareceu, que, no
seu entender, o servidor que se
achar licenciado, de acôrdo com
o estabelecido no artigo 10 do de
creto-Ieí n. 4.644, de 2-9·43, por ter
sido convocado, deverá reassumir o
exercício desde que tenha sua in
corporação adiada, qualquer que se
ja o motivo. Isto porque a comuní
cação de adiamento de sua incor
poração implica evidentemente na
dispensa temporária do serviço, a
que estaria obrigado por fôrça da
convocação, não se justificando,
portanto, a continuação da licença.

MOSCOU, 17 (R.) - A queda de Rostove, seguida
da tomada de Corcove, enfraqueceu toda a linha alemã,
de OreI ao mar de Azove, numa numa extensão de 700
quilametros. Essa enorme linha ondula e recua para
oeste, impelida pela indomável ofensiva soviética. Prevê
se a catástrofe dos exércitos invasores. A V I S O

DR. JOÃO DE ARAUJO,
especialista - olhos, ou

vido!?, nariz e garganta,
está atendendo seus cli
entes, no consultório, à
rua Vitor Meirelles,

24 - Fone 1447

Enfermos: IA gentil srita. Lôla, filha do
nosso prezado conterrâneo sr.

t

Euclides Pereira, proprietário
do «Café Rio Branco'), acha-se
internada na Casa de Saúde S.
Sebastião, onde se submeteu a

uma intervenção cirúrgica, após
a qual, está passando bem.

Von Rommel está em Berlim?
Cairo, 17 (R.) - A rádio do

Marrocos anunciou que o ma

rechal Von Rommel partiu, de
avião, para Berlim.

Esquadra francesa
Londres, 11 (R,) - Sabe

se que, além do super
couraçado francês '1Riche.
lieu", recém- chegado a No
va Iorque, aportaram ali,
com êle , também o cruzador
"Montcalm" e doía novís
simos ccrrtro» torpedeiros:
"Fantasque" e "Le Ter
rible" .

102 5 v· z

A'sacianos executados,
,Berna, 17 (U. P.) - A Agên

cia Telegráfica Suiça em des-
pacho de Stransbourg, declarou
que a Côrte Nazista de Justiça
daquela cidade alsaciana con-
denou à morte nove alsacianos,_
inclusiye duas mulheres, sob
a acusação de "atividades co
munistas e por terem auxiliado
a fuga de prisioneiros de guer-
ra e desertores alemães na

antiga zona não-ocupada da
França.

o presidente Roosevelt fala

I sobre as vitórias russas
, Washington, 17 (U.P.) - Fa
lando sobre as últimas e im
portantíssimas vitórias russas,

I
disse o presidente Roosevelt
que "êsses êxitos dificultarão
um contra-ataque alemão. opor
tunamente".
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ViaJantes.
Procedente de Passo Fundo

(Rio Grande do Sul) encontra
se nesta capital o ss. Carlos
Alberto Luz e Silva, funcioná ..
rio da agência do Banco do
Brasil naquela localidade,

Falecimentos:
No Hospital de Caridade; a·

onde se recolhêra em tratamen
to especial, faleceu a srita.
Altair, filha do sr. Manoe] Tei
xeira de Oliveira, e cuja enter
ramento se etetuou ontem às
14 horas.

João Américo Cardoso e sra.
Leonor Melo Cardoso,

participam a seus parentes
e pessoas de suas relações
o nascimento de seu primo.

gênito, CÉSAR.
Fpolis., 10-2-1943.

o jejum de (i�andi
Nova Delhi, 17 (R.) '.- O

Mahatma Ghandi entrou
hoje no seu 9" dia de jajum,
apresentando grande debi
lidade. Cinco médicos lhe
prestam assistência. O vice
rei da India tem recebido
IDumeras solicitações para
a libertação do líder indú
- - "'J"_ ...

Exposição de escultura
Em Saint-Hazaire Sábado próximo, às 16 horas,

Londres, 17 (R.) - On- na séde da Associação Catari
tem à tarde. a RAF des- nense de Imprensa, o jovem es

pejou um chuva de bombas cultor conterrâneo Moacir Fer·
sobret "Saint-Nazaire", base nandes, aluno da Escola Nacio
de submarinos na França,

j
nal de Belas Artes, do Rio de

6 aparelhos nao regres Janeiro, inaugurará sua exposi.
saram. ção de arte.

Aluga-se ótima
casa de mora-

dia, em São Jo·
sé, à rua Padre Cunha, 2.,
Tratar em João Pessaa (Es
treito), à rua 7 de Setem
bro, 398..
105

92 vasos de guerra
Washington, 17 (U,P.) Os cir

culas oficiais calculam que 92
vasos de guerra franceses serão
incorporados às esquadras alia
das de todos os mares.

Desaparece Lorde
Gainford

Londres, 17 (U. P.) - Fale
ceu, na idade de 83 anos; Lor
de Gainford, estadista liberal,
técnico em finanças e grande
proprietário de minas de car
vão,

A rua Deodoro, n' 14, fale
ceu ontem o sr. Francisco E·
vangelista, natural da Itália,
tendo sido o seu cadáver sepul
tado hoje às 10 horas.

Casa
Não tenhas dúvida em de·

nunciar um "quinta-coluna��,
por mais que pareça teu ami
go; não merece tua estima um
�raidor da Pátria. (L. D. N.).

Cabelos brancos! LOÇÃO
MARAYILHOSA I 6 vs-1
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