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Aterrou e decolou O uso da s.uUanila·
• mida

Lísbôa, 10 (U. P.) - Um
avião da Royal Aír Force efe
tuou uma aterrissagem força
da em Torreira, perto de Viana
do Castelo. Quando chegava ao

local um automóvel militar
com instrumentos mecânicos
p.ara o reparo do aparêlho, o

piloto brítãrríco levantou vôo
pela estrada matando um por
tuguês e ferindo mais quatro

o
o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

XXVIII I Florianópolis -- Segunda-feira, 10 de Maio de 1943pessoas.

o ensino do português na Inglaterra I
Londres, 10 (R.) - O sr. Pascoal neiro, que atualmente se encontra

Carlos Magno, da embaixada do na Inglater-ru, a Convite do Conse
Brasil, inaugurou as classes para o lho Britânico, ofereceu-se para as
ensino do português, recentemente sistente.
criadas pela Sociedade Anglo-Bra- Entre os alunos presentes citam-
sileira. se ladv Mi ll i ngf on Drake, esposa do
A conferência do sr. Cai-los Magno antigo ministro da Inglaterra em

durou uma hora c foi assistida por Montevidéu; Iady Liddal, esposa de
diversas senhoras da sociedade, um ex-governador de Malta; o di
atrizes, escritores, comerciantes, po- reto!' da Metropolitan Vicker s ; o
JHicos e jornalistas, que desta 1'01'- dr. e a sta, Altinanu, respectiva
ma voltaram aos seus dias de os- mente cunhado e irmã cio Iaruoso
tudantes repetindo obedientemente escritor Stefan Zwcig ; Silo Jocclyn
algumas palavras simples em por- Lucas, membro do Parlamento, di
tuguês, segundo as instruções do "USOS estudantes das Universida
sr. Carlos Magno e, ao mesmo tem- eles de Londres c muitos membros
po, tomando copiosas notas. da alta direção do "Bank 01' London
A aula terminou por uma serre ano South América".

de desenhos feitos no quadro negro Foram expostos selos emitidos
pelo' sr. Magno, que realizou ainda em Iavor da Cruz Vermelha Brasi
diversos jogos humorísticos. O sr. Jcira, pois, a coleção de selos bra
Carlos Magno propoz-se <1, dar uma sileiros cio embaixador do Brasil
Jição semanal e o dr. Fernando Car- está praticamente completa.

A imprensa clandestina na FrançaLondres, 10 (R.) - Segundo informações procedentes da
França, toda a espécie ele jornais clandestinos está circulando
inclusive uma "Carta Aberta" de autoria dos estudantes ela,
Un;iversidade de París, dirigida ao marechal Pétain protestan
-do contra a convocação de trabalhadores franceses pelas auto
ridades alemãs e um protesto da Associação Católica da Juven
tude Francesa, a qual apresenta "a mágua que é sentida em
face das obrigações impostas aos trabalhadores e às pessoas
jovens de todos os círculos proletários, pelos ocupantes e em
seu benefício próprio constituindo êste fato uma violação das
leis naturais, assim como elas leis internacionais" .

Na Polônia, Holanda, Bélgica e outros países, católicos
.sob o domímo alemão, tem se verificado recentemente brusco
declínio das notícias católicas, devido, ao que se acredita, .à
crescente tensão interna.
...................................� ..

NO INV.t;RNO próximo

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

e por preços
SENSACIONALMENTE BAIXOS!

as para

....................................................

Decrescem os contra - ataques alemães
Moscou, 10 (U. P.) - Notícias aquí recebidas afirmam que

DS russos avançaram em todos os distritos a noroéste de No
vorossísc e que ocuparam uma cadeia de montanhas. As tro
pas alemãs resistiram tenazmente, mas a aviação russa p.ara
lizou todas as tentativas de defesa dos nazistas. Compreende
se perfeitamente o esfôrço alemão para evitar o avanço russo,
porquanto, uma vez ocupada Novorossisc, não lhes restará
outro remédio senão retirar suas fôrças para a Criméia.

As informações adiantam que o comando alemão estava
lançando novas tropas à batalha seguindo o sistema de "redo
brar esforços", pois cada vez que os russos rechaçam um con

tra-ataque alemão; tem lugar outro, mais forte que o anterior.
No entanto as notícias referentes às últimas 12 horas di

zem que o Ímpeto dos contra-ataques da "Wehrmacht" de
-cresceu consideravelmente o que não é de estran-har se se têm
em conta as grandes perdas sofridas em homens e materiais.

,toncentração naval em GibraltarLa Línea, 10 (U. P.) - Encontram-se na baía de Gibraltar 40
navios mercantes aliados, de diversas tonelagens, e seis navios-tau
ques britânicos. Também entraram os couraçados "Nelson", "Re
llown", o pote-aviões "Formidable" e oito destróieres procedeu
.tes do Mediterrâneo.

Londres, 10 (R) - A maior
descoberta em material de medi
camentos nestes últimos tempos -

a famosa sulf'ani lam ida do grupo
":\1" e "B-693" - está sendo des
virtuada porque muita gente. teme
empregá-Ia por não conhecer a ma
neira de usar - declarou uma das
maiores autoridades méd icas da
Inglaterr-a num artigo publicado
hnje no "Daily Mail".

Os regulamentos ingleses sôbr e

I
a profissão médica impédem a di-

H. 8817 vulgação elo nome deste cornen ta-

U dor, que escreve: "Sem dúvid
à

________________ alguma, grande número de curas

Produ,.ão de gêneros de diversas moléstias, inclusive a

'!!. pneumônia tem sido conseguidoahmentlcios COIil auxílio desta dróga que, dian-
--

I ,te d�s remédios antigos, po.de sei"

Londres, 10 (H.) - Fa<lando na

I
considerada como ver:d�del,ramen

Sociedade Heal de Artes, o dr. E .. te miraculosa mas c Igualmente
�I. Cruwfher, químico exper imen- 'Y'er-dad-c que c.ent?nas de pessoas
lal, apiesentou um ponto de vista a empregam em dos�s �olllacl�s ao

oti mi st a em relação à produção a,=SJ� � por conseq���cla os I esu/de gt\TIer.os alimentícios, na Ingla- ,t,ldo� toram catastr o.fIcos. O po� o

.ter rn, depois da guerra. Assim se ,ma,l1l.testa cer.to rece�,o em rel�?aopronunci ou. o técnico: "As novas I
a esse prepat ado. É llecess�llO.

formas de poderes mecânicos e os portanto,. _procurar .
determinar

esquemas de irrigação c drenagem, I com exatIdaü. a 1�1aJ��lra por que
possibilitam a fertilização de vas-] atua a sulfanilasnida .

tas (ll'ea.s de terras pobres. É a��-I _

ra p ossi vel estabelecer o equili- t7'_-_ -.-.- w -_ oIl

brio e salvar a agricuJtura por

O ARAUJOmeio de ��Ho nivel de prodl�ti:,id�- rde. A maior das causas da íntertí- _
lirlade da Inglaterra em constituí-
da pela acidez do solo, com a corr- Olhos -- ouvidos .- nariz -- giu'ganta
sequente necessd iade de aduba- REASSUMIU SUA (UNICA
gemo :lIuilo do êx ito da campanha Rua Vitor Meirelles 2ft
da produção de alimentos têm si- Diariamente: 10 às 12: 3 às 6 hs.
do devido ao Li'SO, altamente incre- ,.,.·_w._·_·_......·_-_·.-_·••_....._...tl
mcntad o, dos Ierl ildz ant es nitroge- LOÇÃ.O MARA.VI.)10S0S, particularmente para os easpa r
cercais". LlIOSA. I

.1

o ger,feral Pe t ton , Coman·
dante

.

do Exército norte
americano cu io II Coroo
ocupou Bizerta.

DE .PESSOAS TEM

ft Bulgária em verdadeiro estado-de-sítio
Sobre seu terníério descem paraquedístas russos
Istambul, 10 (Reuiers ) - A A penuria dêsse elemento es- salta aos olhos. Ela constitue

Bulgaria está presa de grande I sencial explica a ocupação, pe- um bastião primordial da [õr
efervescência. As autoridades los alemães, da flotilha da Sã- taleza da Europa hitlerista.
locais mostram-se apreensi- ciedade de Navegação Danu- Daí, serem perfeitamente com
vas, sobretudo porque existe a biana, embora a mesma já vi- preensiveis I os- cuidados que
perspectiva de passiveis ata- esse trabalhando exclusivamen- lhe dispensa o Fuehrer e o
ques aliados contra os Balcãs. te pera o Eixo. Os petroleiros aborrecimento que lhe está
O recente assassinio do coro- franceses, no Danubio, pode- causando a atual agitação no
nel Anastase Pantei, antigo rão ser utilisados no serviço reino de Boris.
chefe de Polícia, conhecido por de cabotagem, desde a Bulga-
suas opiniões reacionárias, foi ria até a Criméia. Comprai na CA SA MISCE:
seguido de outros atentados A importância da Bulgaria LÁNEA é saber economizar:
da mesma natureza. A polícia
búlgara e a Gestapo. multipli
cam suas diligências, achan
do-se o país em verdadeiro es
tado de sítio.
Sabe-se que paraqueâistas

r u s sos, transportados por
ainoes, realizam no território
bulgaro uma intensa campa
nha de rebelião.
Entretanto, as tropas ger

mânicas continuam achegar.
Um viajante informa que con

tou, em Sofia, 80 vagões carre

gados de material, sobretudo
canhões e metralhadoras pe
sadas. Isso parece indicar que
a Wehrmach está cuidando da
organização de um plano de
fensivo, na península, mas
tambem é possivel que se tra
te de medidas de I precaução,
dada a iminência de desor
dens.
As costas se acham comple

tamente evacuadas, procuran
do o Reich aumentar o núme
ro de navios nas águas do mar

Negro, afim de facilitar o abas
tecimento de suas tropas no
sul da Russia.

.À vista da atividade da es

quadra russa, a segurança das
costas bulgaras assume pre
ponderante importância. O
Eixo possue apenas dois gran
des petroleiros, no Mar Negro.

USADO COM BOM RE·

SULTADO O POPU.

LAR DEPURATIVO

DO SANGUE

1*, .. ,..41 :&iJ [A,)I A S.FILaS ATACA TODO O ORGANISMO
O Ftgado. o Baço, o coração o Estômago, os

Pulmões 8 Péle, Produz Dôres de Cabeça, Dõres
nos Ossos Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca
belo, AneIi:tia, Abortos e faz os individios idiotas.
Inofensivo ao organismo. Agradável como Ilcôr.
O ELIXIR 914 está aprovado peto D. N. S. P.
como auxiliar no tratamento da síütís e Reu-
matismo da mesma. origem. _

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR «91ft», dada a sua Ateslo que apliquei muitas

base. é ótimo auxiliar do tra- vezes o ELIXIR «91ft» obtendo
lamento da Sífilis principalmen- sempre os melhores, .r�sultados
le nos casos em que a via bo- no Irrlamente da Slfilis.
cal é a única possivel. ..

Ca} Dr. Benedito Talosa. (a) Dr. Rafael Barloletll

II
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NOSSA SECÇÃO,
Cairo, 8 (H.) - Soh o litulo : "0 r sofreram falta de agua, viveres e

Comando Italiano acusa Homuncl Italiano se opunha Ú ordem

dejlllllllicões. 5°) - A posicâo esco- "O trabalho afasta de nós"
da derrota da Tunísia", o jornal abandono da linha Marct, baixada lhida" d epo is da queda eia linha d I 'd'três gran e s ma es : o te la,
local "Progr ess Egipti e n " publica 'por V011 Hommcl , pois acreditava Marcí não era absolutamcnl o de--.o vício, a necessidade".
o resumo de um documento sel1sa-(que depois de 21 di as de .combatelr,ensáv>C] e esta escolha foi feita Voltclire.
cional lido no rúdi o por von Horn- i a ind a era possivcl resistir algum apesar da oposi çà o do Comando ,�

mel no qual o marechal alemão

ne-1 te'l.
npo, :0) T- O

�lLa(ll.le
aliado Italiano. 60) - Os ataques ale- A ANEDOTA DO DIA

ga que aos alemães caiba a respon- contra LI Hama, visando o cerco mães uparcccrum sómente no e011- - Toma de novo o teu
sahilidade dos desastres na Arriea. da Iinha Xlarct, teria sido contido Ira-ataque de EI Xlcr.sa e mais t ar- anel. Nã.o posso casar-me

A seguir, o ref,erid{) 'jornal publ i- se Ho nnuc l t i vcssu posto em ação de em El Hama. Em todas as Ol1- contigo. Amo outro homem.
ca o relatório de Badog!io sôbre o maior num e ro de aviões. O Estado tras operações as tropas it ali anas Quem é?
fracasso na Grécia, o de Grazxian i Maior da un i d ad c que tomou parte foram abandonadas sóz inhus na - Vais rno td.Io ?
sôbre o esrnagaenento do Prirueiro naquela batalha n.io tinha uma só la linha de combale. - Vou procurar vender-
Exército Ital.iano na Africa e o de par-cela da nviaç'ão sob suas ordens. O rlooumcnto prossegue CI'ili-llhe o anel.
Bergonzolí sôbre a dcr rot a na Afri- A ccnccnuaçâo foi defeituosa e caudo os metódos emp r-cg.ulos llO

'II

DI1\.
ca Oriental. Publica lambem L1!IIa in cfeci cnt e. 3() A divisão uso elos lan.qll�:. Os itali;!1us re- BOLOO P�iTOG��GIÊREnota do general Ugo Caballero, que "Centnura". comnn duda por um provam a técn ica de Ronuncl de

(A d i , 1 SOI.-

II circula atualmente na Italia e na genro do Hei, Calvi di Bergolo, enviar os tanques sem pr otcc âo 'pe 10.0 0.0 ro. nvru .

I
I d

"
, J) - Bata pouco rnenc s de

'qual se mostra e impossibilidade deu uma ordem injustificac a e de infantaria.
meia chícara. de manteiga.de continuar a guerra. retirada quando linha conseguido Mais adiante o citado d ocmue n-

O com meia chícara de açú-l':;sse último documento é uma. dominar a ataque. 40) - servi- to salienta que a retirada duran-
I' 1 lIcor, j un te um ovo já batidoacusacão ter rivel ao ABo Comando ço {e transpor-tes concentraao (e te 2.500 quilornetr os abateu o

Alemão na Af�·ica. Os principais I R OIlJmel foi de nma ineficiência de- moral da tropa e que m e.l i dus se- à parte. En'1 seguida adicio·

I pontos colocarias por êle em rele- plorúvel, pois as tropas ele la linha véras deviam ser tomadas contra
ne uma colher de chá de

I canela em pó, a rnesme
vo são: 10) - O Estado :VIaiol'l certos comandantes.

I quantidade
de gengibre e.

....

Vende-se ��i:ó�olher de chá de cravo

Livraria e Papelaria NOVft I r�ip�2r:�':'��: :::;,�':�'!: ta��?��n:�;E::t�';;��i::i�
d tado, com todo material ne- com uma e meia colheres
e cessá rio (2 velas, 3 remos, etc.) de chá de bicarbonato, uma

E
-

d I & S'I
'

'I Tratar
com Heládio Mário de chícara de melado. Deite

spIn o a .' 1 Velra Sousa, Agência ChevroJet (S. em taboleiro untado e asse

A. Comercial Moellrnann). em forno quente."

o ESTADO
Diário Vespertino

ACUSANOU - SE UM ao OUTRO PELA 'DERROTA

• IUl11a regiâo de alta stignificacão co
mercíal. Já foram estudados pla- De ordem da presidência, comunico aos srs. sócios dêste Clube que
UlOS na Inglaterra para fazer do Po- esta secreta�ia, já, se encontra de posse ?as novas e artísticas carteiras
Jo uma grande concentracã de I com que br�n(lara.' em breve, cada asso�l�do. .

.
. ,." �. . OutrOSSim, reitero dos mesmos a maxlma presteza no envia das res-

&ervH;os. de emergencIa, deposItos, pectivas fotografias, para que se não retarde a marcha da expedição dos
e demalIs estabeIecimentos exigi- documentos em referência.
dos. Agluardemos 'Ü que será de ho-
je em diante ...

R'edacão e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

T@!. 1022-Cx. postal 139
ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr$
I Semestre Cr$
Trimestre Cr$
Mês Cr$
Número avulso Cr$

No Interior:
c-s
Cr$
Cr$

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

Ano 80,00
45,00
25,00

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

público, em geral.

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

Elegantes artigos para presentes, etc.Tem anexa uma

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

Rua Felipe Schrnidt , 38 (esquina Jerônimo Coelho)
Fone - 1595.

CLUBE 12 DE AGOSTO
AVISO DA SECRETARIA

° PENSAMEN'l'O DO DIA

CALCADOS (
Tamancos -- Chinelos

I Sandálias -- Sandaletas
i

1

«Renner» Sapatos -- Pantufas
I
I TRAJES (

de lã e de linho

I SOBRETUDOS, SMOKINGS para crianças,

II «Renner» homens e senhoras

Rua Padre Miguelinho, 36

Iii _.

Semestre
Trimestre

Anúncios mediante contráto

(a) ORLANDO FILOMENO
Secretário

>

Os originais, mesmo não pu-

I
blícados, não serão devolvi

dos.

A direção não se responsa
biliza pelos conceitos emiti-·

I
dos nos artigos assinados

TOPICOS & COMENTARIOS
A imDortânda do

pOlo norte na guerraParece estranho que só agora se
tenha realmente descoberto que o
mundo é ,redond,o e que existem
mnuitos pontos na terra que pódern
ser atingidos mais fácil e rapida
mente, atravessando as regiões ár
ticas. Assim escreveu o já celebrí
sado P. Xisto, notável cornen tar-is
ta hrasideiro. O grande jornal hri
tândco "Manchester Guardian" co
mentando o fáto de ser utilizado,
O Polo Norte para bases militares,
aéreas e marítimas, .refere-se ao fá
rto da Inglaterra já estar se servin
(10 dessa região há muito tempo
para suas travessias. A Rússia. tarn
bém tem rusado essa zona ártica
para, a linha de suas rótas aéreas
e até submanínas, Continúa o mes

mio jornal, insinuando a importân
cia do Polo Norte durante a guerra
e depois dela, no tempo de paz,
quando poderá transformar-se em

A Agoniada JsmaAliviada em Poucos Minutos
Em poucos minutos a nova rec.eita _

M!,,!daco - começa a circular no sangue,aliVIando os acessos e os ataques da asma
ou b_ronquite. Em pouco tempo é possiveldormIr bem, respirando livre e facilmente.
Me!,daco alivia-?, mesmo que ° mal seja
antIgo, porque dIssolve e remove o mUCllS
que obstrúe .as vias respiratorias, minando
a sua energIa, arruinando sua saúde fa
zendo-o se n ti r-8 e prematuramente ;elho.
Mendaco tem tido tanto êxito qulô. se ofe
J'ece com a garantia de dar ao -paciente
J"espiração livre e fac1l rapidamente e com
pleto alivio do sofrimento da asma em pou-
cos dias. Peça Mendaco, hoje mesmo em
qualquer 'armácia. A nossa garantia 'é a Ifiua maior proteção.

IIM endaeo A�o::.:;.m

Roosevelt conferenciará com Stalin

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

DENTES DE AUTOMOVEIS RES-
PONSABILIDADE CIVIL

CAPITAL IHTEGRALMEHTE REALIZADO:

Cr. S 2.000.000,00Séde: RIO DE JANEIRO, Rua do Ouvidor, 102 (2' e 3')
Sucursal em S, Paulo, rua Baião Paranapiacaba 24-60 andar

N. LOPES VIANNA
. Agente-Geral em Santa Catarina

Rua Felipe Schmidt. 2 - Caixa Postal, 1 i2
Telegramas - «Vianna. - Foüe., 1102

- FLOAIANOPOLIS -
Sub-agentes nos principais municípios do Estado

Nova Iorque, 8 (U. P.) - O dos respectivos países. Davies se

"New Times", em telegrama espe- guirá na qualidade de representall
cial de Washington, diz ter sahido, te especial de Hoosevelt, e presu
em círculos autorizados que Jose- mívdmenrte na conferência entr,e
ph Davies, ex-embaixador ameri- os dois chefes de Estado serão tra
("ano na União Soviética, irá a :1I1os- lados lodos os problemas que di·
cou, afim de convidar Stalin a avis- zem respeito ii. guerra e alguns ao

tar-se com Roosevelt parra a diS-1 após-guerra.cussão de questõ'es de interesse I
-IPintura IProfessor EstanisJau Traple

AULAS DE DESENHO E PINTURA �I
32 vs -30'

Padaria Central
Vende-se ou arrenda· se a

antiga a bem afreguesada,
PADARIA CENTRAL. Tra
tar na Rua Deodoro na 22,
com o proprietário.

15 v - 9

Agentes e Corretores
PRECISAM-SE de Agentes

e Corretores para trabalharem
em toclas as cidades dêste Es
tado E' necessário o candidato
dar reférências. Para melhores
informações, dirijam-se à rua

Vitor Meireles; 18, Sala 2.
257 5 v . 2

Atelier de

·V. S. quer vestir bem, usando ternos de
excelente qualidade, otimamente bem con

feccionados e a preços convidativos ?
Faça, então, uma visita à

Diurnos - das 14,30 às 17 hs.;
Noturnas - das 19 às 21 hs.
A's TERÇAS E SEXTAS-FEIRAS

Exposição Permanenle I
Rua Felipe Schmidt, 2 (sobr.), sali n' 3 II- ALFAIATARIA OLIVEIRA"

que ficará plenamente satisfeito!
Praça 15 de Novembro, 18 (Próximo

ã Delegacia Fiscal)

TOSSE o BRONQUí'TE

A Estatística Milliar, destinada Ii"

facilitar a preparação rápida, e tãCP:
das da Nação, exige que todos oS!

perfeita quanto possivel, do apare-
Ihamento material das fôrças arma
brasileiros lhe prestem cooperação.
Subtrair-lhe apôio é trabalhar cGlI-'
tra o Brasil em guerra. (D. E. M.)q

As autorídades responsáveis pela
fiel execução das Estatísticas Mili·
�res podem exigir, sempre que hono
ver dúvida quanto à veracidade de

I
qualquer informação, que cada in·
formante prove o que declarou. A
má-fé constitue crime contra alie·

I Ituranea nacional. (D. E. M.),

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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coronel/LeilãO Judicial - Massa F�I�da da Navegação Brasileira Ltda.
_Dois exelnulos ql� 8imboliza� a.resposta! IFLleCIIOft°SdOSNAVIOSda DemocrrCi8 ao TotalitarIsmo MAG I

«PRESIDENTE ANTONIO CARLOS» e «CAPICHABA·
ATRACADOS xo CAIS DO TRAPICHE AMARANTE, A

138 - PRAIA DO CAJU' - .58
DISTRITO FEDERAL

O Leilão será realizado no Armazem do Leiloeiro à rua São José, 63, no dia 26 de maio
de 19ft3, às 1� horas (2 horas da tarde)

NAVIO «PRESIDENTE ANTONIO CARLOS»
Navio a motor divisão"A" Classe 4

matriculado no Rio de Janeiro sob o n:
461, reconshuido em 1937 nos estaleiros
J, R. Caneco S. A', todo feito de peroba
de Campos com reforços de ferro em for
ma de X.

o fuz\leiro e

"Y.ashinglon - ([ntr-Aimerica
na) - Constutuem ex nplos típi
cos da democracia dronde se ori

gimaram, e dos secÇos militares
dos Estados Unido- os casos de
tl'lll fuz ileiro na vp e ele um coro

nel da forca aera
- o primeiro

ncorri-!u 1l�I,S U as Salomão, e o

segundo tendo .or cenár io : o Nor

te da Ãfr.ica.
O fuz ileirc naval ganhou a "Dis

tínr rishe d »ervicc Cross" por ato

de cbravur< em combate, na ilha
\

GuadaJcplal. i
Enco,lr.ando um grande des�aca-Imenta de met ralhador as japon es, o

l}raç' ajudou dois companheiros I

ferj.!OS a se abrigarem num buraco

:prJdnzi.do pOJO explosão de bomba,
e ê].e pn-ópr io refugiou-se em outra

. erüera de bomba, protegido por
,nU pesado barrote. Outro fuzileiro
-e dois soldados levemente feridos
"yieram juntar-se a eles.

Depois de descarr-egar sua arma

contra os japoneses, o fuzileiro fez
fogo sôbre o inimigo com os fuzis,
de seus companheiros feridos, cn

(Juan to estes tornavam a car-regá
los. Trinta projclis de metralhadora
lhe Iizoranu voar o capacete, HUlS
ê

le continuou a atirar, embora cs

tivesse l,igeiramenle fer-ido, Teve
êxito, pois matou pejo menos dez

japoneses. Sob a pesada chuva e

o fogo do inimigo, o fuzileiro con

tinuou naquela cratera toda a noi
te, e de manhã voltou arrastando
se ate suas próprias linhas, a-fim
de conseguir auxílio para seus

compemheir-os.
O coronel da Fôrça Aér-ea Ame

ricana ganhou a "Di sti ngu ishcd

.Flyi.ng Oross". A citação diz que
êle mostrou "heroismo e extraor
dinária capac id ad e durante os

vôos" e acrescenta :

"'Como membro de esquadrilhas
'{IUe faziam a vigilâncí.a de impor
tantes rolas de comboios, o coro

n el participou em longos e perigo
.sos vôos sôbre a regiões árticas,
'",ub-árticas e trop icai.s, sendo mui-
10s deles sôbre água e regiões de�
Iiubi.tadas.

i, "Como oficial comandante dQ
,grupo fotogrúfirC), 'adido às fôrças I
::mor1.e-amedcanas no Norte da I_:Mr.ica, o mesmo coronel parfici
pou pessoalmente em muitos vôos,
penetrando profundamente em

áreas inimigas fortemente defendi
das, agi 11(10 corno observador, na

'<\'�II:;:ldl)r, fotóg;rafo e rádio-opera
dor. Fez esses vôos com completo
desprezo por sua segurança pes
soal. Sua Coragem e perícia cons

tituem lima honra tanto para ele
como para os servi <:'OS m i Iitarcs ".

•
Esse bravo militar é o tenente

Coronel Elliol Roosevelt um elos I

o

"11,'111'0 filhos do presidente dos
Estados Unidos, e que na vida ci
vil exerce com sucesso importante
funções no rádio amerícauo, j n
clusive a de comentarista.
E o fuzileiro é Barney nOS5, que

já foi campeão muudâal de box na
categoria de peso leve.

3 - Camarotes 8 - Alojamento para 18
tripulantes-Hélice l-Carga Gera1650 tone

ladas-Carrega 85e metros cúbicos de plrrho
serrado - Tripulação 18 homens - Má
quina a motor Semi-Diesel Volund - For
ça de 550 H. P. - Rotação por minuto

CARACTERISTICOS 300 - Velocidade 9 a 10 milhas por hora
. Comprimento, 50 metros Boca, - Possue vela para auxiliar a navegação.

9,m,30 - Pontal, 4ms.,70 -- Calado máximo Consumo de óleo combustível 80 quilos
carregado 15 pés - Escotilhas 3 - sendo por hora - Tanques para 20 toneladas
1 de 6 X 4 metros, ou tra de 5 X 4 de óleo e Motores auxiliares para ar com

e outra de 4 X 2 - Mastros 3 - Páus primido. Iluminado a eletricidade - Sol
de carga 6 - Guinchos a ar comprimido dada e ração por mês Cr $ 14.981,00.

NAVIO «CAPICHABA»
O navio CAPICHABA foi construido tojamontos para 14 tripulantes - Hélice

em 1935 e completamente reformado em 1 - Caldeira a lenha ou óleo para dar
1937 e é construido de peroba de Campos vapor aos guinchos - Carga geral 350
com reforços de ferro, por dentro, em toneladas - Garrega 500 metros cúbicos
forma de X, de pinho serrado - Tripulação 14 - Má-

CARACTERÍSTICOS quina, motor Holandês KROMOUTH Semi
Diesel - Força 200 H. P. - Rotação por

Comprimento 40 metros Boca minuto 300 - Velocidade 7 milhas por
7ms., 40 - Pontal 2 ms., 80 - Calado hora - Tem vela para auxiliar a nove

máximo carregado 2,10 - Escotilhas 2, gação - Consumo de óleo combustivel 30
sendo uma de 5 x 3 metros e outra de quilos por hora - Tanques para 10 t ona-
7 x 3 - Mastros 2 - Páus de carga 4 -!ladas..de óleo. Iluminado a eletricidada.
Guinchos a vapor 2 - Camarotes 6 - A- Soldada e ração por mês Cr $ 12.250,00.

OESAR(.JAYME CESAR LEITE) - Rua São José D. 63 - Telefone 22-0041
DEVlDAMENTE AUTORIZADO PELO DR. LIQUlDATARIO

Vendera. em leilão, Quarta feira, 26 de Maio de 19ft3, às 1ft horas (2 horas da tarde)
,

• EM SEU ARMAZEM À
63 - RUA SÃO JOSÉ - 63
DISTRITO FEDERAL

Comissão de 5% _. Imposto Municipal·· Sinal de 20% •• Custas de 1% " Diligência do Juizo.
NOTA: .•• De acordo com o artigo 967 § l' do Código do Processo Civil, o licitan

te também poderá fazer por escrito o seu lance, propondo, pelo menos, 50% à vista e asse

gurando pagamento do restante com hipoteca legal sobre os bens.
§ 2' _ .• A proposta tndicará o tempo, a fórma e as condições de pagamento do pre

ço restante.

1,
. r;:.;J tonaree=ctiariee Sismondi grande e projetado ataque porque os ataques aéreos da
-:

--I7(f'-
. '., - (Exclusividade do C. E. C. aliado. Essas afirmações care- RAF se prosseguem. dW"'lllme!t-

""r-'�" "I, V· para O Estado) - Segundo os cem de todo o fundamento e te sem qu_al.quer. tnterru1)çu:o.
,.".1<;' """_ � numerosos comentários na im- são exclusivamente frutos de E se a proxzma avanç(�dÇ!; (I�1-�_�.

'1. -,,' prensa, no rádio e nos meios um otimismo prejudicial à ela conu a a Europa obtiue: o

.i '-- �ilitares, muitas são as possi- propria cauSa que âejeruiemo« êxito qu_e. todos esperamos an:

I bilidades de n;;;; ;er etetu,ada _d I CO�· tanJo ardor; e sacr�fíci?, I cio�ame�t�, tudo sera devz�Q a

invasão da Europa, f.m vzrtuael.A inoasao do Velho MU'1ítJ,O $e�(i'Eçªº .' {}t.wwnt�. ,? §�,g1Lr(�. �os
do �nfraquecin:e,n�a rápido r�_ ��cessária. como e_�senci(?l (�I aviad,ores ingleses� �h" 1TUJ_t��:n:das jorça,_s total1.tc:rzas que se I vzt?, ,ta �.�s democracías.. se1}tj cansaveis soldados ãeesa luu: _

entrega.rao. ant!}rzorm,ente ,ao la .mvestzu..g,·. �:. destro1l;lsaçao os n:z,ais denodados defensores
do nazzsmo, nao ser(/. p08sZ'/_'el tnunfo defmn�vÇJ e cert;o. Ets da lzberdade do mundo,

!I

lheir-n da ilustração a-cima. oferecer
lhe, em amável gesto. um oàlíoe do
excelente aperitivo K NOT. lembre
as V. Sino de acrescente r, ao agrade-
ce) .. gentiJeY.a:Ef.íEE lAl1.
BF.i'1 o NEli APEiUilVO

PRE/)/I.ETtJJ

'úl!(jf:Et'll(/1'1 P/{OOIJTO DA KlrlJTSA. /fIO. COI'!. E SE6UROS
,-- I TJ••'Aí --A

1
Clínica médíeo-eírürgíca do IDR. SAULO RAMOS
Especialista em moléstias d.

senhoral! - Part08.
��LTA CIRURGIA ABDOMINAL:

8'1
tõmago, vesfcula, útero, ov'riOl!,
apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA
PLAS'rICA DO PERtNEO - Hérnia.,
Itldrocele. varlcoceJe. Tratamento sem
dor e operaCão de HemorroidM e vart
ees - 1�ractura8: aparelha. de gêlllllO.
Opéra uoe Hspltalll de Florianõpou..
Praça Pereira e Oliveira,

30
-

Fone. 1009
Horirio: Dal 14 às 16 boraa. diaria

mente.

Hoje Sessão

Seguna.dfeira

DR. AUGUSTO DE PAULA
Cirurgião - Diretor de Hos·

pital de Caridade
Doenças de senhoras - Ope
rações - Diatermia - Infra
Vermelho - Ultr::t Violeta

Rua Visconde de Ouro Preto, 51
Telefone: 1644

CONSULTAS às 11 ,30 e das
3 às 6 horas

Tratamento das dores e infla

I mações nas senhoras para

I evitar operações

I Os órgãos da Estatística Militar
têm apóio legal, quando intimam

'I o produtor e o vendedor a mostrall
o que pOR!'lUem e111 seus estabeleci-

; mentos. (D. E. M.). __ .. LI.

Com Norma Scharer e Robert Taylor
No programa:

Cine Jornal Brasileiro - 183
Olimpic Jorna! 109.

Preços: - Cr$ 3,30 - 2,20. Proibido até 14 anos.

Amanhã - Terça feira às 7 e 8 1/2 horas
Sessões das moças, Com o grandios0 filme.

Hotel dos acusados
I
:ji

I Com Mirua Loy e William Powell
Preço: - senhoras e senhorista Cr$ 1,10

Eetudantes Cr$ 1,50 - Cavalheiros Cr$ 2,20.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IPara não haver�ais gtlerraI (Paulo de Campos Moura - Pre- n i d ad e � outras c.ltástrofes viu-

I
si dente do Centro de Expansão Cul- �;ollras. is porque precisamos corr
tural) - As vicissitudes que o .mun- juga r o P'lsamento dentro das as-.

do está sofrendo, os males de que pi raçõ es (hcoletividacle com o má-
a humanidade está padecendo e os x imo objeti, de estabelecer ela..a
desastres que estão vitimando 1)S mente os dir;tos a serem respeita
povos, em ameaças terri v e is contrà dos. As grana, conferências efe-

I a segu ruuca da sociedade e a estabi- tuadas na Ing·terra em favor da

lli.d�de.
dos p ri n cip

í

os n�ais essen-I C.ê;trutil1'3
de �i!'�)noYo mundo p ost

ciars a manutenção da vida, cons-I guerra, ben efi cinq ., a humanidade
ti tuem ensinam entes profundos a p o r qu e definirão textualmente a.

todos que vivemos os dias p rese n- ar âo do indiv iduo 1entro do Esta
teso E os horizontes mostram ain- do, da Família, da 'ociedade. Para
da mais sacrifícios que deveremos não haver mais gunas, é místér
cumprir para obtermos a paz, a li- que vivamos e deixen-;s que os de
berdade e a justiça. Nessa luta em- mais vivam também, "!);undo a sã-1
penha r em os todas as fôrças físicas. bia lei britânica. Sorno o compo-
e morais, afim-de que não sómen-I I,("ule de um todo e, pa"_ que ê9t�
te vençamos a peleja como exterm i- permaneça tranquilo e e n progres
nemos do espírito humano a idéia so é necessário que haja t.nnonia__

e a possibilidade de guerras futu- Obedeçamos portanto, a lei Ia har-·
Iras. _

Cada cidadão de hoje está. in- m o n ia, d� ��lidariedade._ do 'cSI)ei
[v estfdo de graves responsabihda-· to e da e iv i lida de, e entao, n a, ha
d es que consistem em batalhar pc-I ve rá mais guerras ...
la vitória e em preservar a hum a-

4 o ESTADO-S�gunda.feira, 10 de Maio de 1943

"Ah! si eu tivesse sabido ..."-Si tivesse
sabido precaver-se contra essas dôres reu

maticas que o atormentam noite e dia, que
não o deixam descansar e o põe à merçê
da mais leve variação do tempo ... V. S.
provavelmente sofre de rins debilitados.
É extraordinaria a atividade dos rins.
Não descansam um só momento. Quer es
teja dormindo ou acordado, trabalhando
ou repousando, seus rins estão cumprin
do sua tarefa de eliminar do sangue as

substancias nocivas e toxicas, que pro
duzem o desgasto constante dos tecidos.
Realizam esse trabalho gig24'ltesco sem pe
dir-nos contas, silenciosamente, sem que
o notemos siquer. Exatamente por serem
servidores nossos tão obedientes, come

temos muitas vezes pequenos excessos,
sem compreender as possiveis consequen
cias que possam ter para nossos rins.
Frequentemente cometemos abusos na n03-

sa alimentação ou no nosso regímen de vida.
Impômos aos nossos rins um trabalho ex

cessivo do qual não tardam a se reserrtir,
e que se manifesta amiúde pela inflama
ção dos rins cu por desordens urinarias.
Combata os distur bios renais desde o

principio, tomando as Pílulas de Witt.
Mais elo que quaesquer elogios que pos
samos fazer às Pílulas de Wit t, valerá
uma experiencia pessoal,
São 110::;80S melhores propagandistas os

que já as tenham tomado. Pergunte seus

amigos que as tenham tomado. Se V. S.
quizer sentir alivio nas suas dôres e mo

Iestias, aconselhamos-lhe a começar hoje
mesmo seu tratamento. Vá à farrnacia
e compre um vidro de

IT�T.O vidro grande de Pi/ulas De Wift, contendo duas ve;es e meia a

quantidade do tamanho pequeno, custa proporcionalmente muito menos.

o valor da Ifrica Oriental para os aliados
European Correspondents - Por

I
comhustivel, aço, máquinas c sô-

\
meios de transporte essenciais, ou

Osvald Dutch - A resolução da liresalentes. Em outubro de 1942 por não se poderem obter a tempo
África .Ocident�l fyancesa �t� �derir r�lIniu-se, el;1 Dúcar uH;a. c�nfer�n- os abastecimentos (�e.: l1l�qllinas c

aos Aliados pos este terr-itório em era ccononuca onde fOI discutida sobresalentes necessai JOS.

Íntimas relações com a Grã-Bretu- r-stu questão dos Iransportes. Fize-I O Congo Belga tem trabalhado
nha e os Estados Unidos da Amé- Iam esforços para mau ter uma li- com os Aliados desde o comêço da
rica do Norte, não só sob o ponto �ação pelo menos semanal entre guerra, achando-se hoje l�lIll1a si
de vista político e militar, mas tarn- Dácar c Casablanca por meio de tuação de grande prospcndade por
hérn sob o ponto de vista econô-! automóveis, ao longo de uma estra- êsse fato. Esse exemplo mostra bem
mico. Pode-se mesmo dizer que as I da regular através do deserto. Éstc o que pode vir a acontecer nn

dificuldades econômicas foram o fato de per si most ru quão grande cUrica Ocidental francesa, que fica
fator principal que levou a região é a dificuldade dos transportes na muito mais perto dos teatros da
a aderir aos Aliados mais cêdo do Afriea Ocidcn tal francesa. Depois guerrs,
que era para esperar. daquela conrcrência o govêrno 10- Dácar é o porto mais importante
Claro está que a importância da C<1: deve ter chegado ii conclusão. erl turla a .-\frica Ocidenlat, c l ern

África Ocidental não se pórte com- de que a única sa lvucào estava na! uma populacão de cerca de 120.000
parar com a da Aírica do Norte .ulesão i\ causa dos Aliados, espc-I almas. Está-lhe, pois, destinado
(Marrocos, Argélia e Tunis). Se bem ci alm en l e depois da ocupação dei um lugar preeminente entre os l er-
que a Africa Ocident3J francesa se- II'!arrocos pejas tropas nortc-allleri-I ri.tórios que .eslão ajllchll1r1o ou vão

I.ia três vezes e meia o tamanho ria ('�mas. Na realidade, o combustivel íl.llldar os AII8,dos nos esforços que Dr. Antônio MonizÁfrica do Norte, a sua população é foi a carga prineipaL que levaram estão fazendo para vencer o inimi-
apenas de 13.500.000 em comparação os primeiros navios chegados d'l go comum. de Aragãocom 15.000.000 na última das re- América do Norte.
�iões referid[1,�. ;\s fôr�as armadas O produto prineipal do Senegal ACACIO MOREIRA MÉDICO1 rancesas na Afn_ca Oel.dental .eram ._- como já se disse -- é o amen - ADVOCiAOO Cirur'''ia e Ortopedia.calculadas em nao malS de 60.000 tloim. Nos [l,nos anteriores, além de �

homens, ao _�a;>so que as fôrças ar-' snprir as necessidades regionais, a ESCRlTORIO: rua Deodoro. n' 23 Clínica e Cirurgia do
madas m! Afnca, do Norte se ele- .\frica Ocidental francesa exporla- Atende das 9 às 12 e das 2 às 5 lorax. Partos e doenças
VaI,H a cerea de 120.000 homens. va cnlre 500.000 e 600.000 lonelad,,:; RESIDENCIA: La Poria Hotel. de senhoras.Alem das tropas, �chal�l-se e!11 Da- de amendoim por ano, prineipal-! aparlamento 112
kar o couraçado Rlehell�u, tres eru- mente para a Fra.nça. Segundo \)s I C. Postal 110 Fone. 12 CONSULTORIO:.zadores pesados e um �llImero avul- cáleulos da imprensa oficial de I - R Já' t 7 b dtado. de eonlraAorpedelros e suh- Viehi, a safra dêstc ano é muito rc-l

U& O O pIO O so ra O

.�.':mm:U1os. _ ... dllzida, considenwdo os jornais 'I S I
DiarIamente das 15 ád r

'Cma das razoes prlllClpalS que franceses que ela atinge êsle ano· a n O U B n o 17 horRoR.

Ilevaram o Governador da África 81)en28 um terço da qlla�llidade nor-I RESID]'!;NCIA:
Ocidental francesa, sr. Boisson, a mal. II esolve�' tão cedo ade�'ir aos Alia- A Guiné francesa c a Costa do C O N TEM Almirante Alvim. 36

idos, fOI a, falta ele meIOs. d.e .lrans- :\ofarfim, além do amendoim, pro-: Telefone fl. 1461
p,orte nacluele v�sto terntol'JO. _A duzem principalmente cacóu, carc. i OITO ELEMENTOS TONICOS:

.

I' rança nao pod�a mandar carvao bananas e coconote. No Sudão fran- i

I:'.para. deixar funCIOnar as pO�lea� es- rês iniciou-se a cultura do a,lgOclãO.\1 ARSENIATO, VANADA- ILrada:: de _ferro. em e?Ostencla, e Denlro dos últimos dez anos a SeI- TO FOSFOROS D Rlambem nao 113,V18 gasolma para os fra do algodão aUlllentou ele 5.000" ,CALeIO r. . em igiotra.nsportes automóveis. A Áfri�a para 10.000 toneladas por ano. Sob I ETC,
OCidental tem uma superproduçao a pressão de Hitler o "'ovêrno ele

Icle alnendoilll, CJue há mlli!o t�I11PO Vichí comprou as sa'rras "'de algodão TONICO DO CEREBRO CLINICA -MEDICA
tem e�tado sell,�o �lsado nao so C�)- ria Africa Ocidental nos anos vin-j TONXCO DOS MUSCULOS Molestias Internas, de I:mo alll11el�to pImCIpal ela P?pulaçao douras, para poder fazer' entregas Senhoras e Crianças em �mas tambem como cOJT1bustIvel para delas à Alemanha. Agora loeJo êsle O. Pálido.. Depauperados, Oeral

I;:'
P i n Q ! t, N D P O I I q

I
as estra,da� d.e ferro c os transpor- algodão vai certamente parar às Esgoladol, Anêmicol, Mãe. CONSU,LTORJO : "

tes automovCls. As locomotivas dos mãos dos Aliados. Também sob a
"" o ElCZE!lI°A LEITEtrens consomem alg�ll118 madeira e influêneia alemú tinh<l.ll1-Se feito qU\il criam Magros, Criençu Rua Pelipe Schmldt-Edifi- iía. l)!'; i\:t"

l1l�la gran,de. quantIdade d� torla lentati\'as parfl estabelecer prensas UQuílicu, receberão I toni· cio Amélia Neto--Fone 159i � CH:nica Médica •

fel.ta elos IeSI�L10S d� amen�lollll, de- de óleo el1J Dácar e fúbricas de oa- fice;ão gerei do org!nifmO t 9 ás 12 e 14 á§ i7 nOfí-!s. � Tratamento das Doenças 4
l10lS d� e:;ll'aldo o

..
oleo. Flzeram-se ',)el e destilarias na CosIa ',l() ':'I·,01·-' com o I �".;, Pulmonares �

.-

I
"'" I ((ESIDENC1A' ª

expel:le.ncIa: ,1erOlC8,S ,.par� lentar fim. Têm-se também fcito grandes, � �

I
� k Consul',"o'rRi�oA_RIO.SjoaXo Pinto. 7 I�Llpelal a fal.l" de cOlllbnStlve!. Fo- esforços p8,ra trabalhar as lllinasl� ;;ll!

a n � u
� a' Av.. f'�rdlíj LliZ, 18b � i _.

-

Iam.ys�dos oleo tlc palJ?18 c al<;ool ele. carvão de Kenadza de fórm<1' >i1;� � � �� n �� {j ti -- P\'lolie: \392 -

�I.��,· ,I IcOlestll:(,o,de,.bana..nfl,s,nuJ�lO.eSjSa:. maIS at�Ya, para se arr�m.iar l1laÍ';ll�
� • '�:f � � �

�..__""""""",C,ho�••T:e:lsel.ftOa,�.e; d1a4s61
".u'.........

,,,.�I�.,emohlll1enlo.�eonol1lleo .d,l combl1sllvel para a rcgliio. Falha-" � ;; 17
]�",wo aehav.a-se senamenle prejU- l"3m qua�e to,bs eslas cxperiênci8Js I � Llc. D.N.S.P. n' 199, da 1921 � diantecJH'udo em VIrtude da escassês de ou por faltarelll (ll1asc t(\L]os os!...... Ir '�jff1!RM"�1""'� I ! ::�;.......... ,_

IINDICA
\-I Dr. ARAUJO-oLHos, OUVIDOS
1.----._____ NARIZ, GARGANTA

III E soecialista. assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

I C», th •
Pela manhã, das 10 às 12

, ":_::nslh,,ji3. A' tarde, �!11�_.�.�_:__6_. .

I Dr. MADEiRA NEVES-médico especialista em

I c,�9.�,�,Ç'��Q e1?9�.t!52�,�9.�,,,Consultas Pela manhã: às terças. auíntas e sabndos. das li) ás 12
horas: à tarde. diariamente. das 15 às IS horas

Consultérto: Rua João !)IULu u. 7, !"wbrliJo - Foco: 1�51
Residéncta: Rua Prf'sirlt:'l1te Coutinho. 2:1

OR ME ICO
-

Bx-Interno do

WENDHAUSEN - �����:ra�o ra��de Medicina da Universidade do Brasil)
Servico de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira

médico do Deoartamento de Saúde

CLINICA MÉDICA

Dr. MARIO

Moléstias internas de adultos e crianças.
Cuusultório: Rua Felipe Schnildt n, 38 - 'I'el, 14�6

Resíden cla: Rua Visccude de Ouro Preto D, 70 -- Tel. 1523
Horario - Das 15 às 18 horas - FLORIANOPOLIS.

Clínica médico ..cirúrgica especializada de
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Dr. SAVAS LACERDA
!lx-interno do ServiçD do Professor Leônilias Ferreira e ex-estagiário MS
Serviços do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. PaulfJl

Chefe do Serviço de Oftalmologia do Departamento
de Sdúde e Hospital de Caridade

Cons, RUH Felf ne Schmldt, 8, Fone 1259
Consultas: das 15.30 às 18 horas

Restdencía: I :"n�.'t!Jeirl' Mafra, 77-VLORJANOPOLlS.

I
ItfSTITUTO D! DIAGNOSTiCa

CLIIICO
Dr. Oialma Mcellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Suh;a)
Com pr�tlca n08 hospitais europeul
CUolos médica em geral, pedlatrl!J.
doença. do AI8tema 116fVOI!O, apare-

lho genltc-urlnarlo do homem
e da mulber

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia ClínIca com o
dr. Manoel de Atlreu Campanarto
sao Paulo). EapeciRfizado em Hi
giene e Saúde Pública, pela Unlver.
�Idnde do RIo da JaneIro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia c1lnica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
O, binete de flsioteraoia

Labofat.ório de microscopia e

análise clín ica
Hol.!. P'f�rr:ando Mach!ldo, fi

Telefolls 1.195

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ATACADO

DAL_TRA

VAREJO, POR PREÇO DE
S U A------

que recebeu um sortimento nunca VIStO, em lãs, cachás, pelúcias, m o.lhus , cobertores, acolchoados e mais uma infinidade de outros

ortigos. que vendemos êste mês por preços verdadeiramente baixos. A CASA DAURA está adotando, dêste mês em diante, o seu. lê�a.
que será: Vender muito. Ganhando pouco. Para que V. S. se certifique, damos a relação de alguns artigos, que vigorarão durante o mês de mala:

.MALHAS: Lâmina Gilete Azul, _ Meia dezena.. 4,50 TECIDOS DIVERSOS:
Ooletinhos p/ .cnança -: Um . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 Calça ele borracha _ Uma 7,00 Cretone branco, largo 2,20 - Metro .

pulovcr p/ crrança - Um ., 8,;'0 Jogo de couro pi rapaz _ Um 10,00 Cretone branco, largo 2mt. - Metro .

PlÜOVCl' p/ rapaz - Um 14,00 Jogo de couro p/ homem (só por este mês)-L"m 10,00 Cretone branco, larg. 1,40 - Melro .

;Pulover p/ rapaz, art. bom - Ulll. . . . . . . . . . . . . . lG,oo Blusas Swing - de 10,00 _ 12,00 e. . . . . . . . . . . . 14,00 Cr-etone em cores, largo 2ml. - Metro .

puJover, s/manga p/ homem - Um . . . . . . . . . . . . 12,00 Camisas. Sport, branca p/ homem __ Uma 8,50 Atoalhado branco e de c-ores, largo 1,40 - Metro
PnlGver p/ homem - Um ..... ,.............. 14,00 Casaquinhos felpudos, p/ bêbê _ Um .. ,..... 7,50 Tecido p/colchão, largo 1,4'0 - Metro , ..

Pn]over, art. bom p/ homem - Um .. .. . lG,oo Capas felpudas pi hêbê _ Uma ,... .. 16,00 'Decido p/colchão, largo 0,80 - Metro .

Bluzas p/ senhoras, - Uma :... 16,00 Maletas escolares - Uma '".... . 5,00 Tecido p/colchão - Metro , .

Recebemos mars de 100 Iipos difer-entes de Pnlovers p/ Pasta ele COlU'o p/ escolares - Uma.... .. 18,00 Opala lisa - Metro ,
.

homens e rapazes e. b lusas. p/ senhoras, que estarmos vcn- Maletas p/ trabalho de 8,50 - 10,50 e ' .'. . .. 14,00 Opala lisa, art. fino - Metro .

.<lendo por preços 111C]'] veis. Malas de Eibrolite de 24,00, 28,00 e ..........• 35,00 Opala lisa, tipo Suissa - Metro .

CAi"IA E MESA: Lã Linda, em novelos _ Um ,.............. 1.50 Opala estampada, ele 4,00 e .

Cobert.ores cinza - L"111 8,50 PERFUMARIAS:
'

Tecido cord oné p/cuécas - Metro .

Cob.erl.ores Paulista p/ casal - Um

32,00!
Leite de Rosas - Um '.......... 5,80 Linon, em todas as cores - Metro .

Cobedores Paulista p/ solteiro - L"m .. . . . . . . . . 2G,00 Leite de Colonia - Um , ,..... 6,00 Luiz in e, art. largo - Melro .

Cobertores meia lã p/ casal - Um 60,00 Sabonete Lever, Lif'ebouv e Gessy - Caixa .. ,... 4,80 Meninó preto, largo 0,80 - Metro .

Cobertores desenhado, art. pesado p/ casal - Um 40,00 Sabonete Carnaval - Caixa 3,80 Crepe preto, art. ótimo - Metro .

Cobertores Xadrez p/ casal - Um '. 20,00 Sabonete Dorly _ Um , ,............. 1,30 Tecidos p/cortina, de 2,50 - 8,000 - 10,00 e ..

CobeJ'lor,es Xad rez p/ solteiro - Um 18,00 Sabonete Madeira do Oriente - Um 0,50 Caixa 19,00 Crepon p zkimono - Metro ' .

""I' , _{ Cobedores desenhados p/ ca.sa� - Um , . . . 22,00 Sabonete Noby - Um ,................... 0,50 Zefir Superlor - Metro .

I Coberlores desenhados p/ solteiro - Um 20,00 Pasta Lever __ Uma ',.................. 3,30 'I'r icolbnes, em cores firmes - Metro .

.(:obel·�ores Piratininga p/ casal - Um 33,00 'Pasta Kol inos _ Uma 3,40 Pelucia mstáo em todas as cores - Metro .

Oobertores Pi rnti ni nga p/ s-olteiro - Um 27,00 Pasta Alvidente - Uma 2,,:10 Cachá pelucia - Metro .

Cobertores Reclame p/ casal - 1'111 25,00 Pasta Acetylarsan _ Uma 4,20 Toalhas p/rosto, de 2,00 -- 3,00 - 4,00 - 5,00 e

Cobeptores Reclame p/ solteiro - Um 22,00 Pasta Gessv - Uma ,................ 3,00 Toalhas lisas p/banho � Uma .

Cobertores p/ bebê, de 0,50, 8,50 e 12,00 Pasla Odo( - Uma 3,.10 Toalhas em cores p/banho - Uma .

Colcha fusl�o p/ casal:- Uma 24,00 Rouje Michel - Um 4,50 Toalhas Alagoanas p/banho - Uma .

Colcha fustao p/ solteiro - Uma 17,00 Rouge Narcizo Verde _ Um G,50 Toalhas brancas, tam. grande p/banho - Uma
Oolcha branca p/ solteir-o - Uma de 16,00 e .. . . 20,00 Houje Gessv _ Um 4,50 Casemiras p/casacos, largo 1,50 .

Colcha branca art. bm p/ casal - Uma. . . . . . . . 32,000 Rouie Madeira do Oriente _ Um 6.00 Casem iras p/homem, cortes de 60,00 - 70,00 e
Colcha de veludo p/ casal - Uma 32,00 Esmalte Cutex - Um 3,'10 ' Tecido granité, largo 1,(io - Metro .

Colcha de seda p/ casal - Uma 48,00 Odol Liquido _ Um ,............. 15,00 SEDAS E RAYONS:
Guarn iç ôes p/ mesa, 140x140 - Uma. . . .. . .. . . 22,00 Talco Ross _ Um 3,80 Laqué em todas as cores - Metro .

Guarrrições p/ mesa, 140x180 - Uma 20,00
I
Bâton Tangee e Michel - Um ,.... 3,00 Llrigerie lisa - Metro .

Guarnições p/ mesa, 140x230 - Uma 36,000 Bãton Roval Briar - Um 4.00 Fustão de sed-a - Metro .

Guarnições p/ chá, art. fino - Uma. . .. 80,00 I Loção l\Ia·deira do Oriente - Unia "...... 32;00 Setirn Lumiére, largo 0,90 - Metro .

ARMARINHOS: Loção Cotv - Uma 26,00 Taf.etá Moiré - Metro .

Sombr!nha de se�la -:- Uma 38,00 Loção Flamour - Uma , .. ,................ 13,00 Or-ganiza lisa, de 8,00 e .

SOl11br�llhn ele trtc�lll1e, art. bom - Uma 20,00 Loção Brilhante _ Uma , ,........ 9,50 Lingeric estampado - Metro .

.�olllbr�nha p/ mocinhas - Urna 15,00 Loção Narcizo verde - Uma ,.............. 22,00 Larrilé, art. pesado - Metro .

�olllbr�nha cabo curto I!/ cNanç� - uma 8,00 Creme Colgatc p/barba - Uma 3,00 Panatou, artigo com lã - Metro .

Sombrinha cabo compndo p/ cnança - Uma. . 10,00. Tr icó íero de Barrv � Uma ,...... 7,00 GabardÍúle de seda - Metro .

.Sobretudo p/ homem, ótima confecção - Um .. 98,00 Br ilhant ina Narcizo verde - Uma 8,50 Seda Givré, todas as cores - Metro , ..

�Orlil1as de rendas - Uma .'..... 25,00 Brilhantina Royal Briar - Uma 7,So

I
Seda Petit-pois, art. fino - Metro .

I apetes ele veludo p/ quarto - Um 24,00 PÓ Madeira do Oriente - Um 700 Lã e seda, art. fino p/vesbido - Metro .

Camisas Sossega Leão p/ homem - Uma �,50 PÓ Florumye - Um ,.............. 0;00 Vclud.o Chifon - Metro .

Camdsas Sossega Leão p/ rapaz - Uma.. . . . . . . 0,00 PÓ Gessy - Um G,50 Tafetá xadrez, de 6,80 e .

Recebemos um grande saldo de retalhos perfeitos de pelucia, que vendemos por preços convidativos.
Possuimos um belo sortimento de gravatas, lenços. meias. artigos, estes, escolhidos com o mais apurado gôsto.

cECONOMIZE DINHEIRO, APROVEITANDO AS SENSACIONAIS OFERTAS DESTE MÊS, POIS ESTAMOS ENTREGANDO AO PÚBLICO
TODO O NOSSO ESTOQUE,CÇ>M UM LUCRO MINIMO.

Não sinta frio, agasalhe-se, comprando na
.

OASA
Schmidt, D_ 19Rua Felipe

13,00
11,00
8,00

13,0.0
7,00
6,80
5,0�
3,00
3,00
4,50
5,00
5,00
5,00
3,00
3,00
6,00
6,00
14,00
4,50
3,50
õ.oo
55o
4;50
6,00
8,00
13,00
11,00
18,00
24,00
120,00
12,00
450
8;00
9,�)0

14,00
10,00
11.00
9;00
13,00
17,00
15,00
13,00
12,00
24,00
55,00
7,50

1I
I
I1

�--..--------------..---------------------------

FARMACIA ESPERANÇAdo Formaceutíco NILO LAUS
·Hoje e amanhã será a sua preferida

Drogas necicneis e estrangeiras.--Homeopatiu.
PerFumarias.--Artigos de borrachd.

Garante-se a exata observância no receituáric médico

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

FONE 1.642

II C��:i�:�����::�e.1tes e amigos que trans
feriu seu consultório
para a rua João Pinto,
7 (sobrado, em cima
do Farmácia "Santo
Antônio"), onde corrtí
nuará a dar consultas,
das 15 às 17 horas,

diàriamen te

j

i

I
, I

�------------------------------------------------ -------------------------
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Grã-Bretanha-ínimiga número 1
Jotiti Stalk (E.xclusividade as nossas cidades. Apenas podo Press Inforrnation para O diamos prometer devolver es

Estado) - Na semana em que ses golpes, um por um. Recebe
Hitler e Mussolini estiveram mos o bombardeio indíscrími
reunidos no Passo do Brener, nado, a morte em massa da po
recebendo juntos as más noti- pulação civil, o perigo da inva
cías das sucessivas retiradas de são. Dia e noite vigiamos esta
Rommel, na Tunísia, certo metrópole e o Império sustí
porta-voz traduziu a opinião nha a respiração para saber
que encima estas linhas: a notícias de Londres. E foi dían
Grã-Bretanha é a inimiga nú- te da têmpera de aço de nossa
mero 1 do eixo. convicção, que não cedeu aos
Precisamente, acreditamos bombardeios de Goering nem

de todo o coração que assil11 às falas de sereia de Rudolf
seja. É a Grã-Bretanha, na Hess, que arrastamos o mundo
verdade, a inimiga número inteiro a esta cruzada de elimi
um a que o fascismo e o nazis- nação do nazismo e de restau
mo deverão as derrotas que os ração das liberdades no mun
esperam, nesta luta em que se do.
empenham as nações unidas. Agora o tempo mudou. O 8°
�um certo dia de 1940, nesta exército que é o orgulho de
llha, vimos todos que os fato- nossa capacidade militar, es
res decisivos se encontravam tratégica e combativa, riscou

<�nas mãos do inimigo. Saíramos do solo da África o último ves-
de Dunquerque, com o corpo tígio do Império Italiano, e
-e a alma estraçalhados , . . Co- persegue os restos do famoso
fO no poema de Kipling, acei- "Afrika Korps". A campanhaamos reunir o pouco que nos do Mediterrâneo está no fim.
r�stava e jogar tudo numa úl- Contemporaneamente, a R. A.
�lma parada: Churchill decla- F. está cobrando juros da dívi
l?U que a Grã-Bretanha luta- da que os aviões da Luftwaffe
l'la sózinha contra a tirania, contfairam na Inglaterra.anos a fio. Nlussolini treme de medo sob

. Italianos e alemães - fas- os bombardeios que abalam a

�ls�as e nazistas - durante península do sul ao norte. 1re
,OIS anos, tiveram tempo de mos, sem dúvida, ao continen- I

��onh�cer que de fato o ini- te, ainda este ano. ,J19o numero 1 da Nova Ordem E finalmente nazistas e fas- IIna n ".

n .c;uropa era a Grã-Breta- cistas reconhecem que a Grã- :1i1�a .. Fo�'maram ao lado desta Bretanha é o seu inimigo nú- j

r�oa ,ll1�'IC�� o "ar�en�l �.as de- mero 1. Registamos o fáto co� 'I',',,( �lacIas e a RUSSla dOS So- imenso prazer. Conhecerao
�:� ·S. Mas, nos primeiros me- agora camisas-negras e cami- I���tda luta que solitariamente

I sas-pardas o que é ter a 1ngla- I
a entavamos, só nos restava terra pela frente. I �

Sisv?ntade ordenando que per- -------,
! 1Cohssemos ... E persistimos. Camisas, Gravatas, Pijamel·1 !lÚantav�m�s com 8: n?ssa ener- Meias das melhores, pelo! menores [IIps.') l1l.?la� para resIstIr aos Ago1-, prf'('os sr. DA CASA MISCELMTEA,
I 'l 'ique lamos sofrendo sobre -- Rua Trajano, la, �__aamm�zm�-=...m__�-=__.. amam__........au__���an__��....�����"�

Não tenhas dúvida em de-I Ao tentar esquivar-se às determi
nunciar um "quinta.coluna��, :i.W 1I;>!lsJl1l1S:>I ap s0!EZ�9 sop sa!:pllli

are a teu aml. Jltar, urna pessoa revela o que é:
por �ais que p ç inimigo do Brasil. E para os inimi
go; nao merece tua estima um lOS do Brasil a lei é inflexiveL
traidor da Pátria. (L. D. N.). iDo E. M.>.

'

Àssociação Comercial de Florianópolis
Assembléia Geral Ordinária

De conformidade com os Estatutos são convocados os

srs. sócios da Associação Comercial de Florianópolis para a

sessão de Assembléia Geral Ordinária, que se realizará a 13 de
maio corrente, às 19 1/2 horas, na séde social à rua Trajano,
13, sobrado, para a posse da nova Diretoria ..

Não havendo número legal, tar-se· á
meia hora mais tarde, quando a Assembléia
qualquer número.

Florianópolis, 3 de m:;io de 1943.
ADAUTO PEREIRA

Chácara
Por preço módico, vende' se

uma, com ótima casa de mo

radia, à rua Lauro Linhares, n.
64, medindo o terreno 20 mil
mts. quadrados. Tratar à rua
Cons. Mafra, n

- 39 (Altaiata
r;a).

.

30 v . 3

BOAS CHICARAS
Arrendam-se ou alugam·se

nova chamada. duas casas com chácaras fartas
funcionará com

I
de árvores frutíferas, à Ponta
do Leal. Preço baratíssimo. In.
formação na redação do "Es-

Secretário tado". 5 v � 3

SE�AS'
padrõep, maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país, são encontradas nos halcões da

B A
Díariamente recebemos novidades

RUA FELIPE SCHMiDT, 54 .. FONE 1514

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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----mw I CARTAZES DO DIACrédito Mútuo Predia I HOJE 2a.·feira HOJE
CIl'JE ODEON

A'� 5, 7 e 9 horas
A tremenda cat astroohe de S.
FRANCISCO, A cldade do
pecado (copia Nova) corn Clark
Gable, Jeanette M':Ic Donald e

Spencer Tracy, No programa:
1 - BAIA PITORESCA DFB
2 _.- RITMOS AQUATIGOS
(Short). 3-A VOZ DO MUN
DO (Atualidades). c-s 2,20,
1.50 e 1,00 Livre de Censura.

IIVIPERIAL
A's 7 30 horas

Programa ZIG ZAG 1 - VA
QUEIROS DFB. -- FOX AIR
PLAN NEWS (Atualidades) 3-
RITMOS AQUATICOS (Short)
4- AEROMANIACO (Dese
nho Colorido) 5 - OS PEIXI
NHOS DO MAR (Desenho) 6- IESQUADRA IMPERIAL CEs- i

O Banco de Sangue de Londres plendido Shor t) 7 Ultma II Exibição: Justiça de Santa Fé
,

d- 'g'd Ih I com WILLIAM BOYD. Preços:

Ie 1ft 1 o por uma mu er Cr$ 2,01) e 1.50. Livre de Cen·
Londres (por cabograma) (Ex.- tivesse julgado prematuramente a sura.

....__..... ............._............., _
clusividade do Press-Information doutora Vaughan como "iricapuz de'
-Service) _. O diretor ele um dos aprender", ela foi para Oxford e,
maiores centros de transfusão de em seguida para a Univer-sitv Collc-
sangue ela Inglaterra e uma mu- se Hospital de Londres. No período Rua Vílor Meireles n' 26
Ih er ; a doutora Janet Vaughan, cuja 1929-30, estudou nos Estados Uni- Telefone n 1l.t05
capacidade foi plenamente reconhe- dos, no Hospital de Boston, cllstca-! CLINICA MEDICA
c ida hú pouco tempo, quando ela (la por uma bolsa de estudos da I Homens e Senhoras - Mo
foi nomeada diretora da Fundação Fundação Rockeffeller. Atualmente, l'léstiOS

Nervosas - Moléstias
.�uffield, instituição de pesquisas é casada com David Gonrlav, (lo Mentais

ConsuUas das 3 6s 5cientificas. ministério da Produção Aerouáuti-
Falando sóbrc os métodos de ca, e tem duas filhas.

1-----�nlnsfusão e os meios de preservar "Eu não acredito que os ame ri- ;;--.. �__, _

o plasma, a doutoar declarou: canos tenham percebido quão

ar-I"Com a prática que temos, esta- duamente todos estão trabalhando! LeOPoldo Coelho e Alai-
�1l0S provavelmente mais adianta- na Inglaterra", - disse ela - "a�-I de Coelho pe r+ícipom
dos que os Estados Unidos, nesse sim como a maneira pela qual tra-I

a seus parentes e co

.assunto. Descobrimos, por exemplo, bulhamos juntos, não escolhendo a nhecidos o nascimento

.preservatórtn que conservará o espécie de trabalho, as horas ou as

I
do seu filhinho

plasma. sanguíneo durante um mês, condições". Toda a estrutura da ALCEBIADES I
ao invés de apenas duas semanas. Inglnter ra mudou nos

ú l t imos qua- Fpolis., 1· 5-1943 IUm método revolucionário de tra- tro anos, devido, parcialmente, ao

lar queimaduras por meio de serum fato de termos sofrido juntos, in,,,- 245
.

------S-v-
....

4
de sangue seco tem sido de valor clusive as mulher-es e crianças. "

incalculável no salvamento de vi- Inglaterra novamente descobriu a Vende se pequena cuse

das e de membros de aviadores". sua conciência social".
-

comercial, de
Segundo a doutora Vaughan, a A doutora Vaughan deseja que sêcos e molhados, bem

a·1
transfusão salvou milhares de vi- as donas de casa e as mães amei-i- freguesadll, à rua Uru
das, durante os terriveis dias da canas visitem a Inglaterra, para ob-Iguai,-n 17. Tratar na mes·

«hlitz" sôbrc Londres.
I
servarem como é realmente o povo I ma.Durante a guerra, muitas mortes britânico. "

.(;:_:,_�_�",-
..

.. _.
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-são resultantes mais da hemorragia
;pl'f)\�ocada pelos ferimentos do que
dos prôprios ferimentos, pois o san

'gue se esgota no coração, Nesse ca

so, a transfusão conserva o sistema
circulatório que então funcionam
nor-malmente.
"Treze por cento dos ferimentos

verificados em Londres exigiam
'transfusão" - disse a doutora Vau
ghan, acrescentando: "Os nossos
bancos de sangue envianl sangue
seco e seruni para a China e para
as ilhas do mar do Norte, onde se
rão utilizados pelos marinheiros dos
navios que vão para a Rússia. Mal
ta, quando se encontrava sitiada,
recebia garr-afas de sangue, lança
das por meio de paraquedas, Quan
rio a África do Norte foi invadida,
atendemos a um pedido de duas
mil garrafas, constituidas por doa ..

cõcs de seis mil pessoas".
.,á" medicina foi para Janet Vau

ghan quase uma profissão hcredítá
.ria, pois ambos os seus avós eram
;medicos. Além disso, durante dez
gerações houve médicos na família
'de sua mão, enquanto que um dos
ancestrais de seu pai foi médico na
côrte de Carios L Ademais, seu pai
era reitor de Hugby .

P

.A.inda que um professor eseolar r{88

Mó·

Propdetários: J. Moreira & (ia.

Foi en.regue aos prestamlstas Nelson e Nestor Hor
tenclo da Silva residentes em João Pessoa (Estreito)
possuidor d s caderneta n. 5.966, contempladas no sor
teio de 20 de Abril de 1943, com o pramio maior, em

mercadorias, no valor de Crs. $6.250.00.

I

4 de Maio
Mais um formidável sorteio realiza rá 8 Crédito

tuo Predial, no dia 4 de Maio (sa.teíre),
.com prêmios no valor de

Cr, $6.250,00Não vacile, Adquira já a sua caderneta Da séd e da
Crédito Mútuo Predial à rua Vísconde-

d� Ouro Preto n" 13.
----------------------------------------------

Consultas médicas gr áus
Contribuição mensal apenas Cr. $2,00
..�����������������-

DR. AGRIPA DE FARIA

_.---=��=-------------------

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola Ide Santa Catarina
Rua Troiano 0.° 16 - 5MB própria IRegistrado no Ministério da Agricultura pelo Oertíticado I

n. 1 em 20' de Setembro de 19;58.
Endereço telegráfico: BANCREPOLA
CódiJlos usados: MASCOTTE ta. e 2a. ediçãoFLORIANOPOLIS

E�IPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento
Tem corresp-ondente em todos os Municípios do Estado
Representante da Caixa Eeonomtca Federal para 8 vende

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

Paga Iodos os ceunens das apólices Federais e dos Estados
de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.

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

melhores taxas :
.

c/c à dtsposlção (retirada livre) 2%
C/C Limitada 5%
C/C Aviso Prévio 6%
C/C Prazo Fixo 7%

Aceita prueuracão para receber venctmentos em to·
as Reuartleõ es Fprip'r�js. EIôltRdufllfj p Munir.jOfoií\

o Sabão

"VIR E DE"

I.-----------------------------------�------�--------

« AliançaCmnpan�ia
Fundad6 em 1810,. Séde: BAIA

INCENDIOS E TRANSPORTES
Dados relativos ao ano ne 19 � 1

Capital Realizado Cr $ 9.oo0.000/JO
Reservas, mais de c $ 59 aGo.oon,ao
Responsabilidades assumidas, c IS 4.748.338.249,78
Receita • $ 34.198.834,9U
Ativo em 31 de dezembro • $ 91.862.S98,37
Sinistros pagos • $ 7.426.313,52
Bens de raiz. (prédios e terrenos) • $ 23.742.657,44
DIRETORES: Dr. Pamfilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr.

Francisco deSá e Anísio Massorra

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

cipais cidades da América, Europa e Àfrica.
Aqente em Florkrnópof s

CAMPOS LOBO & CII\.. - Rua Felipe Scbmidt, n 39
Caixa POSlliJ D. 19 - Telefone 1.083

End. Telegr. ClALIANÇA.
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO. ITAJJ-\.Í,
BLUMENAU, 5RUsQUE, LAGES E RIO DO SUL

ALERTA

. ..,'

EM FLORIANÓPOLIS não

veste gôsto e artecom

quem não quer, pois, para

tanto, é fazerbastante

uma visitinha à ALFAIA-

TARJA
ali na

BRITO que fica

Rua Tiradentes n· 17
v -24

TENHA JUIZO I[
PREPARADO

r TEM S(FILtS ou REU

MATISMO OA MESMÂ
ORIGÉM? USE o PO-

PULAR

I ::j !! tJ I:NJ r:JA SIFILIS ATACA TODO O ORGANISMO.
O Figado, o Baço, o Coração, o Estômago, OS
Pulmões, a Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôres
nOR Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca
bela, Anemia, Abôrtos e faz os indivíduos idiotas.

Inofensivo ao organismo. Agradavef
como um licôr

O ELIXIR 914 està aprovado pelo D.N.S.P. como
auxiliar no tratamento da Sífilis e Reumatismo

da mesma origem
FALAM CELEBRIDADES MÉDICASSobre o preparado ELIXIR A composição e o sabor a

.914, devo dizer-lhes: sempre gradavel do ELIXIR 0:914, re
que o tenho empregado, em comendam-uo como arma de
08 casos de indicação apro- íacli manejo para o público
priada (8lfille em varías de no combate á 8lftli�, quallda
suas manifestações) os resul- de1'l que frequentemente a
lados têm sido satíalatorlos, proveito no Ambulatorlo da
pois são rapícos e duraveís. Maternidade de Santa Maria.
Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Pesss,

....L

I=

orÂ. WETZEIJ II�riITt�/rRIAL-oJOINVILLI� (Marca
POIS CONSERVA E DESINFECTA A SUA H OVP;\

reg sr.)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.:\' COM ESSE "COBRE"QUE RECOBRA :::
:: VERA' QUE O DINHEIRO SOBRA! :\

Aqueles que não se barbeiam em casa, cedo ou tarde
se surpreendem com o exagêro da despesa: barbear-se
com Gillette é, no mínimo, cinco vezes mais econômico!
E, além de economia, Gillette oferece maior comodida
de, rapidez, confôrto, e sobretudo higiene, porque evita
o perigo de infecções da pele, transmitidas por navalhas

. que passam de rosto em rosto. Adquira um aparelho
'. Gillette Tech e passe a

G -IIusá-lo diariamente com . I etteas legítimas e insuperá-
veis lâminas Gillette Azul. C. Postal 1797 - Rio de Janeiro

:::::;:::;:::;:;:::::::::..:::;:;::;:%:;::::::;!:::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::�:::::::;::.:.-:::��
:f GILLETTE É UMA BÔA FADA: .1\
[::[: FAZ UMA BARBA "6MN'fINA" :j\:\:
:\1.[\ E AINDA POIJPÁ uMA "BOlADA'I;,::f P'RA O CINEMA { A GASOLINA! ;�r.....

:.'
IA.G.t"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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taqufZURIQUE, 10 (R.) A AGÊ,NCIA ALEMÃ ANUNCIOU QUE NUMEROSAS FORÇAS
RUSSAS ESTÃO SENDO CONCENTRADAS PARA UM ATAQUE A OREL. OS
PREPARATIVOS RUSSOS PARA UM ATAQ.UE EM LARGA ESCALA NESSE SE.
TOR Vt::M SENDO OBSERVADOS HA CONSIDERAVEL TEMPO. AS NECESSÁ-

RIAS CONTRA-MEDIDAS JÁ FORAM TOMADAS.
As últimas 24 horas em resumo D�: q2�1I�!d�m���rl�! O EStADOOntem, à luz do dia, uma for- Panteleria foi bombardeado, ccu- de Viagem» aos Estados Uni:mação de mais de 400 bornbnr- sando-se ali grande incêndio.
deiros americanos atacou Palermo ,� dos, sague, amanhã, por via Futeból

I
to do Rio 3 e Ipiranga 6.

(Sicília). Perto de Túnis achava-se um aérea, part1 o Rio e, dalí, No Rio No Recite
grande navio italiano com cêrca para aquele país. o nosso No sábado: Fluminense 3 Náutico 1 e Esporte O.As forças aliadas ocuparam La d 700

.. . .

1 d i
. "

d 'e prlSl0nell'OS lng eses, que 18 bnto conterraneo sr ,

r'l
e Flamengo 1. Juiz Oscar O Náutico venceu também,Goulette e Cartago. na Tunísia. agora foram libertados.* • Osvaldo Cabl':'al. Pereira Gomes, Renda 109.000 as regatas no rio Capiber-ibe,

Sábado e domingo. foram afun- O rei Jorge VI dirigiu ao graI. cruzeiros. Em Porto Alegredados 42 navios do eixo, no estreito Eisenhower um telegrama de con- Ontem: Internacional 2, Força e Luz 0,da Sicília, por aviões aliados. .

R d• gratulações pela derrota do "eixo"

V d S
Botafogo 5 (tentos de Pi· tentos de Tesour-inha. en a.,

A 3.& Assembléia Paneslava. reu- na Tunísia, dizendo: "A dívida de I- a oel-ai rica dois, Heleno e 1"ovar) e Cr$ 9.523,0i1.Dunquerque está saldad.a". E P Jnida em Moscou, dirigiu ao preso S. Cristóvão 2 (Santo Cristo m e atasRoosevelt um telegrama de feliei- O l: C d Al h L' e Nestor). JU1'Z Jose' Perel'ra Fiatêsse 2, Farroupilha 1; Bra-tações pelas vitórias dos exércitos ongresso a eman a 1-

americanos na Tunísia. vre, reunido no México, dirigiu um
Fazem anos hoje: Peixoto. Renda 22.824 cru- sil 5, Bancário l.

• telegrama ao presidente Cárdenas. zeiros. Em CaçapavaA f f 1

10ferecendo
os serviços dos seus sras.: Celestina do Livramen-s orças rancesas, u trapassan- , I ". "

I Bonsucesso 4 (tentos de O Aimoré venceu o Caçapa--d P t d F hs S componentes a uta contra o eixo , to Carvalho e A ceste Ribeiro.o on - u- a , ocuparam a- _ Careca três e Rubem) e Ma- vense por 2 a O.
gouan. srta.: Maria da Graça Leite.

* Stali_n telegr.a�o� a Chur.chill, a
srs .. Virgílio Moura, Orlando dureira 4 (tentos de Murilo Em São Leopoldo

Três comandantes de divisões ale- proposrto da vltorla na Afrlca, fa-
id F d dois, Nilton e Durval). Juiz O Grêmio derrotou o Aimo-

_

T'
.

f .. zen�o. votos para que continuem

I Co�lho, Eucli
.

es ernan es,
Guflheerne Gomes. Renda ré por 1 a O.mas, na urusro. oram aprlSlO- os êxí tos da campanha aliada. Reinaldo da Veiga Pamplona e

E B G Inados, com todos os seus estados- 1 499 m ento onça ves•

Nestor Augusto Dutra. . cruzs.:maiores A ._ .

f d 1 Vasco 3 (tentos de Chícc O Bento Gonçalves abateu C>-• vroes arnerrccrtos a un aram Menino: Virgolino Gou artperto de Madang (Nova Guiné) um dois e Lelé) e Bangú 2 (Bo- Heberle, de Caxias, por 5 a 1.
transporte japonês apinhado de Filho.

leiro e Joaquim). Juiz Solon Em Hamburgo Velhosoldados.
�

. � I TZ Ribeiro. Renda 11.675 cruza. Floriano 4. Esperança 1.

Wi��iam Kr.u�er, chefe da "Ges- ...-.;; América 5 (tentos de Jor Em Rio Pardo
tapo na Poloma, foi assassinado FUGA Hoje ginho três, Maneco e Edgar) O União, de Rio Pardo, ven-
em Cracóvia pelos patriotas polo- Hoje e Canto do Rio 2 (Noronha ceu o Nacional, de São Leo-O aeródromo italiano da ilha de neses.

d-

e Fantoni). Juiz Fioravante pala, por 4 a L

QUem perdeu? d'Angelo auxiliado por Ha Em Caxias
•

roIdo D. Costa. Renda Flamengo 2, Juventude O.
OS meninos Carlos Mafra, 8.379 cruzs.

*

Idálio Schmidt e Manoel Basqueteból
depositaram em nossa re Em S. Paulo Resultados dos jogos do
dação um «pegador» de p a- No sábado: S. Paulo 1 e campeonato sul americana.
peI por êles achado na Pra Juventus l. Rendo 76.390 de basqueteból, em Lima:
ça da Bandeira. cruzs. Paraguai 49 e Bolívia 32,

• Ontem: Uruguai 30 e Argentina 24�
O sr. Ten. Quirino Bento Portuguesa Santista 2 Perú 38 e Chile 34.

achou e depositou na ge- (Pascoal e Xavier) e Corin
rência do "Estado" um em- thians 2 (Servilia e Hércules)
brulho com roupa sde se- Juiz João Exel. Renda ..
nhora. 22.622 cruzs.

Palmeiras 4 (ViladonicaArrastada pelas vagas 2, Lima e Cabeção) e Jaba-
Em favor dos pequeninos órfãos quara 2 (Baía). Renda . . .

filhos da viuva Maria Monteiro da 27.747 cruzs.
Silva, --- que f!li tragada pelo mar
no "Costão das Feiticeiras'" quan
do colhia mariscos para lhes :matar
a fome --- estão subscritas na co

leta aberta pelo O ESTADO, as

seguintes quantias:
Já publicadas
Ib , Arivaldo e Luisa-
Helena Siridakis 5,00

O. Ouriques 5,00
Solange e Hamilton 5,00
A. A. 10,00
Anônimo 10,00
Anônimo 20,00
O. M. A. 2,00
Total 441,00
Continuamos a receber quaisquer

donativos.

O resto da 15. a divisão couraçada
alemã dos "Afrika Korps" ren

deu-se à 7.s divisão blindada bri
tanica qr e a vinha caçando desde
EI-Ala:mein.

Instituto Brasil- Estados Unidos

10 v - 4

São convidados todos os srs. membros da Di
retoria, atualmente em exercício, bem como todos os

srs. membros do Conselho Consultivo, para a sessão
ordinária que se realizará na HOJE, segunda feira,
dia 10, às J 7 horas em ponto. Serão tratados as

suntos de importância.

o BRASIL, POTENCIA MILITAR
Rio, 10 ("Estado") - Telegrama de Pôrto Alegre diz que,

falando aos jornais, o general Claude Adams,· adido militar
norte-americano, declarou que é admirável como o Brasil pas
sou de um instante para outro de país incipiente em poderio
militar para potência armada de verdadeira projeção, influinl.
'do no teatro da guerra como um dos elementos mais apreciá
veis para resultados positivos. O general Adams afirmou ain
da que considera isso um verdadeiro milagre, como prova do
valor, da dignidade e da capacidade do povo brasileiro e sua

primorosa organização nacional.

Atletismo
Na 2" Prova Rústica de

Corrida de Fundo ("Volta
de Jacarepaguá"), ontem,
no Rio, tomaram parte 23"·
conc uz-rerrte s- O 1° lugar
coube ao Vasco (com 24 pane>
tos), o 20 ao S. Cristovam -

o 3° ao Fluminense.Em Santos
Santos I (Antoninho) e

Ipiranga zêro . Renda 14.056 Em Buenos Aires
Jogos de ontem:
Platense 4 e Chacarita 1,.

News OId Boys O e Estudian-
tes 2, Ginásia y Esgrima Z·
e Racing 2, Independiente 6·
e Huracan 2, Ferrocarril a \

e Banfield 1, Atlanta 3 e �

River Plate 1, S. Lorenzo 6.
e Boca Juniors 2, Rosário 2
2 Lannus 1.

cruzs.
Cr $ 384,00 •

Fechada a fronteira turto-búlgaraEstambul, 10 (R.) - Informações aqui recebidas informam
que foi fechada a fronteira turco-búlgara desde quarta-feira. A Bul
gária se encontra virtualmente em estado de sítio. As tropas alemãs
continuam a chegar a Polavorel e outras cidades búlgaras. As ativi
dades subversivas atribuidas a paraquedistas russos continuam com

crescente intensidade.

Renda paulista
Os jogos do atual c arn -

peonato paulista renderam
até ontem 1.841,624 czu aei
ros.

•

Próximos jogos paulistas
Na próximo domingo, jo

garão em S. Paulo: S. Pau
lo' v.-.santos, S. P. R. vs.

Portl.Iguesa de Esportes, Ju
ventus vs. Ipiranga - e Jaba
quara vs. Comercial (êste
último em SCl�tOS).

Em Montevidéu
Rampla Junior 6,-- Nacio

nal 4; PenaroI 2; Central O;
Wanders 2, Racing O; De
fensor 2, Sul·América O; Li
verpool 3, Miramar O.

•

No Paraguai
Libertad 1, Nacional O.

,....... ......� ••••_•••__...............a••·_••..,.-.,J',

Guerra aospreços allos P. VOIGT
Representações

Rua Ten. Silveira, 50
Endereço telegráfico:

VOI<iT
Florianópolis

Numa verdadeira e esmagadora ofensiva aos presos
cuia resistência é assim desfeita, a

altos Em Blumenau
O Brasil venceu o Indaial por

4 a O.

NATALCASA Em Curitiba
O Ferroviario venceu o Tor-

neio lnicio do campeonato ofi- Máquinas de calcular e Má-
quinas de escrevercial de Curitiba. Para entrega imediata:

Em Belo Horizonte MACHADO & CIA.
América 3 e Sete de Set. 1. Rua João Pinto, 5
Em Nova Lima (Minas) Florianópolis

Atlético 3 e Comercial (Ioeal) 3.
� �

Em Salvador Quem sonegar informaçoes a F6i:
V· ,. 4 G J" 3 I

tatística Militar, trabalha em pr
itória e � lCl�. • de país inimigo. E, nesse caso.

Em NilerOl será julgado, militarmente, come
learai 7 e Niteroiense 2; Can- I inimigo do Brasil (D. E. M.).

sempre triunfante, oferece à sua distinta freguesia
a oportunidade de COMPRAR BARATO todos os

artigos a preços remarcados em bases
nunca vistas! Aproveitem!

20

Dos 'tuberculosos existentes nnma ct
<Jade, um décimo, aproximadamente, es
tão em condições de tal 2:1'avidade, que
exigem hospitalização. Por isso. as auto
ridades ou as associações particulares,
dando-se .geuerosamenre as mãos, devem
construir hospitais e 'enfermarias para
tnbercolosos , com O número de leitos
correspondentes ii totalidade ou à rnetade
dos óbitos ocorridos durante um ano.

I Isso :p�rque o prümero de óbitos.6 igual
It 14

ao décimo dos tuberculosos I exlstenres.
a. (8. N. E. S.)

Rua Felipe Schmidt,

30 v.
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