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Rio. 13 (�.P.) --- O preso G�t�lio
Vargas aSSlnou decreto, ccnstftu ín
do o Curso de Jornc.li:mo, no m�s

o sistema do erismo superrorrn ,

S ' inis't dexistente no pcus .. era. mInlS.1'a o

a Faculdade NaCIonal de F'Iloso-n _ K

fia, en� cooperaçao corn a ...sso

ciação Brasileira de Irn.prerisci. O
início do curso será imediato.

o
Proprietário e Diretor-gerente

de Maio de 1943

ARGEL, 14 (UNITED) w_. O GEN. GIRAUD FEZ UMA ENTRADA TRIUNFAL EM TÚNIS, DURANTE O]) E�1J· !_EM, SEN.
DO ENTUSIÁSTICAMENTE APLAUDIDO. SOLDADOS IFRANCESES E ANGLO-NORTE·AMERICANOS DESF

"-:.; ,�::�"��t';,� S
RUAS DA CIDADE, POR ENTRE ALAS DE POPULARES, QUE DAVAM VIVAS AOS LIBERTADORES. EM SEGUIDA, O GEN.
GIRAUD PRONUNCIOU UM DISCURSO, RTE-AMERICANOS MERECEM A GRATI-

.

.

DECLARANDO QUE OS INGLESES E NODÃO DE TODOS OS FRANCESES.
, ! ..

Curso de Jornalismo
B

-

tantas nor e·
americanas

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA
ALTINO FLORESQuem Ilo��gar informações à E�.

tatística l\'hhtar, trabalha em prol
. ") de país inimigo. E, nesse caso,

será julgado, militarmente, comn

in!lnif!o do Brasil (D. E. M.).
XXIX I florianópolis-Sexta·leira, 14

o crepõculo militar do fascismo
Londres, 14 CR.) - No último instante coube a um ita

liano comandar fôrças importantes do "eixo" na Tunísia. Tra
ta-se do general Messe, que se tornou, sem querer, o herdeiro
da glória despedaçada do general Rommel e, com von Arnin,
dirigiu as últimas operações que as tropas "eixistas" opuze
ram ao fulminante avanço aliado.

Ademais, uma notícia oficial de hoje, de fonte italiana,
cita" os jovens fascistas" pela parte que desempenharam nas

últimas semanas de luta na Tunísia. Trata-se de jovens de 18
e 21 anos, que só combateram para se transformar em heróis
do Partido Fascista, pois não puderam evitar a derrota. E a

citação dos seus feitos neste momento do colapso final do
"eixo" corôa apenas a derrota tornada inevitável, mas é certo
que Mussolini timbra em dizer apenas um "até logo à Africa"
e não propriamnte um "adeus".

Uma a uma, contudo, vão-se desfazendo todas as preten
sões da guerra heróica, à qual Mussolini conduziu o seu povo.
Da Rússia já retornaram para a Itália várias bandeiras derro
tadas, que foram recolhidas ce�'imoniosamente nas i�rejas. Ou
tras bandeiras estão começando a chegar agora da Africa. C a.)
Cecíl Srn'ig'g'C, especialista da "Reuters" em assuntos italianos. Cf SA M' SC�;.é _ . ._- .__________ - Comprai na I •. �
.............."....................................... LÁNEA é saber econorniznr
fO INVERNO próximo

Criado o «Comando Naval
II MODJJLAR do (entre»li. D apresentará I RIO 14 _ Ag. Nac. _ Por ato do

as últimas criações da Moda para " ..

t dsr , Henrique Gui1hem, rrurus ro a

Senhoras, Cavalheiros e Crianças Marinha foi criado o «Comando
e por preços Naval d� Centrc», �o� . s�de no

SEIJSA(IO�' AlMEIJTE BAIXOS I Distrito Fede�al e
_
Jur19dIçao �osn IH� n •

Estados do RIO, Soo Paulo e Dls�
-- t'" F d rol Para comandante Ioí

." --1
rrro e e

'1" t D 1 ou-. nomeado o a mlran e urva
.

O «golpe-de-misericÕrdia». iV�::n;�::ei:�ita do Sr. vke-

I cônsul da <irã·BretanhaLondres, 14 [U.P.] --- Os primeiros despcchos de Arg�l,. de hoj e ,

d�recaptulam os acontecimentos da derrocada eixrsro na TUZ;lsla. Escla- ! Afim apresentar
recem que, peio menos; foram feitos prisioneiros 13 generalS. sendo os I pessoalmente suas con
mais importantes von Arnin e o generc:1 Messe, comandante das tro-I gratulações. por motivo
pas italianas e que substituiu vem Armn eventualmente.

_ do 290 aniver.sário do
Somente um punhado de combatentes do "eixo" na Africa nao

dforam ainda capturados. Os vitoriosos exércitos aliados ossestore rn ESTADO - pioneiro a

hoje Q golpe de graça aos últimos grupos das tropas do "eixo", q�e luto anti-nazista em

cinde resistiam na Africa, depois de vencerem uma campanha de seis Santa Catarina - vísí-
meses, projetada como prelu��_!nvasão da Europa. tou-nos, ontem, o exmd.

sr. Mac Arthur Butler,
digníssimo Vice-cônsul
de S. M. o Rei da Grã
Br etanha.

Ao ilustre represen
tante consular da gran
de nci'ção amigo, aqui
deixamos registados os

nossos mais respeitosos
cumprimentos.

PESSOAS TEMDE

USADO COM BOM RE·

SULTAOO O POPU·

L.t\R DEPURATIVO

DO SANGUE

A IIFaLlS ATACA TODO O ORGANISMO
O Flgadc , O Baco, o coração o Estômago, os

Pulmões a Péle. Produz Dôre s de Cabeça, Dõres
nos OSS08, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca
belo Anemia Abortos e faz os lndtvídtos idiotas.
Inof�nsivo ao' organismo. l\gradável como licôr.
O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. s. P.
como auxiliar no tratamento da SHilis e Reu-
IDatismo da ID(>SIDIl origem. _

VALlOSA�S OPINIOES
O ELIXiR «91{t», dada a. sua Atesto quo apliquei muitas

base, é ótimo auxiliar do tra- vezes o EUXlR «91lt» obtendo
lilmento da Sífilis nríneinalmen- sempre os melhores, r!tsultadosle nos casos em que a via hn- no trttamente da Slflhs.
cal é a única passiveI.

(a) Dr. Benedito Talosa. (a) Dr. Rafael Barlolelii

Independência do
Paraguai

A eiernéride de hoje re
lembra' a Independência
da pequena, mas, valorosa
República do Paraguai,
cuia história encerra Ian
ces de heroismo e cuia
povo. dá os mais lím
pidos exemplos de ire
ternidade continental.
Seu ilustre president-e,

gral. Higino Morinigo, re

cebeu, estes dias, na ca

pital brasileira. a mais
cordial acolhida, em teso
temunho da estima que
o nosso povo tributa à sua

pátria.

Inaugurou-se, hoje, às 16 horas
as instalações do Instituto Médico
Legal, da Delegacia do Serviço de' (!>cl'ad,o prisi one iro.
Estrangeiros e do Laboratório de A marinha, os f'uz ilei ros navais
Toxicologia, em sua nova séde à e lOS .gua rd as costeiros sofreram
praça Getúlio Vargas, 87. Será inau- 3·U131 baixas, das quais 9.194 mor
gurado numa das salas concomi- los, 4.fj()9 feridos e 13.069 dcsapa
tantemente o retrato do sr. inter- recidos.
ventor federal dr. Nerêu Ramos.

do embaixador CafferyRio, 13 (B.P.) --- A propósito do
"Dia da Imprensa", o embaixador
norte-americano, sr. Caffery, fez as

seguintes declarações: "Atendo com
m.uita satisfação o pedido da Bra
silia-Press de algumas palavras mi
nhas sobre a atuação da imprensa
brasileira no campo das relações eri
tre o Brasil e os Estados Unidos.
Essa atuação, que é, aliás, o prosse
guimento de uma linha de conduta
invariavelmente mantida prima pela
honestidade de propósitos e pela
veemência do espírito de cooperação .

A vida norte-americana, em seus
diferentes aspectos, vem palpitando
com uma intensidade cada vez maior
nas páginas do periodismo do Bra
sil, o que, por certo, constitue en
ciente maneira de consolidar as sim
patias que o seu povo vota ao meu

país. Por seu turno, a imprensa dos
Estados Unidos reflete em todos os instantes o interesse sempre cres
cente da opinião pública norte-amedcana pelas personalidades e coi&as;
brasileiras. Os jornais de ambos os países vão ampliando o nosso
conhecimento mútuo, do que somente benefícios podemos esper.ar, e,
assim, conquistam, pelo seu patriotismo, a admiração e a gratidão
de todos os que vivemos nesta época. [a], JEFFERSON CAFFERY".

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

Desembarque americano em
LONDRES, 14 (U. P. -- Urgente) -- Poderosas forças

americanas desembarcaram na base japonesa de Atu , nas ilhas
Aleutas, onde se travam violentos combates, mas Washington
ainda não confirmou essa notícia ,

Segundo o comunicado japonês, o desenbarque americano
foi efetuado quase simultaneamente com o inicio da coní erê n
eia de Washington.

I
Inauguracão oficial

Aniversário de uma gestão
*

H. 8821

Palavras

"O Estadoft apresenta, ho
je, cumprimentos ao sr.

cap. Antônio Carlos Ratton,
: à passagem do lo aniver
sário de sua gestão no Se
cretaria de Seg. Pública.

I
A produção aeronáutica dos

- EE. UU.

'Washington, 14 (U.P,) --- A pro
dução de aviões, nos Estados Uni

I dos ultrapassa a produção de to-

I das' as Nações do mundo, reuni-

I das. Foi o que revelou o Presidente
Roosevelt, em sua habitual pales
tra com os representantes da Irn-

lpren_s_a_. ___

A produção de aviões na

Inglaterra
Londres, 14 (U.P. --- "A produção

de aviões, sómente na Inglaterra,
é consideravelmente maior que a

I
da Alemanha", declcrou à. impren
sa o sr. Bevin, ministro do Tra
bQ.lho IiCl Gra·Bretanhn,

Washington, 14 (R) - Foi ofi
c i almen te nnunciado que as baixas
nortc-amertcanas da guerra se ele
vam a 80.li60, das quais 12.964
são Ill'01'tOS. O número dos desapa
reoi dos é dI! 38.169, o de fer idos
de 1 G.20 I e 13.327 são prdsicueiros
de guerra.
As ha ixns do exército são de

;).ií70 mnrl ns e 11.583 feridos, dos
t quui s 3.727 voltaoam ao combate
1 ,(lIl sai.rrun dos :hospitais. Há 25.099
d,esapare,dd,os 'c 13.327 prisione i
ros de guerra. Entre as bauxas do
cx crc i to estão compreendidos ....
12.ií()() soldados filipinos: >499 mor
tos, 747 ferido c o resto é consi-

Alú

o do almirante EsteveenigmaLondres, 14 CR.) - Ainda não é clara a posição do almi
rante Esteve, residente geral de Vichí na Tunísia, não se co
nhecendo pormenores sôbre a spa atuação quando a Tunísia
se achava controlada pelo "eixo". Recorda-se, porém, que o
almirante Esteve, foi publicamente ameaçado' pelo general Gi
raud há um mês, que lhe atribuiu a pecha de traidor e adver
tiu-o de que "as baionetas e metralhadoras alemãs nem sem
pre haveriam de proteger o "quisling" francês".

Contudo, a notícia de que o almirante Esteve foi levado
sob algemas, à fôrça, pelos alemães, veio emprestar novas co
res ao papel do almirante Esteve. Restará, porém, apurar se o

sequestro do almirante não passou de um ardil, por êle mesmo

engenhado, para escapar ulteriormente, às sanções que aguar
dam todos os "quislings".

1\ Rumânia já perdeu 500
'Estocolmo, 14 CR.) - A Rumânia já perdeu 500 mil ho

mens na frente russa, segundo revelou o primeiro ministro ru

meno Antonescu, em entrevista concedida à revista italiana
"Templo". Essa entrevista foi publicada com destaque pela
imprensa alemã que procura exaltar a participação rumena na

zuerra - escreve o correspondente em Berldrn do "Svenska
Dagbladet" - o que confirma o ponto de vista de que a Ale
manha considera a Rumânia sua principal aliada. O general
Antonescu acrescentou que o exército rumeno será reorgani
zado e enviado novamente para a frente oriental.

mil \ homens

Prestígfa o Govêrno e 88

classes armadas, - ou será8
um "quinta· colunista". (L.
O. N.).

Camisas, Gravatas, Pilam",
Meias das melhores, pelol menorea
preços 56 na CASA MISCEL.A'N�

Rua Tr.laD,9. ta.
' .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Tel. l022-Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

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

No Interior:
Ano Cr$ 80,00
Selllestre CI'$ 45,00
Trimestre Cr$ 25,00

TÓPICOS & COMENTARIOS
A vitória dos aliados restaurará

as monarquias?
.r {t a 110,S antes do dcf'Iagrar da pr-e

sente guerra, muito. se falava em res

tauraçõe» ele monarquias na Euro
pa, citando-se a Áustria, Portugal,
França e outros países, onde no

seio do exército desfrutavam de
grande prcst.igio. Se Iôsse permiti
do o voto ás mulheres francesas,
mais de um milhão votar-in em fa
vor do conde Parias. Nos últimos
[mos, ruais uma nação formou nes
sas fil.eiras. Trata-se da Espanha
do general Franco. O aspecto mai s
interessante dessa questão porém,
é o fato que potíticos ocupando
ca rgos proeminentes em govêrrios
republicanos são os mais ardentes
monarquistas. José XlarIa Gil Ro
bles, destacado chefe republicano
era fervoroso monarquista, da mes
ma maneira que Schschrrigg c tam
bém os restaurador-es da monnrqnia
fiJ'cQia, general Kond ilys e da 1110-

narquía inglesa, general Monk,
eram brilhantes republicanos. Se
antes da guerra, que o panorama
politico era bas-tante brumoso, .iii
existiam tendências para novas mo

narquias na Europa. é lícito acre

ditar-se que com a vitór-ia da In
glatel'ra, a estabilidade e a excep
cional fôrça mor-al da monarquia
britânica 'Sirva de base a novas r es

taucaçôes. (Exclusividade dlO, C. E.
C.).

E a .nova orelem.
contlnúa

Estrtl1lbuJ; 13 (S. 1. A.) � Cmn
côrle militai' aLemã �<,'rttei1cioü a

i1101'l(' d liclet trabalhista Ellthy
mios ÁÜloniaoes, aCltsado ele ind
j tu' Os operárilos a faz,crelll sabota
gCÜ1. Dois outros cidadãos gregos
for,ailll condenad.os a 10 anos de
prisão, sob a acusação de impedi
,r,em que os operários de uma fá
brica que trabalha para Ias alemães,
r,ccomeçassem a,os trabalhos inler

fomp'jd9�� temporariamente.

10 problema do abastecimento
R· I" (A N) o bl A 1 p' t 1"'1 i lid d ' -

d 1') o PE'NSAMENTO DO mA
. 10, <> •• pro ema ventor maJ'a eixo o, pre 81-' SI)] I a e Cta construçao e . ...,

.

do abastecimento do Rio de I to Henrique Dodsworth, enge- mercados regionais distribui- II

A proteção dos mâus com.

I Janei.ro co�tÍI�ua preocupa.n�o nheiro Belo Lisboa, �espons<Í-1 dores. que, segun?o. a opinião
I
promete os bons". - Marquês

as altas autor idades do pais. vel pelo setor agncola da do mírustro Apolônio Sales, c;e- de Maricá.
Ainda ontem, durante mais ti e, Coorelenação Econômica, sr. rão localizados em bairros di-I

'"

2 horas, realizou-se, no gabí- Rubens Farala, secretário da Iererites, obedecendo a cons- �,�ANEDO'.rA DO_"DIA �

nete elo ministro da Agrrcultn- Agricultura do Estado do Rio. trução ao estilo rústico e terão A l' olha da Manha , de Sao
ra, mais uma importante reu -! Na primeira reunião tinha fi- a finalidade de distribuir os P�ul.o, glosando o «surto .epi_
nião para tratar da palpitante cado resolvido a construção de I produtos agrícolas do entre .. ?e�llco». t�;nado �el�, mod�nha
questão. F�et!vel'am presentes o; 1,111 grande entreposto central posto �en�ral e das zonas de IDtJt��aa� Manol ita '. pub ICOU
ll1Ullstro� Alherto, ll1ter-: I') na de o.:t�r.::::-se da pos-, produçao a po���.��_carioca ., �:e;��d:sl�has que abaixo trans.

do Rio' de Janeiro A SECÇÃO

Livraria e Papelaria NOVa
de

Espindola & Silveira
De fato. a velha cançoneta

ora ressurgida tão febrilmente
___....

tem feito surgir cada "talento"
cada "V0Z preveJigiada ...

"

•

O PRATO DO DIA
OVOS COM QUEIJO

Frite, em manteiga, algumas fa.
tias de queijo de Minas. Não
deixe derreter muito e quebre
ovos por cima. Polvilhe com

I sal e pimenta do reino. Abafe
; a caçarola e deixe cozinhar os

: ovos. Arrume sobre latias de
pão fritas em manteiga.

o DR. ANTÔNiO MUNIZ
DE ARAGÃO

comunica a seus cline
tes e amigos que t ron s
feriu seu consultório i
para a rua João Pinto, i
7 (sobrudo, em cima I
do Farmácia "Santo I

I. Antônio"), onde conti
1 nuará a dar consultas,

das 15 às 17 horas,
diàriamente

154
------'--_._-----_

DR. AGRIPA DE FARIA
Rua Vítor Meireles n' 26

Telefone n' Ift05
CLINICA MEDICA

Homens e Senhoras - Mo
léstias Nervosas - Moléstias

Mentais
Consul!as das 3 às 5

v29

f I "Toda a ci.dade se agita;
O Pedro morreu, coitado!

II
Manolita, Manolita,
Como eu ando desolado.

Confesso a minha tristeza,
Deveras larnento o fa.to,
Mo.s diz-me tu com. franqueza:
-- Ejusto que eu pague o puto?

Escrevo-te a tinta roxu :

Pois que o teu Pedro morreu,
Vê se arranjc.s outro trouxa,
Tem pena do ouvido meu .. ""

11J

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 Uvros
científicos. Livro! em branco.

Elegantes artigos para presentes, etc.Tem anexa uma

Secção de Eletricidade

Diurnas - das 14,30 às 17 hs.;
Noturnas - das 19 às 21 hs.
A'S TERÇAS E SEXTAS·FEIRAS

Exposição Permanente j"
Rua Felipe $chmidt, 2 (sobr.), ssh n' 3 I�����...�m�w�.am��,_._._................ . _

"

edicina

Professor Estanislau Tranle
AULAS DE DESENHO E PINTURA

de Pintura

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

LA L.J & (iEVi.:lCJHi ....O fiS.

Lâmpadas, lustres, abat-jours, acessórios, etc.

Sociedade Cal.
se

de
De conformidade com os Estc.tutos, são convocados os srs. sócios

da Sociedade Catarinense de Medicina, para a sessão de a.ssembléia
gera.l extraordinária, que se realizará no dia 14 de maio corrente, às
20 horas, na sua séde social, à rua Felipe Schmidt.

ORDEM DO DIA --- Eleição da nove diretoria.
Florianópo!1s, 11 de maio de 1943,

Dr. M. S. CAVALCANTI, secretário.

SE�AS

Não tenhas dúvida em de., Ao tentar esquivar-se às d ete rm i

unnelar um "quinta.coluna��, nacões dos
é

rzãos de Estatística M:.
Por mais que pareç teu aml- 'It�r,. uma pesso� revela o �u! e; Sidney, - Austrália - (Do�a .nmugo do Brasil, E para os ínímí- A

"

go; não merece tua estima um lOS do Brasil, a lei é inflexível "gencias e Australían News 8ervice para

P
traidor da Pátria. (L. D. N�). <D. F.... M.). Representações Interaliado) - A indústria de

adaria Central manufatura de borracha na

Caixa postei - 37 Austrália e s t á produzindoVende-se ou arrenda se a THE LONDON & LANGASHIRE INSURANCE RUI João Pinto _ 5 pneumáticos para todos aviões
antigo. a bem afreguesada COMPANY LIMITED americanos e aliados que ehe-
PADA�IA CENTRAL. Tra- COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES" F l O R I A N O P O li

Sigam
ao país, para tomar partetar na Rua Deodoro n° 22, CIA. SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL" na batalha do 8udoéste do Pa-. ,. THE LONDON ASSURANCE Sub-agenta. no, princlplltcom o proprletarlo. cÍfico contra as fôrças do Im-

15 L ALMEIDA R V'd 1 R 19 muneíplol do Est.do.v -1'3. na 1 a' amos, '7P; pério Nipônico. .....
"

�������������I��������������������������������������� A Austrália fornece produto;
DR. AUGUSTO DE PAULA

O
..

d
co

I
industrializados de borracha

Cirurgião - Diretor de Hos- marllrlO as crl-an(!�s PO onesas para suprir as necessidades dos
. pUal de Caridade II territórios aliados no Pacífico.
Doenças dê senhoras - Ope. Londres, 12 (8. r. A.) - Nu- mundo. Na sua mensagem o Ilhão ele crianças foram depor-
tações - Diatermia - Intra ma conferência especial do' eminente bispo polonês des- tadas da Polônia, separadas de
Vetmelho - 'Ultrtt Violeta do Cléro Polonês, realizada no' crevell a. vida de dezenas de seus pais e sem terem cuidado

Rua Visconde de Ouro Preto, 5] mês passado, no Consulado Ge-l milhares ele órfãos poloneses algum, resultando a morte de
Telefone: 1644 ral da Polônia, nesta cidade, o' esfanapados e famintos mas grande número delas. Acres-

CONSULTAS às 11 ,30 e da s Bispo Gawlina, dirigiu a pala-II que, apesar disso, não esque- celltou o ilustre prelado que o

3 às 6 horas vra a mais de cem sacerdotes cem a Pátria invadida e dOl11i� espetáculo dessas crianças nos

Tratamento das dores e infla sôbre os prOblemas de auxílio I nada pelos alemães. I caminhos de ferro da fronteira
mações nas senhoras para e socorro às crianças polone- 'Segundo as declarações do do Iran é profundamente COll-

evitar operações sas espalhadas por todo o, hispo Gawlilla, mais de um 111i- movedor.
.

Rua Felipe 8chmidt, 38 (esquina Jerônimo Coelho)
Fone - 1595.

'Padaria "Central"
Con ta que 09 arrendatar los da Pa dar la "CEN

TRAL" pretendem mudar-se para (l lugar' "Cq poeiras",
munlclplo de São .Iosé. Por êsse m-ulvo, o proprletárí. I
da C8S8 e Padaria "CE�TRAL" avisa s eus amigos edis
intos e antig 18 fregueses que. com essa muda nçn , não
haverá interrupção no fornecimento e entre gr de pão 8
domicílio, conrínu sudo a ser fabricado o pão na mesma
e antiga Pads rta "CENTRAL", de propriedade do soro
Frsnct-co Treska , à rua 'I'eo doro n° 21), nesta" capitnl.

260 18 v -- 4
--------_._--_._._--------------

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

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

padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores
fábricas do país. são encontradas nos balcões da

Oasa SANTA BOS&

A "indúsüia australiana no

esforço de guerra

ALFAIATARIA OLIVEIRA9
qu e ficará plenamente sa tisfei to!
Praça 15 de Novembro, 18 (Próximo

à Delegacia Fiscal)

Diariamente recebemos novidades
RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

ACAtlO MOREIRA
ADVO<iADO

ESCHITCRIO: rua Deodoro. n' 23
Atende das 9 às 12 e das 2 às 5
RESIDENCIA: Lá Porta Holel.

apartamento 112
C. Postal 110 Fone. 12

Sempre o humour
, Londres, 13 (S. 1. A.) - Ape�r sal' dos seus sofrimentos, os
chécos de Praga não perderan1
ainda o seu senso de humor
Quando. foi anunciada a derro•
ta dos alemães em Estalin�
grado, os chécos de Praga fi
zeram circular o "boato" de
que Ribbentropp havia p�epa:
rado um memorando dirigIdo �Sociedade das Nações, no qu�
protestava contra as p.ersegUI�ções às minorias alemães �n..

.I

tl'e os rios DOll e Vol�a..
.
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"O ESTADO" NOS MUNICíPIOS
ês

Itajaí tratou casamento o sr. Adolfo
O "Jornal do Povo" diz o se- Baumgarten.

•

o

guinte.cA interminável sêca que
vem assolando o sul do Brasil
esta se lazendo sentir cada vez

mais fortemen te.
Até há pouco escasseava u

nicamente a água; ho ie existe
falta de energia elétrica.
Assim, das 12,30 às 17,30,

não se tem luz nem fôrça, fi
cando paralisadas, durante ês se

período, as indústrias que delas
dependem.

a
u

O cont: ato mútuo existente
entre a Fôrça e Luz Santa Ca
�arina e a Empresul nada tem

resolvido, isto, porque em am

bas as empresas existe o ma)

comum: falta d'agua.
''Se esta sêca continuar por
mais algum tempo, talvez fi

quemos privados até de luz pa
ra a iluminação pública e par
ticuhlr.

A água escasseia gradativa
mente. Todaja cidade se res

sente da falta de água potavel.
O poços, que constituem re

servas apreciáveis nestas emer

gências. estão quasi todos com

,os f undos à mostra».
*

Com a gentil srta. Maria de
Lurdes Ramos, filha do snr.

Salentim Adriano Ramos, con-

Ajustou suas núpcias com a
sr ta , Isabel Leal, filha do sra.
Vva. Lúcia Leal, o sr .: João
Pedro Gomes.

•

Nos Navegantes. onde resi
dia, faleceu no dia 3 deste mês
o sr. Fernando Caetano Vieira,
da Marinha Mercante Brasileira.

O extinto que contava a a

vançada idade de 87 Anos, dei
xa numerosa prole, radicada em
nosso meio.

•

Consternou profundarnente, a

todos quanto o conheciam, a

morte trágica e prematura do
conterrâneo sr. Adolfo Gazani
ga , ocorrido na Irho ta , no dia
3 último, onde estava dir igin
do a instalação de uma disti
laria de aguardente.

O extinto contava 38 anos de
idade e dispunha em nossa cio
dade de inúmeras relações: e:
deixa na orfandade dois I ilhas
menores.

Blumenau
Sob a direção do nosso cole

ga Honorato Tomelin, vai apa
recer, em Blurnenau, dentro de.
breves dias, o jornal. "A Na··
ção= , cuja licença acaba de ser

conced da pelo DIP.

Farmacia EsperançaA SUA FARMACIA
Rua Cons, Mofra 4 e 5 - FONB 1.6�2

Entrega 8 domicilio
Prestígfa o Govêrno e as

classes armadas, - ou serás
um "quinta. eolanísta", (L.
D. N.).

Camisas, Gravatas, Pijamel
Meias das melhores, pelos menoree

preços .,6 na CASA MISCELANEA
- Rua Trajano; 12.

Copyrig-J(t do
IheNAVE rOUHfANO llnç, .

I que a baquita é uma

nova classe de aço à ba
se de amianto, à qual se

pode dar qualquer côr ; e

que atualmente está sen

do estudada a fabricação
de lâminas de baquita pe
ra a construção de reeidên
cias que, segurtdc os cál
cuIas, deverão custar ape
nas um terço do preço a

tual. podendo ser monta
das em poucas horas

2 que o tubarão azul
bebito apenas nos ma

Ores das zonas tórridas e

temperadas, não sendo ab
tolutamen te encon trado
nos mares do norte; e que
êle constitue a mais teroz
de

.

tôdas as espécies de
tubarão.

3 que foi o alemão Friedri
ch Koeriig q uetn , em 1812,

inventou a máquina de im
primir com cilindro; e que
essa máquina, imediata
tamente adotada pelo
"Times", de Londres, foi
a precursora da moderna
rotativa.

4 que não foram os por
tugueses, mas sim os

espanhois, os introdutores
da escravidão negra nas

Américas; e que o tráfico
negreiro teve início nos a/
bares do século XVI.

5 que as duas primeiras
escolas de agricultura

do mundo foram fundadas
em 1797, uma localizada
em Hofyl, na Suiça, e a

outra em Krumau, na Bo
êmia.

6 que não há indicação
positiva quanto à data

e o lugar em que foi corts
truido o primeiro templo
ctistão; e que a maioria
dos hístoriadores refere a

igreia de Antioquia, fun
dada no ano 50, como seno

do o primeiro templo da
cristandade.
Os órgãos da Estatística Militar

Itêm apôio legal, quando intimam
o produtor e o vendedor a mostraI
o que possuem em seus eatabeleef
mentos. (D. E. M.).

CARTAZES DO DIA

A's 7 1/2 horas. Continua em cartaz, com truidoso s ucessso:

Esquadrilha intel'nacional
Com Ronald Reagan, Olyrnpe Bradna e James Stephenson.

A CULTURA DO ARROZ (DFB)
ILHAS DO ORIENTE (T"pete Mágico)

A VOZ DO MUNDO (Atualidades)
Preços: Cr$ 3,00. 2,00 e 1,00, Imp. até 14 anos

CINE IMPERIAL
A's 7 1/2 horas. Um ti.me for tissimo , cheio de aventuras

estarrecedoras:

Ilha sinistra
_ Com John· Garfidd e Rosemary Lane
PARADA DA JUVENTUDE EM BELO HORIZONTE (DFC)

QUANDO ELAS FAZEM FITA. (Comédia 2 partes)
Preços: Cr$ 2,00 e 1,50. Imp. 14 anos.

Fazem anos hoje:
Sra. Belisáia Dutra, espoié·

do sr. Gasparino Dutra.
menina: Magda, filhinha da

exma. viuvá Laércio Viegas.
I menino: Júlio César, filho do

___________������������__zt_-s_r_._Z_ig_o_m_a_r_F_e_r_n_a_n_d_e_s. _

/
1\

.

INDICADOR MEDICO----------------�------------------------..---- .....

Dr. ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS
NARIZ, GARGANTA

e:specialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

C I PeJa manhã, das 10 às 12
onsu tas! A' tarde, dRS 3 às 6

Dr. MADEIRA NEVES-médico especialista em

DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Longa Peátlea no Rio de Janeiro

Consultas Pela manhã: às terças. cuíntes 8 sabndoB. das 10 6. 12.
horas: à tarde. diariamente, das 15 6s 18 horas

Consultórlo: Rua João Prutu n. 7, sobrado - FODO: 1467
Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

Dr. MARIO WENDHAUSEN - �����:ra��o A:��de Medicina da Universidade do Brasil)
&x-tnterno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo OUv81rl

módico do Departamento de Saúde

CLINICA MÉDICA
Moléstias internas de adultos e crianças.

Consultório: Rua Felípe Schmidt n. 38 - Te1. 1426
Bealdencís: Rua Visconde de Ouro Preto D. 70 ,- Te). 1523

Horario - Das 15 às 18 horas - FLORIANOPOLIS.

Cllnica médico-cirúrgica especializada de·
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA
Dr. SAVAS LACERDA

ilx-lnterno do Serviço do Professor Lo6nldas Ferreira 8 ex-estagiário doi
�8rvlços do dr. Gabriel de Andrade IRio) e dr. Pereira Gomes (S. Pllulo)

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

CODS. Rua Felipe Scbmidt, 8, Fone 1259
Consultas: das 15,30 às 18 horas

Resídencla: Conselheíro Mafra, 77-f'LORIANÚPOLIS.

Dra. Josephina Schweidson
MEDICA

Doenças de senhoras e crianças.
CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1,. às 17 horas

Rua F. Schmidt. 39 (sob,)

I VIDA
-.

SOCIAL
MOSTRUARIO
Ninguem vive no presente!

todos estão para viver em ai ..
gum futuro. _.- SWIFT.

I I

Dr. Antônio Moniz
de Aragão

MÉDICO
Cirurgia e Ortopedia.
Clínica e Cirurgia do
torax. Partos e doenças

de senhoras.
CONSULTORIO:

Rue. João pinto 1 sobrado
Diariamente das 15 As

17 horas.
lmSID�NCIA:

Almirante Alvim. 36
Telefone n. 1461

Ir.

•

A vida humana não é um
'Sonho, porém deve sê-Io - e
talvez o seja alguma vez...._
NOVALIS.

•

O destino de muitos homens

I
depende de haver tido, ou não.
em sua casa uma bibliotéca. -
AMICIS.

•

Certa mulher me disse, hoje ;
----i "não" Amanhã, sem dúvida, me

dirá' « sim». Entre essas dU81t
palavras, existe um «p6de ser»,
que é o mais belo do amor.
- SAADI.

I,,__Dr. Remigio
CLINICA -MEDICA
Molestlas Internas, de

Senhoras e Crianças em
Geral

CONSULTORIO:
Rua Felipe Schrmdt=-Edlü
cio Amélia Neto-vf'one 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 noras

RESIDENCIA'
A". Hercillo Luz, 186

- Phone: 1392 -

*

A descoberta de um novo
manjar contribue mais para a
felicidade humana de que a de
um astro qualquer. - BRIL ..

LAT·SAVARIN..
• !�.

i

Fui prisioneiro de guerra dos nazistas
Londres - HELLEN MARSHALL a razão. Quando já havíamos per-

- (Exclusividade do C. E. C. para tralhadora alemã ceifava sem a dido as esperanças r.�rcebemos gri.
O ESTADO) - Eis-me hoje entre menor contemplação. "Para ensi- ta rias e fugas e, logo depois Q som
os meus, Deus sabe como! Só mes- nar os miseráveis", como diziam bemquisto de nossa Iingua, :Fui.
mo com a fôrça inquebrantável de êles. A nossa ração era a maior par- trazida para Londres onde fiquei
minha gente consegui me livrar dos te das vezes, carne seca, pão duro] em tratamento durante dois meses,
bárbaros nazistas. E foi assim: e água. Nunca pensei que co nseguis- onde me' restabeleci e, estou nova

combatia-se próximo a Tripoli, num se presencial' a tantos horrores. Vi mente à espera de uma atribuição o

pequeno lugarejo. Num recúo es· companheiros de combate. moi-ro- mais cedo possivel.
tratéglco ficálUO� encurralados, eu rem por falta de cuidados médicos. Que agradecimento mereceriam
e mais vinte soldados. Tornamo-nos Fomos alojados num compartímen- meus companheiros compatriota ..

p risionef ros da mais desenfreada to sem ar e sem luz. De dois em que me proporcionaram outra vez a

caterva de lobos que se possa ima- dois dias, agarravam em qualquer liberdade?
ginar. Fomos despojados de tudo soldado e espancavam-no sem pie- Estou hoje, mais do que nunca,
que possuíamos, inclusive roupas. dade na nossa f'reute.spara nos mos- pronta a me sacrificar pelos ideais
Só nos deixaram com o que nos trar como eram castigados 0$ trai·' da minha pátria e pela libertação
cobria. Vi desaparecerem muitos dores. Sobrámos 7 dessa tremenda humana dêsse horror a que II� dá
dOI! meus companhelrns que a me carnirleína, Fui poupada sem saber o nome de !l!\!is� .,. � . .A
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4 à ÊSTADO":"Sexla.'elra, 14 de Maio de 1943

Crédito Mútuo Predia--, C!\�t! Ge!!!rtd�ana !a��(!j��em�oJ!o��t !eem !!�il �!�!mNlÁfrica do Norte, 10 (United dos, durante os rápidos avan- obstante, resta saber ainda se

Press) - Von Arnim está prí- ços, porém ainda é cedo para o inimigo contírsuará lutando
vado de dois grandes portos de calcular o número exato.

.

ou se pretende depôr as armas

evacuação e sua única alterna- A queda de Tunis e Bízerta na península do cabo Bon, que
tiva é agora retirar as fôrças sela a sorte dos restos do exér- tem uma superfície de 2.800
que lhe restam na zona do I cito germano-italiano, calcula- quilômetros quadrados.

.

cabo Bon.. Não se acredita que ro "eixo" possa evacuar gran -

,

des fôrças através do mencio-
nado c�bo, pois alí existem W' FA(A SEUAftÚNClO PELO
poucas. instalações. portuárias, I

'G�'_JL%4�as quais não permitem a atra- i •

#'JIJ�cação de muitas embarcações. I ..... t I 'j • � , . 'í)/)
No caso de o "eixo" tentar FONE 122 :::..L.I ::J �í'f,j

.
- .' d TRAJANO 14 11 ANDARuma evacuaçao através o ca- RLTgf DA COflH/TAI//A (1I/Ç!/JIttJ/O

bo Bon, não poderá evitar os

ataques aéreos e navais dos
aliados. 1

I
Clínica médJco-cirórgica do IMilhares de prisioneiros cai-' DR. SAULO RAMOS
Ji:speclallsta em moléstias de

senhoras - Partos.
AI,TA CIRURGIA ABDOMINAL: No

tõmago, vestcnla, útero, ovárloll,
apêndíce, tumores, etc. - CIRURGIA
t'LASTICA DO PERINEO - Hérnia.,
hhlrocele, varicocele. Tratamento sem

'II dor e operação de Hemorroldes e vari
zes - Fractm'RB: aparelho. de gêS80.
Opera no. Hspitals de Florlanõpou..

I Praça Pereira e Oliveira, 10 -

II
Fone. 1009

1

Horário: Dal 14 às 16 horas, dlarla·
mente.

A VA.HEJO, POR PREÇO DE ArACAOOT NA
o SOU A -�"-"----------

que recebeu um sortimento nunca visto, (m lãs. �acháe,' pel úcí ns , malhas, cobertores" acolchoados, e mai� uma ir:Hnidade de ol�tros
artigos que vendemos êste mês por preços verdadeIramente baixos. A CASA DAURA. esta adotando, deste mes em d ion te, o seu lema,
que ser6.: Vender muito, ganhando pouco. Para que, V_. S .. se certifique,. damos a relação de alguns artigos, que vi�or�rã.o durante o mês de maio:

MALHAS: T;aIlllna Gilete Azul, - Mela dezena .. .... .... 4,50. I ECIDOS DIVERSOS:
��vletinhos pi cr ianca _ Um 6,0' Calça de borracha - ema.................. 7,00 (;retone branco, largo 2,20 - Melro ,..... 13,00
.L)u]over p/ crbanca .:__ Um ,.. 8,5( Jogo ele como p/ rapaz - Um , .. . . . 10,00 Cretome br an co, la rg. 2m!. - Metro 11,00
ruloOver pi rapaz _ Um ,.. 14,0( Jogo de, c�uro pi homem (só por este mês)-Um 1 0,00 (�retone branco, l ar g. 1,40 - Metro ,......... 8,00
J)'nlover, art. bOI11 p! homem _ Um 1(j,0( �jus�s SWlI1g - de 10,00 - 12,00 e , . . . 14,00 Creí one em cores, lurg. 2mt. - Xle tr-o .. ,.:... 13,0.0
.eulDver p/ rapaz, art. bom _ Um ,....... lG,o( (�amlsa� Sporl:. branca pi hO,Ill�m - .ullla 8,�o ;\;lot�lhado hran�o c de COI'CS, larg. 1,.10 - Metro �,oo
Pulover p/ homem _ Um ,.. 14,00 (�asaqul_nhos ieJplJclo�, p/ Ji!'be - Um .,...... 7,:)0. J ec�llo p/colch�o, lurg. 1,40 - Melro ,.. 6,80
r,ulovel', slmanga pi homem _ Um 12,0\ Capas f'elpudns p/ bebe - Uma ,...... . 1G,00 Tcc�do p/coleh�o, l arg, 0,8'0 - Melro 5,(1)
riJ,lizas p/ senhoras _ Uma , 16,0; Maletas escolares - Uma �

. . . . . . . . . . . . . 5,00 TeCIdo p/ colchão - Mell'o ,............. 3,00
Roe,cebemos mais dc 100 tjpos diferentes de Pnlovers p Pasta de couro pi escoJares - Umu 18,00 Opala l.lsa - M.elro "........... 3,00

Jlomens e rapazes e blusas pi senhol'as, que estamos ven Maletas p/ t.l'aba,�ho cle 8,5.0 - 10,5'0 e . 14,00 01):11a l�sa, �rt. fIn? - Melro .......•........ 4,50
dencIo pOlI' precos incriveis. M�l",� de Flbrohte de 24,00, 28,.00 e 35,0'Ü Op.ala hsa, tIpO SlllSSa - Melt·ü ,.. 5,00

.

•

CAMA E MESA: La Llllda, em novelos - Um 1,50 �pa_la esta�11pa�la, de. 4,00 e �,ooCobertGres CLn:I'Ja _ Um ,.................. 8,51.. PERFUMARIAS. 1 �clCtO 001 clone p/cuecas - Metr ° v,oo
Cobcrtores Reclame pi solteiro _ Um 22,0( Le�te cle Rosas. - Um ,. 5,80 LlI�,0.n, em todas as cores -" Melro 3,00
Ooob.ertores Piratininga pi solteiro _ Um 27 ,o�. �elte de Coloma, -:- Um :_':......... n,oo Lll1�lI1;e, art. largo - Metro 3,00
Cobru'tores Piratining<a p/ c,asal _ Um 33,0� Sabonete L,eyer, Llfebouy � Gessy - Catxa 4,80 Me111l10 preto, largo .0?80 - 1\1etro ti,oo

Ç'obcrt'ores Recl�me p/ casal _ Um 25,M S�bonete Car.naval - CaIxa 3,80 f.-re1?e prcto, .a_r!. Olllll,f �

- Metr-o (i,oo
C.obertores Paubsta pi casal _ Um ,........ ·32,00 �,lbonete DOll� - Um : ,

: :.. 1,30 �ecLdos p/ C�1 Im a, cle �,vo - 8,00 - 10,00 e .. H,oo
Cobertores Pa�list_a p/ soIt.eino _ Um . 26,0(\ Sabonete l\�adelra do Oncnte - Um 6,50 CaIxa 19,00 Cr,��on p/I�ll11ono - .Mlclro �,fío
Ooherbores mel,a Ia p/ casal _ Um 60,0' Sabonete Noby - Um 0,50 �e�1l .Supemor - M�11 o 3,50
Cobertores Xad,rez p/ casal _ Um ...........• 20,ot Pa,sta �ev�r - Uma '................... 3,30 1I'lc�,Lnes, e211 cores {U'mes - Metro 5,00
Cohe.rtores X'atclrez p/ solteáro _ Um 18,00 ;asta h.ol.mos - Uma , 3,40 Peluc,la fusta.o cm todas as cores - Melro 5,50
Cobertores desenhados pi casal _ Um 22,0() I asta Alvldente - Uma "................. 2/10 eacha pelucJa - Mrlro 4,50
Cobertor,es desenhados pi soltej'ro _ Um 20,Ol Pasta AcetyJarsan - Uma ,.............. 4,20 Toalh'as p(r.ost.o, de 2,00 -- 3,00 - 4,oo_- 5,on e 6,00
CobertOTes p/ bêbê, de 6,50, 8,50 e 12,00 Pasta Gessy - Uma 3,00 Toa.lhas ltsas p/banho - Uma 8,00
Colcha fustão pi casal _ Uma 24,0@ Past.a O(�ol - Uma 3,'l0 ?:oalhas cm cores p/banho - Uma 13,00
Colcha fuslão p/ solte.iro - Uma 17,m ROLl�e j\VC:l�� -r l!111 �..................... 4,50 1,oalhas A:?goanas plbanho - Uma 11,00
Oolcha branca pi solteu'O - Uma de 1(j,00 e 20,0(t Rou?e Na.l CIZO 'el de - Um , 6,50 10alha;s bl anca,s, tam. grande plbanho - Uma 18,00
Coloha bl'anca art. b111 p/ casal _ Fma 32,0( ROLlJe Gess� - Um ;................. 4 50 Casem�l'as p/casacos, largo 1,50 .. ,............ 24,00
Colcha de veludo pi casal _ Uma , .. ,..... 32,00 l�ollJe l\Iadeu'a do O1'1ent.e - lJln ".. 6:00 Cas�nllraS' p/J:0mem, cortes ele 60,00 - 70,0.0 e 120,00
Colcha de seda p/ casal _ Uma , . . .. 48,0� },smalle. �\�tex.- V,m 3,'10 TeoIelo gramte, largo 1,60 - Melro T'

••••••• , • • • 12,00
Guarnições pi mesa, 140x140 _ Uma , . . 22,0(, ,9dol LIC[llldo - Um 6,00. SEDAS E RAYONS:

Gl1ar�ç?es p/ mesa, 140x180 -lIma. . . . . . . . . . 26,or ��lco �oss(}' :- Un� 3,30 L�q�,lC .em .toda,s a� co.res
- Metro .

Gllar,n�ç?l('s pi me.sa, 140�230 _. Uma-õ,_-'-.. . . . . . . 36,0'G ��Ilon] al�:,ee �. �lchel - Um 3,00 Lmg�ne lIsa - Me.tJ o .

Gllarmçoes p/ cha, art. fI,no __ Uma ,� . . . . 30,0� Bdt�n BOYcl� BllaI -. Um ,.............. 4,00 .r:l1�tao eJ,e ��doa - MctIO .

ARMARINHOS:
-�"..

_ Loç�o Mad;lra cl? OrIente - Uma 32,00 �elll1� LUll?��r,e, largo .0,90 - Metro .

�. •• T'___' Laça0 Cot} - Uma ,... 26,00 I afeta MOH e - Meti o .

SOl11hr�nha caho compndo p/ criança - Uma .. "�J,O,oo Loção Flamour - Uma 13,00 Organza lisa, ele 8,00 c .

�tlmbr�nha caho ,cur�o p/ cnança - Uma 8�Gíj, Loção Brilhante - Uma 9,50 Lingerie estanlfiJado - Metro .

�ombr�'nh,a de lnc�lll1e, a·rt. bnm - Uma 26,00 .�Loção Nareizo verde - Uma .. ,:.............. 22,00 LanHé, urt. pesado - Metro .

�ol11br�nha pi !l1oOlnhasT - Uma ,.... 15,ot er�llle Colgate p/ba,l'ba - Uma 3,00 Panatou, artigo com lã_ - Metro .

�(,)�J�rlnha de secla � .U:l1la ',�" 38,01\ Tr�cúi.er� de Bar_ry - Uma.,.................. 7,00 Gabard�ne, de seda - Melro , .

,'pol_.elucll() p/ homem, 0!1l11.a confecçao - Um .. 98,0<7 Bnlhan!ma NarC1ZO verde - Uma.............. 8,50 Seda Glvre, lodas as cores - Melro .

cprtl.llas ele rendas - Uma ,...... 25,00 BrilhantÍlla Royal Bdar _- Uma '.......... 7,50 Seda Petit-pois, art. fino - Metro .

l,ap�tes (le veludo p.! quarto
- Um 24,00

I P? Ma.rleira,_
do Oriente - Um 7,00 Lã e secla, .art. fino p/.vesticlo - Metro .

��aru!sas SC)�se�a Lc;o pi hm�1,ell1 -::. Uma. . . . . . 5,&0 P? Flol'amye-,_- Um 6'90 Vellld,o Cluron - Metro . .

",amlsas Sossega Leao p/ rapaz -� Uma. . . . . . . . 5,oú Po Ges.sy - Um 6,vo Tafeta xadrez, de 6,80 c ............•.......
Recebemos um grande soldo de retalhos :perfeitos de pélucia, que vendemos por preços convidativos.

Possuímos um belo sortimento de gravatas, lenÇ'e:5. meia9, artigos estes, escolhidos com o mais apurado gôsto.ECONOMIZE DI�HEIRO, APROVEITANDO AS SENSACIONAIS "Q_FERTAS DESTE MÊS, POIS ESTAMOS ENTREGANDO AO PÚBLICO
TODO O NOSSO ESTOQUE, \ COM UM LUCRO MINIMO.

Hio sinta frio, agasalhe-se, comprando n�� O .AS r�
Scbmidt, D. 19

Propdetários: J. Moreira & Cíl.
Foi entregue aos prestamístas Nelson e Nestor Ror
tencio da Silva restdentes em João Pessoa (Estreito)
possuidor da caderneta D. 5.966, contempladas no sor
teio de 20 de Abril de 1943, com o premío maior, em

mercadortes , DO valor de Crs. $6.250.00.
18 de Maio

Mais um formidável sorteio realizará 8 Crédito Mú
tuo Predial, DO dia 18 de Maio (aa.íetra),

com prêmios no valor de

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

de Ouro Preto n" 13,
..----------..--..----..--........--------------.�

I Consultas médicas g aus
Contribuição mensal apenas Cr. $2,00. ..i a. •

O CASO DA BANHA
A exploração com a cauda de ióra

Pôrto Alegre, 13 (C. P.) - A Comissão de Abastecimento
Público, a pedido do Coordenador da Economia Nacional, tele
grafou aos prefeitos do Estado pedindo o levantamento dos es

tóques de banha tanto na séde como no interior dos respecti
vos municípios.

. Tomada essa medida em face da falta crescente do produ
to, nos últimos dias já começaram a aparecer regulares parti
das do produto, tendo ontem, entrado para mais de 1.000 vo

lumes.
O comércio varejista começou a ser suprido por intermé

dio <la partida entregue a Associação Comercial dos Varejistas.
Acreditam os pequenos comerciantes que o efeito da medi

da, tomada pelo Coordenador, foi a mais salutar possível, pois
certos atacadistas e intermediários, que retinham o produto
recebido a requisição oficial, colocaram-se novamente no mer

cado.

I

COMPRE

I '

Rua

!�8'rITUTO UE DlA6NOSTfCU
CLl�IVO

Dr. Ojalm6 Moellmann
Formado pela Unl\'areldad�, de

Genebra (Sulca)
Com pránca nos hospitais europeusClfnlca médica em geral, pedtatrl»,doença. do ststema nervoeo, Ilpltr&lho geníto-urtnarto do homen.

e da mulher
Assistente Técnico

Dr. Paulo Tavares
Ijurso de Radíología Clínica com o
dr. Manoel de Aureu Camp ....u-río
Silo Paulo). Espeeiartzado em Ht
glene e Saúde Pública. pela Uulver.
sídade do Rio 'de Janeiro.

Gabinete de Raio X
.

Electrocardiogratía clínica
Metabolismo basal

Sondagem Duodenal
Gabinete de tiaíoteranla

laboratório de microscopia e
análise cllnlca

Rua Fernando Macbado, •
T91efone 1.195

Os elementos colhidos pela Esta
tística Militar são absolutaraear
secretos, f' servem sómente a firu
militares. Negar-se' a fornecê-los 011
mentir no ministrá-los constitue
crime rigorosamente punido pelaI
leis do País. (D_ E. M.).

�,
,.;f..:._;:_�.

...�/.".::.:':)_;

T��;;--- �

"".ar-;1j� •
II �'[;] l

/b(f@
b

Qunndo alguém, tal como o ca.va.
lheiro da ilustração a-cima, oferecer
lhe, em amá.vel gesto. um cálice do
excelente aperitivo KNOT, lembre
se v,. Sia. de acrescentar, ao asrrade
cei a gentiJeza:E$íE&'1.4.11-
B!!i'1 o NElI APEí?JTIVO

• 1'I}E,,?ILE1(J!

PlORIANOPOtl�

Que podem esperar
os eixistas da A'rica !
Londres, - Do B. K S. - Bom

mel não pôde ter espcrnnçu de al
cu n çar UlIl "glor-ioso Duriqucrquc,
-- escreve o jor-nal suiç o "Nat i o-

In:.ll
Zeilung". Os britânicos consc

guinllll efetuar a retirada de Dun
querque, - observa o jornal -

dC-,vi do ii pequena distância marítima
a percorr-er e á supremacia aérea _

c naval, elementos que faltam:'ls As anedotas e pIadas aparen·

I! fGI:ças
e i x ist as na 'I'un isi a. Apesar temente Ingênuas são grandes

da sua inferioridade numérica, ii armas de desagregação mane-

I
HAF, �1I1 1 94� conseguiu cstabcle- [adas pela '"quinta-coluna".
cer supremacia. . (L. D. N.).

DR. BEZERRA LEITE
Clínica Médica

Tratamento das Doenças
Pulmonares
RAIOS X

. Consultório-R. João Pinto, 7
Telefone: 1461

C:msultas das 17
horas em diante

fiIlii��t\]'1(//1 /)/)OO(/{O OA /(tyuTSA.llIlJ.,cOtl.1! SlGüIlO!
� ITJ••'J.I

.

4,50
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

DA1_.TR�\
Felipe
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o problema do Mediterrâneopor CRAPOUILLOT - (Ex- va para os invasores" ... Are· "'nvell, porém, teve de recuar

ClllSÍvidade (lo PRESS INFOR,· clamada segunda frente não se' depois de Iíquidar o exército
j\rArrJ()� para O ESTADO) - abriria nessas condições. do general Grnziani, e ]}'[ontg'o.
O eixo tem díante de si agora, Xo entanto, agora, a vígflâu- mery chegou até o fim, para
o prohleml1 (lo lUediterrâneo, cia do eixo deve se estender lançar uma cabeça de ponte
em toda a sua extensão. A desde o norte da. Noruega ao sôbre o território metropolíta
calnpall]w da 'I'unisía, que to· golfo de Biscaia, e do outro la· no Iascísta,
cam o seu termo, envolveu o do do continente desde a fron- Nestes dias em que a batalha
Vllsto litoral do lUeditel'l'âlleO, teira catalã ao último trecho da Tunísia está por um fio, é
desde 11 OI'écia e Dardanelos ao das ilhas gregas. :Não haverá, o problema do Jl'INliterrfmeo,
estreito de Hibl'altar. De uma provavelmente apenas uma se- em toda a sua magnltude, que
extremidade a outra extreml- g'un(la frente, mas sua terceira se apresenta aos chefes do
,ladO do "mal'e Nostrum " de- e talvez mesmo l!mal quarta. Reich e <la Itália. Nunca se

sig'llllÇão que pertence hoje aos Preliminarmente, um grande pensára eíetfvameute que o

aliadOS, Hitler e seu pobre as- exército nnsí-íascísta foi der- ll'Ielliterrâneo desempenhasse
sOCÍlldo, l\Iussolini, têm que an- rotado no norte da Afl'icn. A no panornma desta guerra ta

on1'. agora de olhos allcrto.s. A vitória de ])[olltg'omel'Y só

te·lll1allhO papel. Nunca o eixo Ií
Alemanha zombava dos prepa- ve um contraste na campanha cou tão exposto, e [ámaís a

l'utiyoS de Invasâo e dizia (111(' arricílna contra o Império Ita- Itália do orgulho fascista eul
Dic]lJle fora uma decisiva 111'0- lillIlO: fi vitória (lo genel'all dou de sua defesa, como ago-

rms
o ESTADO-Sexta·'eira, 14 de Maio de 1943
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Companhia «Aliança da Baia»
Fundada em 18'70,. Side: BAIA

INCENDIOS E TRANSPORTES
Dados relativos ao ano de 19-U

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 dezembro c $ 91.862.598,37
Slnlstros pagos c $ 7.426.313,52
Bens de raiz. (nrédtos e terrenos) c $ 23.742.657,44
DIRETORES:

.

Dr. Pamfilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr.
Fran cisco deSá e Anísio Massorra

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

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

I
CAMPOS LOBO & CIA, - Rua Felipe Scbmidt, n' 39

Caixa Posta) n. 19 - Telefone 1,083
End, Telegr. cALIANÇ.AII

l

1__
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A Estatística Mili'ar, destinada a

facilitar a preparação rápida, e tão
das da Nação, exige que todos 08

perfeita quanto possivel, do apare
lhamento material das fôrças arma

brasileiros lhe prestem cooperação.
Subtrair-lhe apôio é trabalhar con
tra o Brasil em I[UeTrB. (D. E. M.),

As autoridades responsáveia peb
fiel execução das Estatísticas Mili·
'ares podem exigir, sempre que hon
ver dúvida quanto à veracidade dt
qualquer informação, que cada in
formante prove o que declarou. A
má-fé constitue crime contra a se
�uranca nacional. (D. E. M.).

Sociedade Cooperativa de Hesponsnbilídcdee
Limitada

BánCO de Crédito Popular e Agrícola
de Santa Catarina
Rua TraJano 0.0 16 - Sêde própria

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

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
CÓdipos usados: MASCOTTE ta. e 2a. edição

FLORlANOPOLIS
EMPf<ESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento.
Tem correspondente em todos 08 Municípios do Estado
Representante de Caixa Economlca Federal para 8 v end

fiafl Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio
semestral, em Mlllo e Novembro. _

Paga todos os counena das apÓlices Federais e dos EstadO!
de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco,

Mantem co.rteira efo:pecial para administração de prédios
Recebe dinheiro em depósito pelas

melhores taxas:
c/c à dlaposlçã<1 (retirada livre) 2%
CIC Limitada 5%
C/C A ... Iso Prévio 6%
C/C Prazo Fixo 7%

Aceita procuTacl1o para receber VencImentos em
elas !iR ReTl8.rtlcõe8 FBôt>rals. E!.<tnduals e Munlcloal5

ra, vendo-se na iminência de
ser atacada diretamente e ven

cida muito antes do que a Ale
manha.
Para o eixo, o problema do

ltlediterl'âneo é vital. É possí
vel que os alia (los passem a!
contar, imediatamente, com It

Turquia, como igualmente é

Iduns novas portas abertas sô
hre o campo europeu, ingleses
e americanos estão com tortas
as chaves ii, mão. Basta uma 01'

dem e II guerra começará, pela
recuperação dos países ocupa-
dos. Pelo seu lado, os chefes do Professorado gaúcho"eixo" não podem solucionar

Porto Alegre, 13 (D. N.) --- Se-
O problema do ltlediterrâneo. gundo fomos informados, a Secre·

O lt[ellitel'râlleO é um mal' c taria de Educação cogita dar riovu

(I eíxo não tem esquadra. regulamentação às licenças solici
.______________ tadas pelo magistério estadual, pa-

.-------------------------...--.
ro. tratamento de interesses por
ticulares. Até então, o prazo má
ximo concedido ao profeosorado,
para êsse fim, era de quinze díds.
Agora, porém, o dr. Coelho �e Sou�
so , secretário de Educaçao, Val'

autorizar também as licenças por
longo prazo, desde que justificáveis.
nomeando a Secretaria uma pro
fessora substituta paro. cada vago.
aberta.

Chácara
Por preço módico, vende-se

Argel. - Joseph Atkinson - vasão. Outros lembram dos
_ uma, com ótima casa de mo-

(Exclusividade do C. E. C. para Balcas, afim de que os aliados radia, à rua Lauro Linhares, n,
O Estado) - Estamos presen- possam ligar-se aos russos. De

64, medindo o terreno 20 mil
temente nos últimos instantes minha parte também penso que .mts. quadrados, Tratar à rua
de combate na África. Espera- é impraticável. Mas, então.on- Cons. Mafra, n" 39 (Altaiatase a todo <O momento o desenla- de? Em questões de movimen- ria). 30 v . 7
ce total das fôrças nazistas. tos militares nada se póde pre-
Mas, enfim, tuãô acabará tien- ver. Tudo depende de circuns
tro de breve tempo. E quando tâncias que às vezes se tornam
acabar a l�ta aquí, !Lava fase I favoráveis. repentinamente,
de guerra iremos vwer e en- transtornando todos os planos
irentar ao mesmo tempo. Qual anteriores. E então, a Itália
será então a próxima grande poderá ser uma grande opor
em/preza a ser efetuada pelos tunidade para as fôrças irufle
aliados? Todos anceiam pela sas e aliadas poderem invadir
abertura da segunda frente. a Europa. Eis o que surgirá de
Mas onde será? É a incognita pois de acabada a guerra airi
que paira na imaginação de cana: a grande invasão segui
todos, da da grande vitória! E isso se-

Alguns cogitam da Itália. Eu ja ao lado da Itália, dos Balcãs
pensa.ao contrário, pois, acho ou de outro qualquer. A verda
que a península italiana é o de suprema é que venceremos!
lugar menos próprio para a in-

--

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

Drogas nacionais e 2strangeiras.--Homeopatias.
Perfumarias.--Artigos de borracha.

Garante-se a exata observ6ncia no recettuaríc médico

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

FONE 1.642

t

Quando acabar
na Africa

a lula

Perco···o Gordura
Um método novo, usado
pelas Estrêlas de Cinema
de Hollywood. PÓde-se
ob t ê-Lo agora nas far-

mácias.
Um médico da California que atende

as Estrêlas de Cinema de Hollywood
descobriu um método seguro e novo

para reduzir o excesso de gordura
antíestética. Esta descoberta chamada
Formode dissolve a gordura de um

modo seguro e rapido. Comece a per
der peso na primeira semana e muitos
quilos ao mês. Basta tomar 2 pastilhas
3 vezes por dia. Formode estimula
a saúde, a energia e proporciona uma

figura atraente, de modo que pos,sa pa
recer e sentir-se 10 anos mais Jovem.
FOll"mode é um preparado garantl
�Io para remover o excesso de gordu
ra. Peça l<'ormode, hoje mesmo, em

qualquer farmácia. A nossa garantia é
a sua maior proteção.
nis!r. S. I. P. Caixa Postal 3786 - 110
Venda sob prescrição médica

ALERTA

Vende-se

EM FLORIANÓPOLIS';;ão
gôsto e arte

uma embarcação para esporte
tipo baleeira, com, 5 metros de
comprimento, em perfeito es

tado, com todo material ne

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

GargantaIrritada
Friccione este poderoso unguento
no pescoço e cubra com flanela
quente. Actúa como uma cataplas
ma, emquanto os vapores que te

respiram desinflammam logo ...
membranas irritadas,

S a OlueDolCONTEM

veste com

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

ETC,
TONICO no . CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS

l

OI P.álidol. Depauper.dol,
Elgolldol, AnêmicoI, Mã••
que crilm Migrai, Crilnç..
uquíticu, receberio I toni'
ficação ge'll do orglnhmo

� com o

S8 ngue n 01
Llc, D.N.S.P. n' 199, da 1921

quem não quer, pois, para
bastante fazer

o Sabão

tanto, é

uma visitinha à ALFAIA-

BRITOTARIA
ali na

que fica

r Rua Tiradentes 0'17 '

to- I N° 186 v -27

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
elA. WETZEJ_j INDU8TRIAL-JOINVILLE (Marca
1)018 CONSEHVA 'E DESINFECTA A SUA HOUPA

regist.) c:,��Í-\��/RCêAtir "',
EspECIAlIOADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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prISIOneIrOS
ARGEL, 14 (UNITED) .•• INFORMAM OFICIALMENTE QUE, NAS úLTIMAS ETAPAS DA CAMPANHA DA TUNtSIA, CAÍ..
RAM EM PODER DOS ALIADOS� PELO MENOS, CENTO E CINQUENTA MIL PRISIONEIROS. ESTA NOTíCIA VEM RETI.
FICAR UMA,' ANTERIORMENTE IRRADIADA, CALCULANDO EM IGUAL CIFRA o TOTAL DE PRISIONEIROS, EM TODO

TERRITóRIO AFRICANO.

Cêrca de 150 mil

,----------------------�--,--------------------------------------------------------------------------------------------------

2 milhões de toneladas de navios, disponíveis Ulna maravilha que.,. n�o aconteceu
LONDRES, 13 (U, P.) - Nenhum representante do Minist.ério do Exterior

acompanha o sr. Churchill nesta sua viagem a Washington. Dêsse fato se depreende
que suas conferências com o presidente Roosevel t serão quase que exclusivamente
de caráter militar. A presença de Iord Beaverbrook deu motivo a algumas conje
t u ros. Mas, fontes bem informadas declaram que sua viagenl com o primeiro mi
nistro foi meramente acidental. Assegura-se em certos círculos locais que um dos
temas principais das conversações será a aplicação de cerca de dois milhões de to�
nelaàas de navios mercantes, que ficaram disponíveis, inesperadamente, com a aber
tura da róta. do Mediterrâneo para os comboios aliados. A questão provavelmente
girará em tôrno de que porte dessa tonelagem será deat in ada ao Pacífico afim de
fazer frente o novas ameaças japonesas contra a Austrália e a Birmânia.

demissão

Rio, 14 (R. P.) - Uma história singular movimentou milha
res de pessoas crédulas habitantes dos subúrbios. Dizia-se que uma

criança, ao nascer, dissera, alto e em bom tom: "A guerra acabará
ainda êste ano, e a peste assolará o mundo". Logo depois morrêra,
sendo removida para a matriz de Bom Jesús, na Penha.

Formou-se verdadeira romaria àquela .igreja, pondo o vigário
e o sacristão do templo em sérios apuros para conter os curiosos, dos
quais, alguns, mais exaltados, acreditavam que ambos tivessem se.

questrado o corpo da cnança, que, em verdade, nunca existiu.
----_._---------------

A guerra tem o seu lado bom ..•

RiL1, 14 (Ag. Nac ) - A Coordenação Economica pro
pcrcicnou , hoje, � nos jornalistas, um almoço constituído. essen

cialmente, de alimentos deshidratados, os quais despertaram o

apetite geral. Este acontecimento inédito na vida carioca mos
tra o rumo da alimentação racional, nos tempos de guerra.

Como «êles» estão mudados ...

Argel, 14 (U.P.) --- Um general alemão visitou ontem os soldados alemães prisioneiros e ordenou
lhes que não se mostrassem sombr ios e mal humoradas. Estes levantaram o braço direito, exclamando
"Heil"; mas não houve "Heil Hitler" nessa oportunidade. Assim foi melhor; pois os soldados ricrtc-crme

ricanos, não obstante serem condescendentes, não teriam aceitado tal gesto.
Os prisioneiros que mais arrogância revelam são os do regin.ento "Goering". os quais ostentam

ainda distintivos especiais. Uns poucos do regimento "Barenthin, que combateram com a 1.. divisão. são
francos e apresentam uma expressão de tristeza. 03 referidos combatentes são jovens em geral e a sua
anterior arrogância e orgulho se dissiparam.

Um oficial, que desejava fazer um pedido ao Comando. saudou rnilital'lnente um oficial da
guarda, antes de explicar-lhe o que queria. O norte-americano, sot-rfrido , comentou: "Estão muito cor-:
teses. agora... Ainda na semana passada, estavam diferentes... Foi necessário meter-lhes literalmente na

cabeça a noção de que, agora, são prisioneiros. Até agora tinham dado ordens aos outros" ...

Noticias de Hollzwood IHollywood. 14 CU,P.) -- Choz-les ' Rio, 14 - Brasilia - O rcpreson
Laughton aparecerá. em atuação, tante dos trabalhares de jornal no
brilhante, no filme "O Fantasma; seio do Conselho Nacional de Irrr
de Canterville". produção do. Metro' prensa a.pl'esentou renuncia. Aque.
e que será exibida em junho pró- la classe movim,enta-se no sentido

O
-

I ri t de PI'· SI" d o "üunquerque" da Vitóiia ximo. de demovê-lo de ta! atitude.

JU Óamen O lnlO a ga o Pal'�e'c que a gl'CITD, neste piIncíp ío Dormiu de demais e. perdeu A Saúde de campanhaRI'o 14 (B P) Reai,'za se sébsdo f.nalmente o iulga. ;Ic, Pl'Jl,llaVera na Ell ..roll.", já chegou iI I I'!(', ..... •
I I I raso PI el tm inar da vitor-ta completa da, a espu ..a Porto Alegrc. 14 - .ll.g,Nac, -Corn

mento simulado de Plínio Salgado e seus asseclas, como parte, fôn·n que lutam pelo direito conu-a os Hollywood, 14 (D.P.) __ A atriz o. presença do comandante da 3'
I

'

I I L CI' ht divô , R;,!iã� l\tI!.litar. a formação Sani-da Semana anti-fascista, que foi ideada por motlvo do aní- »u- )>1I'OS cpressores de povos livies. orraine arl{ o e�e rvorcro ae
t R 1 I'A campanha elo none ela Ahica vive i Robert Mc.ck , fundaaa no fato de Orla eglona rea 1ZOU, nos arre-

versarlo da fracassada íntentcns intégralista. 0', "CUS últimos instantes, C0111 os 1l0,! q�e seu mari�o fi�o_u dorm.ind,o no �í�::: d� ci�ade, importantes exar-

111e115 de \'011 Ar.n ím estiegando-se aos dío. de seu cruversorao , ao rnves de e So.ú de em campanha.
f sendo ruorrtc.dcs , com eficiência

D. q d·
- r

mí lhatos, sem ospcrunr-a de reproduz í- organizar uma esta. elogiavel, pavilhões de cirurgia ro.i-

IZ ue a eClsao sera no mar rem o épir-o "Dunquer-que" britânico ele . ,

Põd ave'''ar livremente os x, crrurmo, dentária, bactereo-••• 1940, no momento em que a Ftanr-a O e n !j logia, etc.
Estocolmo, 14 (R) - Novos indicações de que I

tru íria c s'anguejanLe, era r a lcadr, a 1;&" Lisboa, 14 - United - A irnprervso ---::--------- _

não huverd
"

componha de verão na Rússia e de que a pelos seu.hores ele Beilirn e conspurcada local revelou que o petroleoiro sueco Pau nos « Bicheiros» !, d id íd f' pOI' Lava I e seus sequazes. "Kalmia". de 12.000 toneladas. he-
guerra sera eCl_ 1 a no m�r, oram velCulada,s. pelo co .Iá mais pensou o "fuehr-er" que a todo pelo governo português. por ,São, Luiz. 14 Ag. Nuc.• - A polí-
mentador alemao sr Heirra Bong rZ9 no B ssele d d I N 1 CIO local iniciou i rrte rrsc, oEerraivci. . e,.cu r gu err'a. justamcu te. agor-a. quando as intermé ia o nstituto acionu � -

Zeitung", jornal belga, sob direção alemã, �1'VOl'es eur-opéias se ('ohr'em de fl01'e".1 de Combustíveis, está c+uolrnervte contra o jogo do "bicho", preden-
..

" ' d I' do vários cont rcverrtores.
Diz êle: "A guerra terrestre cujo recru-descirnerr- I

sem o acompanhamento fúnebre ela, em r.ruta, cCÜ'reg'an o gaso rrio

t t' f .

'

1 C d "of'eu s iva s ele prinuaveru "e da "iJlitz-! para o abastecimento de Portugal,
O se espero, ornara ormos mais co mas. om o e·

j I··
" '

.!
d '

- b I' � -

.. \.neg . tivesse o �ell curso truncado pe- I ten o os po.ises e _geran!.es conce

créSClmo nas �ra:r:.des. batalhas em terra, to 1;,5 os nos,
. las. VitOl'iosa.s J'ôrças ele :I[ontgomery" dido o.utoriao.ção e fac!li,dades pu ..

sos recursos ,hcarao hvres para lutar no mar , Alexander, Eiscnho\\·el' e Pa tton. Xem 1'0 o rnericiorio.do petroleuo nave-

Prevê que a calma na frente rUSSll fará com que Hitler, nem :\[ussollni, e tampouco o cio, gar iivram.ente,
a Alemanha e os seus aliados possam reth'ar forças 1l1in,,�,J,cd amar'clo das malares 1l11'ao do

I--C-'-P--l--L-O-t-'�À-O--M-Â-'-l-t-à-V-'.

d B'
.

d N
. Pi:1('ltJl'ü...,C all e\7cnl a pe<lü' ao� ])0\ o.,

as a '-»

na�alS o alhco e dos mares .0 •

arte e Negro, os quais OPI"lllldos mais um "Cl'satz" em bcncfí- LHOSA!
Serlam empregadas com o objetivo real da guerra - c;o ela "nO\n ol'Clem", A esla hora, D' cI,- ------.-----

derrotar a Inglaterra e os Estados Unidos. iadOles faS(,I,tas tremem e consulta!],- Em Nova Iorque o gen.
se, mutuamente, pl'epal'anrlo, talyez. 0-; Pefiãfõndaplano:::, da l'enc1ic:ão incondicional.

O rirande prohlema da Tu l'Sl-a Sinl, l'en(lj<:ão incondicional é o que

Ó n I está l'esE'n'ado aos bÚl'bal'os que ôarjli ('Cl-
1'an1 eüla<1es. ('hat�.inar:anl populaç'f}e.'" e

Washington, 14 (United) -- «A população italiana será bus'caram apagar difel'enças l'acini, com

O maior problema que as autoridades militares da Tunísia te· o extermínio ele ('I'ianr;<l5, \'e!hos e 1)111-

rão que entretar, a terminada a ocupação rio protetor ado.. lheres,

O Departamento de informações de Guerra tez esse Enqurdnto o;; galJin"te� de gueTT3 dos
.

] _.
. . . alIados tuaçml1 planos e prepa,ralll qua,dlVU gaçao e assmalou que os pemnsulares constituem o malOr dl'OS pa1''' o auxílio dil'eto e imediato aos

bloco inimigo que ficará sob a jurisdição administrativa dos I povos esfomeaclos ele pão e liberdade,
Estados Unidos. E esta a primeira insinuação oficial sobre l:IS !IOgO após termine a gue1'1'a, as fôr<:as

múltiplas questões que o general Eisenhower terá que enfren. Lotalit�rias y,,� s�nrlo paulatinamente
t O h b't t 't I' d T

,.

94 289
rlestrllldas ou 1n1Oblllzadas pelo bloquelOar. s a I ao es 1. a lanos a unU!la somavam. '.

_

' em intenso no mal,'e os constantes ataques1938. quando se reahzou um recenseamento. A sltuaçao, PO- aéreos às suas indllstrias.
rém torna-se mais complicada pelo temperamento anti· italiano E, bcm a P"opósito, sensacionais acon

dos arabes que são particularmente violentos no sul da Tuni tecimentos se hão ele espel'ar elas confe·

si a, Os arabes guardam profundo rancor aos peninsulares pelos rências realizadas enlre Roosevelt e

Chur'chill, �l1ja chegada. ante-ontem, a
máus tratos que os muçolmenos da Líbia receberam, bem como Washington, deixou perplexos o, pró'
porque o imigrante italiano, pobre e trabalhador, compete com prios fUllcionúl'Ílos ela Casn Bl'anC3",
a não- de obra nativa e a desloca, anulando�a: :'\Tão nos inlel'c"o sabei' quando, como

e onde seJ'á aberto o "novo fl'ont". Seja

Pediu

A ressaca faz das suas
Santos 14 Ag. Nac. -- Violente

re_ssac:.,:, ',eriticou-se na praia da
Soo \tlcente, danificando bancos,derrubando postes de iluminacão
embelezam",ntos da praia e pr;ju�dicando a tráfego,

ITHoje
AO TOOUE DO

Nova Iorque, 14 - U.P. - Ch'Jgou
aquí o gen. PenCl!'unda, sendo re

cebido pelo prefeito La Guardia e

altos funcionários civís e militares,

Hoje
CLARIM

Saleta e quarto'Aluga·se l..tm apartamen
to (saleta e qual'to), na
Pensão Suíça, à ruo Este-
ves Junior 135.

6 v.-alt. - 1

(omo prêmio ((COilsolãÇão»
Londres. 14 - U.P, - A rádio de

Arg·el informa .que se acredito. que
a Itália incorporará ao seu terri
tório os Departamentos da Savoia
e Alta-Savoia, como parte da cas

ta mediterrânea. mesmo no. paz,
como um consôlo italiano pela
perda do seu Império, Eva motorista

Manáus, 14 (Ag. Nac,) -.- Devid o
à ida de homens para a

•

batulha
da borracha, as mulheres estão
�e:r:do aproveitadas nos serviços de
on1bus das cidades, vendo-se, já,nalgumas delas, várias filhas de
i:.va guiando aqueles veículos,

100 negociantes deshonestos
São Paulo, 14 • B.P. - A' Ordem

Política e Social continua pren
dendo os negociantes infratores do
tabelamento. atingindo o. 100 o nú
mero de presos.

Contra a es<roqueria siderúrgicaBelo Horizonte, 14 -Ag. Nac,- _-

A Associação Comercial de lVLínas
telegrafou ao presidente Getúlio
Vargas, congratulando-se pela pa
triótica campanha do governo con
tra a escroqueria siderúrgica....-.-......_ _ ,.

.._---_- -.-.."....,._,._ -_...",

Cuidado com o macaco
pela It{lIia, Fl'anr:a, Paíse,; Baixos ou Manaus. 14 - B.P. Urn grande
.'{ontega, o fato é que êle \·jrá e será IT.acaco fugiu do Jardim Munici
iniciado COI11 abstoluta ('onfiança 11a vi- paI, causando enorme pânico à
tMia, população, j á tendo assaltado di-

Os eixistas n"o de,;con!J0cem a gl'[l\';' versas pessoas. Ontem, o menor

claele da sltu8e:üo e ludo fazem por mi, Taylor 'reles Silva foi atacado, fi-
nará-la. cando desacordado,

Eisenhower Alexanderelogia a
Argel, 14 (Q, G., para a United). - Por motivo do encer

ramento da campanha tunisiana, o comandante-chefe das
fôrças aliadas na África, general Eisenhower, falando aos jor-
nalistas, rendeu tributo aos exércitos de terra e, em particular ��o impedil'flo, entretanto, os alemães. DR. AURfLIO ROTOLO

l b ·t
A.

Al d t 'd" t italianos, japolle�e� e "quislings" que oao gene-ra n anzeo exan er, por er cumpn o uma are- ·'Dullqllel'que" r1<l vilól'Ía se realize! Médico -- Cirurgião -. Parteiro
ta extraordinária com o 10 Exército apoiado por 3 divisões do PC1'cinll Flm'E's R A lOS X
80 Exército". O gen. Eisenhower. acrescentou que os alemães Moderno e possante instalação
aC1'editavam que êsse ataque seria utilizado pelo 8° Exército, C' ""'-It

de 2.00 MA.

em vista. da enorme reputação conquistada por êle no deser- ",urso p".) 00 Diagnóstico precoce da tuberculose
- pulmonar, úlceras gástricas e duo-

to; e o gen. Alexander, contando com isso, preparou o 1° Exér- Fiorianópolis denais, câncer do estomago,
'cito para a investida com aquelas três divisões, conseguindo C O N V I T E afeções das vias biliares, rins, etc.
êxito assinalado. Aplica o Pneumo-torax artificial
______________________________ ,' ".,._ O professor Milton Eduar· para o tratamento da Tuberculose

O relato' rl·o de· von Arn·l·m a Hlgtler· �fun��,ll!:�� C�l��:�d� ::�: I pul:�n�reii-ca�:�t�:�:t:Olé���er-, Completo gabmete de Eletl'lcldade
,. amigos paro a festa que médica: Ondas curtas e ultra-curQuartel General Aliado, 14 (United) - Imediatamente de-, lhes oferece no dia 15 do tas, Raios Infra-Vermelhos e Raios

pois de render-se às fôrças aliadas, o general von Arnin en,- I corrente (amanhã), às 16 Ultra Violeta: Infrazon-Tel'apia
víou O seu relatório final a Hitler, concebido nos seguintes ter- i horas. por motivo da inau- Consul.tório: �ua Deod�ro 3 .

. "I f f
"

·'d' d d d f d I _

d ' esquma Fehpe Schm1dt

mostO t lld ordmo-Tvos . q.ue C:1 CU�111t�11 a a 01' em e � en er o i guraçao a nova sede do Das 9 às 12 hrs., e das 14 às 17 hrs.
pro � ora o a UlllSla ate o u 11110 cartucho". O radio�tele- Curso Milton, à Praça 15 Telefone 1475
grahsta de von Arnin, ao que parece, por iniciativa própria, de Novembro nU 11. ==

acrescentou estas palavras: Tudo foi destruido. Cortámos de- (Não haverá convites in· Caspa' LOÇÁO J1A.RAYJ.t�nli!v�mep.te a_s trallf;imis,f.iões" _ àivid\tail). �HO�A I

É UMA DOENÇA
M1JITO PERIGOSA
P.ARA A ]f'AMÍLU
E PARA A RAÇA-

Cabelo!! brancos t
\1AU.AVILHOSA 1

. L(lÇÁO

Máquinas de calcular e
quinas de escrevei'

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

Florianópolis

Má-
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