
WASHINGTON, 17 (REUTERS) •. O SR.CHURCHILL NÃO COMPARECEU À CONFERÊNCIA DO SR. ROOSEV
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ÇA DE QUE O PRIMEIRO MINISTRO TALVEZ SE REUNISSE À' CONFERÊNCIA, NA PRóXIMA SEMANA. DISCUTINDO A
QUESTÃO DOS PRISIONEIROS DE GUEI_{RA NA TUNISIA,' O' PRESIDENTE DECLAROU QUE POSSIVELMENTE, MUITOS SE.
RIAM TRAZIDOS À AMÉRICA DO NORTE, E GRANDE NÚMERO TALVEZ I SEGUISSE PARA À AMÉRICA DO' SUL E OU.
TROS PAíSES. O PREIDENTE ACRESCENTOU QUE AS AUTORIDADES ESTAVAM DELIBERANDO AINDA SÔBRE A SOR.

TE DOS PRISIONEIROS TUNISIANOS.

40 SACOS DE SAL
para 40 mil pessoas

S. Maria, 17 (C. P.) -- Persiste a ameaça da cidade ficar
sem sal, visto a Associação Comercial só ter conseguido um

suprimento de unicamente quarenta saco�, l?ar:: _u�na. pop�la
,1 ção superior a quarenta mil pessoas. A mSl�lllf.lCanSla desse
.. lsuprimento vem motivando reparos quanto a disparldade de
\
rratamento da Comissão de Abastecimento de P. Alegre, que
acaba de autorizar o suprimento de mil sacos de sal para Ba

gé, cidade de trinta e dois mil habitantes.
------------------------

Isenção de custas 'Conlinõa a crise do sal

--------------.-------------------------------------

Assinou o pres idente ela Repú- Rio, 17 (Ag. Nac.) -- A crise do sal continua preocupandoblica UIll decreto-lei isentando de
a cidade. Apesar disso, o presidente. do Instituto do Sal decla'listas, emolumentos e taxas a [us-.

if'ücação de que trata a letra "h" rou, à imprensa, que as fontes produtoras nacionais fornecem
lo parágrafo único do at-t. 26, do em quantidades até excessivas, não havendo, porém, no mer
leore to n? 3.695, dc 6 de Iever iro cado local, estóques suficientes, para suprir as necessidades dolc 1939, c demais documentos ou'

povo, em vista da falta de transporte.-ertldões de que necessitem her-
. _

leit-os de praças do Exército ou
la Ma.riuha para se hahilif arern à
rcnsão ins.liluida pelos decretos
eis ns. 4.819 e 4.839, respectiva
lJCIÜe, de 8 e 16 de outubro de
1942.
As [ustif'icações, documentos e

.ertidõcs aludidas deverão meneio
lar expressamente o fim a que se

lesfinam, sendo destituídos de va- dêste período, setenta gramas diárias.
01' para qualquer outro efeito. _

� -.-••J".-•••••••- -._ A situação da MarlinicaDr. ARAUJO Madrí, 17 (D. P.) -- Informa-
.

Acredita-se que o OUl'Ü fl'o�n�l's
. .

.

cões fi,d cd i g1l1 as procedentes de que se encontra na Martinica}lhos -- ouvidos '- nariz -- ganJanta '. .. P' " L I 1 ,,··t, I d .1, " Est d 'REASSUMIU SUA (LlHICA Vlelll c�JZ(�1l1 que. rer re ava (eu sm� IlanSla au.o p,ala.s a os
. instruções ao almiraute Robert pa- Unidos, onde ficar-á na mesma si-

D·
. Rua tVltorloM.elrel211eSa 2"ft 6 h ra que no caso de que as Iôrcas tuacão que os outros depósitos deianamen 6: as: gS s.' "".

�...._.-._.-.-.-_-_......_........__-_. .los EE. DU. tentem desembarcar na ouro franceses existentes naquele

Vomeça hoje o racionamento do açucar
Rio, 17 (Ag, Nac.) -- A Coordenação Econômica fez público

que, a partir de hoje, terá inicio o primeiro periodo de racionamento
do açucar aqui, que durará até o dia 31 do corrente, sendo fixada
como ração oficial um quilo para cada pessoa, ou sejam, dentro

A Itália fúra de combale !
Rio, 17 (Ag. Nac.) - Continua repercutindo aqui o eíeitc

causado pelas noticias procedentes do exterior, sôhre a situaç�o .d<Itália em face dos ultimos e formidáveis sucessos aliados na Afncc;
\

do Norte. Divulgando-as, o "O Globo" insere u'a manchette, dizen
do: "Fóra de combate a Itália".

Grandes operações contra a Itália
Londres, 17 (R.) - Acredit�.-se que os ataques navais e aé

reos contra.Pantellaria talvez sejam o prelúdio de futuras ações de
grande envergadura, visto que essa pequena ilha é um importan�E
trampolim através do estreito da Sicília. E' também útil para alta
lia como base de lanchas-torpedeiras, o que constitue um perigo pare
os comboios aliados. Essas pequenas embarcações poderão causal

consideraveis perturbações caso os navios tentem atravessar o Me
diterrâneo sem escolta. Como base de aviões, Pantelaria, entretanto
fica numa posição secundaria, em virtude da proximidade d� Si�íli;
t acredita-se que apenas pequenos aviões podem operar. dali, Am.d�
recentemente um aparelho de observação da R. A. F. VIU o segum
te avi30 em italiano DO meio do aerodromo: "Inutilizado. É favor
não aterrar aqui".

o bom operário
brasileiro

V[,artinka, apenas ofereçam uma país.
'es,istêneia simbólica.
Sabe-soe quê em Vichí se COJ11-

preendc qate a situação da Maa+i
.i ica é prccanissima, motivo pelo
:rual se prefere evitar a perda de
vidas c de danos que se provoca
.iam ás proprrcdades 00111 uma

lu ta i,nu til.
No cntanío, declara-se que serão

tornadas todas as medidas ncccs

.ár-ias, afim de não entregar nada
que tenha valor nrid.itar, o que soig
o,j,ficall'ia que se espera que o almi
rante Bobert afunde os navios.
no!' nutro lado, f'oram dadas ins

truções ao abmiu-a nle Robert, para
que proteste solenemente no caso

MABA.VI.' de que se veja obrigado á render-
o se. '

o

Caspa' LOÇÃO )[ARA.VI�
·LHOSA. !
--__0 ----

Inimigos que valem
dinheiro

o� -.-._� ............

Rio, 17 (C. P.) -- Informam
Ie São Paulo, que estão sendo
.nstalados naquela capital apa
relhos telefônicos construidos

.. ilf por operários brasileiros.
Desses aparelhos, que estão
.uncíonando perfeitamente, já
[oram colocados em residen
eías e estabelecimentos comer

ciais, 1.300, permitindo, assim,
J, companhia concessionária
10 referido serviço, atender
numerosos pedidos de novos
assinantes.

Caspa r
..HOSA I

LOÇÃO

Com as fôrças aéreas norte
americanas na China, 17 -

(D. P.) - A rádio emissora de
Tóquio, aqui ouvida, está ofe
recendo o premio de dez mil
yens, pela captura, morto ou
vivo, de qualquer membro do
grupo de bombardeiros médios
norte-americanos com base na,
China.

O referido grupo realizou
setenta raides contra as bases
nipônicas em 1942.

Incêndio na Escola de, Cadetes
Porto Alezre 15 (A�. Nac.) -- Violento incêndio mani

festou-se, onte�n, 'à tarde, na Escola Preparatória de Cadetes,
destrnindo, apesar da ação pronta elos bombeiros, a parte es

querda do pavilhão central. O fogo irrompeu quando a Escola
Se encontrava em funcionamento, queimando-se, Iígeiramente,
em Consequência do mesmo, alguns alunos.

.

O interventor Cordeiro de Farias, assim que teve conheci
lhento elo fato foi à Escola para certificar-se dos efeitos oca

sionados pelo incêndio.
Deligencia-se para o esclarecimento da causa do sinistro o

Não faltará açúcarno sul do País
RIO, 17, (AG. NAC.) •• FALANDO À IMPRENSA, O COORDENADOR ECONOMICO AFIRMOU QUE, COM AS MEDIDAS
AGORA TOMADAS, PELA COORDENAÇAO, NÃO HAVERÁ TAO CEDO, CRISE DE AÇúCAR NO SUL DO PAIS •• ACRES ..

� o, CENTOU �� -POSSUIMOS ESTOQUES PARA PROVER AS NECESSIDADES FUTURAS, E ÊSSE É, JUSTAMENTE, o SENTI..

DO DO RACIONAMENTO QUE ATÉ AGORA NÃO �o� ol!AyI� �.EI!O.
'

""'---rT-�' -_"", ....,.".. ""._ �,r.· ,
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A, dlrcção não se rcsponsa
bllizn pelos conceitos emiti
rlos nos artigos assinados

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Te!. 1022-Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr$ 70,00
Semestre Cr$ 40,00
Trimestre Cr$ 20,00
Müs Cr$ 7,00
Número avulso Cr$ 0,30

No Interior:
Ano Cr$ 80,00
Semestre Cr$ 45,00
Trimestre c-s 25,00

Anúncios mediante contráto I
Os originais, mesmo não pu
bllcndos, não serão devolvi

dos.

TOPICOS & COMENTARIOS

Desembarcaremos
J

...

,no apao e

Xova Irque - ROUER.'I'
XORTON - (Exclusividade do
C. �. C. para O ES'l'ADO)
Há poucos dias Ií na revista
"Ás'ia" um pequeno all1:ig'o e
ao mesmo tempo um grande
art ígn, Escrito por um chinês.
cujo nome não interessa trans
erever porque, além de eornplí
eado, não pôde ser guardado
lia memória de nínguem, visto
flue se perde na imensMão dos
»00 milhões de chineses. O ar

tíg'o é tão empolgante flue se
póde dizer que êle foi escrito e
subscrito por toda uma naeão .

Depois de descrever Iígeíramente alguns detalhes do con
Ilíto chino-japonês, o autor em
verdadeíra melodía, narra o
ódio, a vingança, a anela e o
Ideal de todos os seus patrícios
em recapturar suas terras per
didas e castlgar o Japão das
lágrlma s, dos soluços e dos
dramas espalhados pela nação
chinesa. Termina o belíssimo
artigo, prometendo e ao mesmo
tempo apelando i "Desembal'
earemos no Japão!" E acres
eenta.e "Não é quiméra, não fi
sonho, não é fantasill! Com o
auxílío eficiente (los Ingleses
que tantos saerltíclos vêm dis
pensando em nosso favor e
com o apôío americano, pode
remos executar êsse programa
que exige o nosso patrfotlsmo
maculado pela façanha assas
sina dos japoneses!"

o Mucus da
Asm'o Dissolvido
RapidómenteOs ataques desesperadores e violentos da
asma e bronquite envenenam o organismo.
minam a energia, arruínam li saúde e de
bilitam o coração. Em 3 -mínntos, MendaceI,
nova fórmula médica, começa a elrcular
no sangue, dominando rapidamente os ata
ques, Desde o primeiro dia COnH�\·.a a UCJ!!l'
parecer a dificuldade em respirar (I volta
o souo reparador. Tudo o que se falo ne
eessarto é tomar 2 pastilhas de MandaceI
h refeições e ficará completamente livre
U. asma ou bronquite. A ação é muito
l'a,lda mesmo que se trate de casos rebelo
des e antigos. Mendaco tem lido tanto
êxito que ,se oferece �om, a garantia de
dar �o paciente resprraçao livre e !aeil ra
pida.mente e completo alivio do sotnmento
da lISIIJa em poucos dias, Peça Mendaco,
hoje mesmo, em qualquer farmácia. A nossa
garantia é a lua maior proteção.

'Menda eo .4�o::,::.m

Saleta e quartoAluga-se um apartamen
to (saleta e quarto), na
Penséio Suiça, à rua Este
ve. l\1nior - 135,
""

� \' !::�l�! ::-: 2

o novo chefe das forças
americanas na Europa

A carreira do ten.�gral. Jacob L. -Devers

O Tenente-general Jacob L, Devers, novo comandante
das forças norte- americanas no teatro de

guerra da Europa
Washington, maio - (Inter-Americana) Em substituição

ao tenente-general Frank M. Andrews, morto tragicamente num de
sastre de aviação na Islândia, foi nomeado para o alto posto de che
fe das fôrças norte-americanas no teatro de guerra europeu o tenen
te-general Jacob L. Devers. A propósito, o secr etá rio da Guerra dos
Estados Unidos, sr. Stimson, declarou o seguinte: "Considero De
vers com aptidões especiais para suceder ao general Andrews. Sua
capacidade organizadora e administrativa ficou plenamente com

provada quando foi chefe das fôrças blindadas".
O general Devers nasceu em 8 de setembro de 1887 na cidade

de York, Pen nsy lvârria. Foi indicado pelo seu Estado natal para uma
das vagas da Academia Militar dos Estados Unidos, e depois de gra
duado, em 1909, foi comissionado como segundo tenente de artilha
ria de campo.

As suas promoções se sucederam nas seguintes datas: a capi
tão, em 15 de maio d,e 1917; a major (temporúr ia) em 5 de agosto
de 1917; a tenente-coronel (temporária) em 30 de julho de 1918; c

a coronel (temporária) em 24 de outubro de 1918. Reverteu ao seu

posto permanente de capitão em agosto de 1919, e foi promovido a

major em 1920; a tenente-coronel em 1934; a coronel em 1938; a ge
neral de brigada em l° de maio de 1940 e a major-general (temporá
riamente) em 1° de outubro do mesmo ano. Em setembro de 1942 foi
promovido ao posto que atualmente ocupa.

O general Devers mtegrou o 4° Regimento de Artilharia de cam

po em Vancouver Bar racks, Washtngton, em setembro de 1909, e SCl"

viu com o mesmo regimento em Fort. D. A. Russel (agora Fort Fran
cis Warrenj ; em San Antônio, Texas, e d ep o is novamente em F'ort
Russel. Foi então contratado pela Academia Militar de West Point
como instrutor no Departamento de Matemática, onde serviu até
agosto de 1916. Seguiu então com o 9° Regimento de Artilharia para
as ilhas Hawaid. Voltando aos Estados Unidos -em dezembro de 1917
foi designado para Fo rt SiIl, Oklahoma, onde foi sub-diretor da Es
cola de Fogo para Artilharia de Campo até outubro de 1918 e como

comandante do 1° Regimento de Artilharia de Campo até maio de
1919.

O general Devers foi em seguida enviado à Europa, onde serviu
na Franca e na Alemanha até agosto de 1919. De volta aos
Estados Unidos, foi destacado para servir na Academia Militar co

mo instrutor de Tática de Artilharia de Campo, função que exerceu

durante cinco anos. De setembro de 1924 a junho de 1925 cursou a

Escola de Estado Maior, em cujas provas foi graduado com distin
ção. Foi enviado em seguida a Fo rt Si I}, Oklahoma, onde ocupou o

posto de diretor do Departamento de Artilharia até abril de 1928.
Comandou I> 1° Regimento de Artilharia de Campo até julho de
1929, quando foi transferido para Washington, servindo no gabinete
do Chefe da Artilharia de Campo. Ali permaneceu até agosto, de
1932.

Em junho do ano seguinte concluiu () curso da Escola de Guer
ra 00 Exército, e foi destacado para Fort Hovlc.: Maryland, com o

6° Regimento de Artilharia. Serviu depois no 16° de Artilharia de
Campo em Fort Mycr, Virgínia, até março de 1936, quando foi trans
ferido para a Academia Militar de West Point. Serviu na direção
dêsse estabelecimento até junho de 1936. Em junho de 1939 foi trans
ferido para o Departamento do Canal do Panamá, com as funções
de chefe da região. Voltou aos Estados Unidos em julho de 1940,
para assumir o comando da Brigada Provisória de Washington, com

séde na capital do país. A 9 de outubro de ]9,10 foi nomeado coman

dante da 9R• Divisão, em Fort Bragg, Carolina do Norte.
A 17 de julho de 1941, o general Devers foi nomeado chefe das

fôrças blindadas em Fort Knox, Kentucky. Recentemente efetuou
uma longa viagem pelos teatros de guerra da Europa, África e Ori
ente Médio, onde colheu uma experiência que lhe será preciosa no

comando que agora exerce. Em círculos bem informados se acredita
que a indicação do general Devers corresponde aos preparativos de
invasão do território europeu, possivelmente tendo como ponto de
partida a Grã Bretanha.

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

Entrega ti domicilio
Ctl Ai . _.!J. , _ii

Livraria e Papelaria NOVa
de

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

público, em geral.

Artigo:; 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.

IRua Felipe Schmidt, 38 (esquina Jerônimo Coelho)
Fone - 1595.

._----

O coronel KDOX rende tributo
à marinha britânica

Washington, (R.) o, bertura aérea suficiente".
secretário da Marinha coronel I Knox começou a sua entre
Knox, declarou que "a reaber- vista coletiva à imprensa, con
tura da rota de abastecimento' gratulando-se, em nome da
do Mediterrâneo traria, eviden- marinha, com o exército pela
temente, as maiores vantagens "magnifica vitória" da 'I'uní
para as Nações Unidas, acres- sia, rendendo também um preí
centando : "As fôrças aéreas to de admiração à Marinha brI
do "eixo" na Europa tentarão tânica e às fôrças aéreas an

impedir os aliados de se uti- glo- americanas, "pela eficiên
lizar do Mediterrâneo, mas não cia com que cortaram as rotas
conseguirão fazê-lo" _ de reabastecimento do iniml
"A posse da Sicília - prosse- go", acrescentando: "Um dos
guiu Knox - seria de enorme motivos da rápida rendição
importância militar, para os dos alemães foi o esgotamento
aliados, porque, com o encur-} das reservas de munição, o

tamento da rota de abasteci- que constitue prova de eficiên
mento, os aliados poupariam cia do bloqueio".
cêrca de 5,000 milhas de per- O coronel Knox declarou que
curso e imensa tonelagem, bas'-, a marinha americana não to,"
tando para isso dispor da co-' mau parte no bloqueío,

de 1943

Machado & (ia.
Agências e

Representacões
C.lxl polt.1 - 37

RUI João Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS
Sub-cgentu no, pri:'II.:lplh
muncíplo. do Elildo.

171'.
_____.�=o�__�_.�aoa_�..���aR�·

Clínica médíco-círürgtca -:;:--1DR. SAULO RAMOS
Espoclallsta em moléstias de

flenhorll8 - Partos.
AJ,TA CIRURGIA ABDOMINAL:

N'I
lômago, vesícula, útero, ovãrroe,
apêndice, tumores, etc. - CmURGIA
f:'LAS'l'fCA DO PERtNEO - Hérnlu,
bidrocele, varlcocele. Tratamento sem
dor e operação de Hemorroldes e 'l'arl·
zes - Fracturas: aparelho. de gêSRO.
Opéra nos Bsplta1s de FlorlanõpoU••
Praça Pereira e Oliveira, 10 -

IFone, 1009
Horflrlo: Das 14 às 16 horas. dlarla·

mente.

! Z _Ujgz:

DR. AGRIPA DE FARIA II Rua Vítor Meireles n: 26 ,iI
Telefone n' 1405

CLINICA MEDICA
Homem e Senhoras - Mo-!

I léstias Nervosas - Moléstias

I Mentais
Consultas das 3 às 5

o PENSAMENTO DO DIA

"As mulheres nos tratam exa
tamente como a humanidade
trata aos seus deuses. Adoram
nos, mas sempre nos estão pe
dindo alguma cousa-

A ANEDOTA DO DIA -,
- Não me recordo de haver

dansado com a senhorita ...
Tambem não.. Mas, os

seus pés não me são estranhos ...
•

O PRATO DO DIA
ARROZ COM LINGUIÇA

- Faça um bom guizado com

tomates, cebola, alho e salsa;
junte 150 grs. de linguiça e

retogue bem. Junte em seguida
2 chícaras de arroz e depois de
bastante refogado, adicione 4
chícaras dagua e sal. Cozinhe
em pouco fogo é com a panela
bem tapada,

II
o DR. ANTÔN!O MUNIZ

DE ARAGÃO
comunica a seus cline
tes e amigos que trans·
feriu seu consul tório
pa:-a a rua Jo'ão Pinto,
7 (sobrado, em cima
do Farmácia "Santo
Antônio"), onde conti
nuará a dar consultas,
das IS às 17 horas,

diàriamente

q

Vende-se

Bastam algumas destas
gotas em cada narina I
Acalmam a irritação, des
prendem a mucosidade,

VIII'"M reduzem a inflamação,
II ��, deixam V.S. respirar!

GTR NOL
v31

'_

154

uma embarcação r-ara 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).
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DR. AUGUSTO DE PAULA
Cirurgião - Diretor de Hos

pital de Caridade
Doenças de senhoras - Ope
rações - Diatermia - Intra
Vermelho -, Ultra Violeta

Rua Visconde de Ouro Preto, 51
Telefone: 1644

CONSULTAS às 11 ,30 e das
3 às 6 horas

Tratamento das dores e intla
mações nas senhoras para

evitar operações

Russos levados como escravos para o Reich 1!liwlLOtIl11Londres, 15 (D. P.) - A nHllO gll11ram cri.ar uma grande indús- .diár-ias. Por meio de enganos,
cmis�ora de Moscou anuncia que iria em seu país". A nota acres- .ameacas 'e violências muitas cen-

foi dist1'Íl?llid.a uma nota do gIOVC!'- ccuía flue desde catá?" � Alemo- terias "de milhares de cidadãos rus-
'

i
•

HO �OS aliados, acu�and<:> a Aíerna- nhu errou uma organazaçao para sos são levados à escrawidão na t

Ilha de conduzir cidadãos russos, tratai)' da realização elos pceceitos Alemanha, inclusive mulheres c /!.IIII"'''''IfII�1iI
pa.ra trahalh,o escravo, pana o d� .Goeri�,g". 'Fritz Sayckel, cornis- cr-ianças. Cidadãos russos são ven

HeiclJ, a<dv(:rtll1do. que os r.espon- sano na_zlsta do trabalho, ba, tem- didos para escr,avidão 'ClI1l fábricas
silveis .scruo punidos depois da p os pediu que se enviassem a Ale- par-ticulares dia ALemanha. O go- '- .

o·uel'l'a. A nota diz que Goering 01'- manha entre quatrocentos e qui- verno faz recair � inteira e C0111 ..

�lcnOl1 que se utilizassem os pri- nhentos 'mil saudáveis e fortes mo- pLeta resp'o!1sabilidlade dêsses cri
s�()neiros russos, em conferência ças". As moças russas onvãadas ao mes bestiais ta.ntes de tudo sôbr e
secreta I'Clil,lizalcl<:'l em novembro de Hcich são submetidas a um regi- a camaa-ilha hidlerista dominante
'1941, d,eclal'and.o que "530 ex co- II�le def'iciônte d,e alimentação, e I e o cormando do exército Iuscista

I

lenf'cs t naba<),hn,dol'es, que conse- llorçadas a ,lrahallhnr d<oze horas -a1'emâJo".

Copyright do
ThcNAVE rouNlANO llne.

1 que o cão não foi tra
zido da Europa para a

América, pois muito antes
da conquista espanhola Jà
os Incas conheciam e cria
vam aquele animal.

SEi)AS ? que o centro da terra,
{.A com seus 2 000 grá us
de calor, está a 8.000
quilómetros abaixo de rios

ses pés; e que iá existe
um núcleo de metal en
volto em rochas de mais
de 100 quilómetros de es

pessura.

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

Casa SANI.I. BOSA 3 que foi em 1869 que o

canal de Suez toi ofi
cialmente entregue. ao trá
fego mundíal; e que essa

prodigiosa conquista do
gênio humano revolucio
nou completamente as co

m unicações en tre o Oci
dente e o Oriente.

Diariamente recebemos novidades
RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

Quanoo alguém. talllOmo Ô ......
lheiro da Ilustração a-cima.�
lhe. em n.ruável gesto.' um llI\lioe 40
excelente aperítrvo K NOT. lembre
se V. Sia, de acrescentar, ao agreA.
cei a gentileza:E1.TEE TAI1-
esn (J I1EU APERITIVO ,

I'nEDII.ET(J!
.

TonelagemLondres, 14 (R.) - Os alia
dos ganharam pelo menos 5 mi
lhões de toneladas necessarias
para a invasão da Europa, d es
de a abertura da campanha no

norte da África - escreve o

correspondente naval do cDaiIy
Express s , sr. W. A. Crurnley,
que prossegue dizendo: -Dêstes
5' mi'hões, 3 representam o crê
dito da balança das construções
aliadas sobre as perd as; e 2
milhões de toneladas toram ga
nhos pela reconquista da Africa»

- -

lDVaSaO
-

necessanamercante para a
o correspondente escreve a

inda: «Três quartos dos navios
fazem agora a rota pelo canal
de Suez, em lugar de passarem
pelo cabo de Boa Esperança, e.

estão prontos e desimpedidos
para servir em novas frentes
Um quintos dos nav.os que ligam
o Reino Unido à Persia e à
India poderá ser empregado em

novos rr.e steres, As lições da
campanha da Africa do Norte
nós indicam que; 1) - As per
das de comboios podem ser

f ixados na proporção de 4 pa
ra I, enquanto estes comboios
forem suficientemente protegi
dos; 2) - O perigo dos sub
marinos pode ser afastado pela
quebra do moral do irurmgo,
quaudo os' ;�submarinos afunda
dos forem mais numerosos que
os que se constroem e 3; - os

aviões podem, sozinhos, em cer

tas condições, fornecer uma co

bertura efetiva para os exérci
tos invasores até que sejam
estabelecidas cabeças de ponte
e tomados os aerodromos".

4 q�e o Império Britâ
n1CO ocupa uma quar

ta parte da superfície do
globo terrestre e que a

sua população atinge a

quase um quinto do total
da espécie humana. {//f /)/{O/)(/TO OA /(ItOTSA./HO••COI1. �SEIiVRW

.>-- IT/,,'AI .

r;: que nos Estados Um
ii dos há 49 cegos em

cada grupo de 100,000
pessoas; e que existe na

quela nação uma revista
que tira. de todos os seus

números, uma ·edição as

pecial para celjos em ei

Iebeto Braille - o
'í T'he

Reader's D'igeet'",

6 que o verdadeiro nome

de Claudette Colbert ' é
Lil,y Chauchion; e q�e
aquela famosa estrêIa ci
nematográfica nasceu em

Perie, em 1905

I Carme lo Prisco
Aulas de violino

Tratar à
ru'l Tiradentes, 40

(

,\ � Leilão Judicial Massa Falida da Navegação Brasileira Ltda.
Leilão dos

MAGNIFICaS - NAVI.OS
I

10 v. - 2

Ao comércio e ao público
Angelo Galliani, abaixo QSsinCldo,

declara, por êste meio, ·nao ..
responsabilizar por' dívidaa con
traidas em seu nome, por quem
quer que seja, nellta' praça ou
fóra dela.
Florianópolis, 15 de maio de 1943.

ANGELO GALLIANI
4 v. -,2

«PRESIDENTE ANTONIO CARLOS)) e «CA'PICHABA.»
ATRACADOS NO CAIS DO TRAPICHE AMARANTE, A

138 - PRAIA DO CAJU' - 138
DISTRITO FEDERAL

-=

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

NAVIO «PRESIDENTE ANTONIO CARLOS»
3 - Camarotes 8 - Alojamento para 18 I

tripulantes-Hélice l-Carga Gera1650 tone
ladas-Carrega 850 metros cúbicos de pinho
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.

g,m,30 - Pontal, 4ms. ,70 - Calado máximo Consumo de óleo combustível 80 quilos
carregado 15 pós - Escotilhas 3 - sendo I 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-

l� de carga 6 - Guinchos a ar comprimido dada e ração por mês Cr $ 14.981,00.
�.

.

NAVIO ((CAPICHABA')
O navio 0APICHABA foi construido lojamuntos 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 SOO metros cúbicos
forma de X de pinho serrado - Tripulação 14 - Má

CARACTERÍSTICOS quina, motor Holandês KROMOUTH Semi
Diesel - Força 200 H. P. - Rotação por
minuto 300 - Velocidade 7 milhas por
hora - Tem vela para auxiliar a nave

gação - Consumo de óleo combustivel 30
quilos por hora - Tanques para 10 tone
lados de óleo. Iluminado a eletricidade.
Soldada e ração por mês Cr $ 12.250,00.

Navio a motor divisão"A" Classe 4,
matriculado no Rio de Janeiro sob o n.

461, reconstruido em 1937 nos estaleiros
J, R. Caneco S. A', todo feito de peroba
de Campos com reforços de ferro em for
ma de X.

Caspa ! LOÇÃO JURAVI�
LHOSA I

Máquinas de calcular e Má·
quinas de escrever

Para enlrega imediata:
MACHADO & CIA.
Rua João Pinlo. 5

Florianópolis(�8Sp8! LOÇÃO MARAVI·

�HOS_A�r ��������������
V. S. quer vestir bem, usando ternoa de
excelente qualidade, otimamente bem cón ..

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

Comprimento 40 metros Boca
7m!!!., 40 - Pontal 2 rns, '80 - Calado
máximo carregado 2,liJ - Escotilhas 2

87endo um o de S x 3 metros e outra de
x 3 - Mastros 2 - Páus de carrro 4 -

GUinchos Q vapor 2 - Camarotes (; - A-

ALFAIATARlll OLIVEIRA,
que ficará plenamente satisfeito!
Praça 15 de Novembro, 18, (Pr6xllOO

à DelegaCia Fiscal)
OESAR

(JAYME CESAH LEITEt - Rua Silo José D. 63 - Telefone 22-0041 FARMACIA ESPERANÇADEVIDAM!<:NTE AUTORIZADO Pl"LO DH. L1QUIDA'J'A-HIO
.

Venderei em leilão, Quarta feira, 26 de Maio de 191t3. AàS 1ft horas (2 horas da tarde) do Farmaceutico NILO LAUS
EM SEU ARMAZEM H .

h- - f ·d
63 ... RUA SÃO JOSÉ _ &3 °le e Iman a sera I sua pre en a

DISTRITO FEDERAL Drogas neelenals e estrangeiras.--Homeopatias.
(ornissão de 5% _. Imposto Municipal ... Sinal de 20% .- Custas de 1% .- Diligência do Juizo. PerFumarias.- ...Artigos de borrachd.

NOTA: ••• De acordo com o artigo 967 § l' do Código do Processo Civil, o licitan- Garante-se a exata observincia no receituário médico
.. �e �ambém poderá fazer por escrito o seu lance, propondo, pelo menos, 50% à vista e asse-, PREÇOS MODiCaS
.:.. i urando pagamento do restante (om hipoteca legal sobre os bens. f'

lO §. 2' ••• A proposta indicará o tempo, a 'fórma e as condições de pagamento do pre*1
R. Cons. Mafra 4 e 5 (adi ício do Mercado),

'- restonte. '-""..- F_O_N_E_II1!!11!11.S""'42 -.:

-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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COMPRE
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PREÇO DE ATACADOTNA

DA-lJRA

A VAREJO, POR
--·--,-0 A S A O A_ U R A
que recebeu um sortimento nunca visto, em lãs, cachás, pelúcias, mo.lhas, cobertores, acolchoados e mais uma infini.dade de outros

artigos, que vendemos êste mês por preços verdadeiramente baixos. A CASA DAURA, está adotando, dêste mês em diante, o seu lêma,
que será: Vender milito, ganhando pouco. Para que. v,. S .. se certifique -, damos a relação de alguns artigos, que vigorarão durante o mês de maio:

MALHAS: LâmdnaGilote Azul, - Mera dezena _. 4,50 TECIDOS DIVERSOS:
u.vletinhos pI criança - Um 6 o' Calça de boa-racha - Uma 7,00 Cretone branco, largo 2,20 - Metro .

eulover pi cr-iança _ Um _ _ _ _... 8:5( Jogo de courQ pi rapaz - Um _.. 10,00 Cteto ne branco, largo 2mt. - Metro .

._-'1rl-ov.c'r p/ rapaz' _ Um 14,0( Jogo d.e couro p/ homem (só por este mês)-Um 10,00 Crelone branco, largo 1,40 - Melro .

l)ulover, art. bom p/ homem _ Um _ _....... 16,Ol Blusas Swing - de 10,00 - 12,00 e. __ 14,00 Cretone em cores, largo 2mt. - Melro .

.l"'ulover pi rapaz, art. bom _ Um _ _ Iü.ot Camisas Sport, branca p/ homem - Uma 8,50 Atoalhado branco e ele cores, largo 1,40 - Metro
Pulover pi 11lOmICm _ Um t-í.oe Casaquinhos felpudos, p/ hêbê - Um 7,50 Tecido p/colchão, largo 1,40 - Metro .

r'ulover, s/Manga p/ homem _ Um _... 12,0,. Capas felpudas p/ bêbê - Uma. . . . . . . . . 16,00 T.ec!do p/colch�,o, lat-g, 0,8'0 - M,e[,ro .

rl]tízas p/ senhoras _ Uma.. . . . . . . .. 16,0,' Maletas escolares - Uma 5,00 Tecido p/colchao - Metro ................•.
r�ecehemos mais ele 100 tipos difet-cntes de Pulovers 11 Pasta -de couro p/ escodares - Uma 18,00 Opala Iisa - Metro .

.romens e rapazes e blusas p/ senhoras que estamos ven Maletas pi trabalho eJe 8,50 - 10,50 e 14,00 Opala lisa, art. Uno - Metro .

dendo por preços incrivei.s.' M�la� de Eibroli íe de 24,00, 28,00 e 35,00 Ol)a�a lisa, tipo Suissa - Metro .

CAMA E MESA: La Linda, em novelos - Um ,.............. 1,50 Opala estampada, de 4,0'0 e .

Cobertores cinza _ Um _ . . . . .. . . . . . . . 8,51. PERFUMARIAS: TecieJo cordoné p/cuéeas - Metro .

Cobertores Reclame p/ solteiro _ Um 22,0( Leite de Rosas - Um 580 Li non, em todas as cores - Melro .

Oohertores Piratininga p/ solteiro _ Um 27,ot Leite de Cclonia - Um ,..... n:O'n Luizine, art. largo - Metro .

Cobertores Piratínínga pi casal _ Um ��,Ol\ Sabonete Lever, Lif'ehouy e Gcssy - Caixa , .. 'J,80 Mer i nó preto, largo 0,80 - Metro .

Cobertores Reclame pi casal _ Um 2::>,0<1- Sabonete Carnaval - Caixa 3,80 Crepe preto, art. ótimo - Metro .

C.ohertores Paulista p/ casal _ Um 32,on Sabonete Dorly - Um , .. _............... 1,30 Tecidos p z cortina, de 2,50 - 8,00 - 10,00 e ..

Cobertor-es Paulista pi solteiro _ Um 2(i,0() Sabonete Madeira do Or-iente - Um (l,50 Caixa 19,00' Crepo n p zkimorio - Metro .

Cobertores meia lã pi casal _ Um (iO,C} Sabonete Noby - Um 0,50 Zefir Superior - Melro , .

Gqbertor.es Xadrez p/ casal _ Um 20,O'e Pasta Lever - Uma 3,30 Tricnliucs, em cores firmcs - Melro .

Oobertores Xadrez p/ solteiro _ Um 18,0'0 Pasta Ko linos - Uma 3,40 Pclucia fustão em todas as cores - Metro .

Cobertores desenhados p/ casal _ Um 22,O'b Pasta Alvidente - Uma '.................. 2,40 Cachú pclucia - :Metro - .

Cobertores desenhados p/ solteir-o _ Um 20,oC Pasta Acotylarsan - Um:'! 4,20 Toalhas p/rosto, de 2,0'0 -- 3,00 - 4,00 - 5,00 e

Cobertores pi bêbê, de 6,50, 8,50 e 12,00 Pasta Gessy - Uma 3,00 T-oalhas lisas p/hanho - Uma .

Colcha tustão p/ casal _ Uma 24,00 Pasta. Odol - Uma 3,10 Toalhas em cores p/hanho - Uma .

Colcha fustão pi solteiro - Uma _ . _ . . . . 17,0: Rouje Michel - Um 4,50 Toalhas Alagoan as p/banho - Uma .

Oolcha branca pi solteiro _ Uma de 16,00 e . .. . 20,0(1 Bouge Nnrcizo Verde - l 'rn - - 6.50 Toalhas brancas, tarn. grande p /banho - Uma
Colcha branca art. b111 p/ casal __ Uma. . . . . . . . 32,oQ HOll,je Gess�: - Um 4,50 Casernir as p z casacos, largo 1,50 .

Colcha de veludo p/ casal _ Uma 32,00 Rouie Madeira do Oriente - Um ,........ 6,oQ Casemiras p/homem, cortes ele 60,00 - 70,00 e

Colcha de seda pi casal _ Uma. . . . . . .. 48,0(\ Esmalte Cutex - Um - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �,10 Tecido granité, largo 1,60 - Melro , ,

Guarnições p/lnesa, 140x140 _ Uma. 22,0(, Odol Liquido - Um -.............. (i,oo SEDAS E RAYONS:
Guarndções pi mesa, 140x180 _ Uma 26,or Talco Hoss - Um 3,30 Laqué em. todas as COJ'es - Melro .

Guar-nições pi mesa, 140x230 _ Uma �6,oG Bâton Tungee e Michel - Um 3,00 Li ngerie lisa - Metro .

Guurnlções pi chá, art. Iino _ Uma. . .. 30,00 Bâtori Royal Briar - Um 4,00 Fuslão rle seda - Metro .

ARMARINHOS: Loç�o Madeira d? Oriente - Uma 32,00 S:et..im. Llln�i�l',e, largo 0,90 - Melro .

S b ,.] I íd /" Loção Coty - Uma 26,00 Tafetá Moi ré - Melro .

• 0111 I �)lla cano comprr o P_ criança - Uma .. 10,00 Loção Ftamour - Uma ,................. 13,00 Oruanza lisa de 8 00 e
Somhrinha cabo curto pi cruança - Uma 8 oe I

-

B '-11 t U 9,"() I''''
'

d'
..

S. hri h I trí I' b
......, ,oçao II lan e - ma :...... v Angene estampa o - Metro ..

om rrn a (e TlCO me, art. orn - Uma '>600 Loção Narcizo verde ema 29 J ilé 't d M t
.

Sombrinha p/ mocinhas _ Uma :::::: 15',0('
c

,,' ,

-

_ .•••
,�. • • • • • • • • • • • • _,00 janl e, aI

: ,Pesa· o -; I e ro .

Sombrinha de seda _ Uma �/�n:c :oloate p/ba,1 ha Uma. . . . . . . . . . . . . . . . 3,00 Panat ou, ar tigo com la - Metro .

ó I t 10 I I ,... � ,..... 38,0� Il'lcofelo de Barry - Uma.................... 7,00 Gabardll1e de seda - Metro .

.o )rf'! ue p lOmem, otmlia cú.nfecçao - Um .. 98,oa Brilhantina Narcizo verde - Uma: _....... 11,50 Seda Givré, todas as cores - :Metro .

�,ortL�.as Ide .r�nddas -; Un�a.......... �5,00 Bl:ilh:1l1ti�1a Hoyal 1?riar - Ul1la ,.......... 7,50 S�da Petit-pois, .art. fino -:- Metro .

('ap� es (Se ve U 0LP- qUa/lhto
- Um 24,oG

I
Po l\fadclra do Onente - Um _.. 7,00 La c seda, art. fIno p/vestrdo - l\Ieiro

�.al1l�sas S
0Ssega

I e�o PI omem - Uma fi,;,n PÓ Floralllye - Um - . . . 6,00 Veludo Chifon - Metro.
. ,

",a.mlsas ossega �eao p rapaz -" Uma 5,oü PÓ Gessy - Um 6,50 Tafetá xadrez, de 6,80 e·:.::::::::::::::::::
�ecebemos um grande scIdo de retalhos perfeitos de pelucia, que vendemos por preços convidativos.

ECON MIZ'
Possulmos um be.lo sortimento de gravata;. lenços. meias, artigos estes, escolhidos com o mais apurado gÔqto.O E DINHEIRO, APROVEITANDO AS SENSACIONAIS OFERTAS DESTE M:tS, POIS ESTAMOS ENT.REGANDO AO PÚBLICO

'TODO O NOSSO ESTOQUE, COM UM LUCRO MINIMO.

Não sinta frio, agasalhe-se, comprando na O j\SA
Rua Felipe Schmidt, D. 19

GRIPE o TOSSE o BRONQUíTE
Os americanos vão bo.mbardear

a Alemanha, durante a noite
Londres - (Do B. N. S.) - Os

avialdor-es nor,te-americanos esrl:ão
t'{'e-ebendõ treinamento especial,
que lhes permite bombardear a

Alemanha durante a noite - in for
lHa o conhecido comentarist,a aero

n3iut,ioo, cOlllodor·o do aJ' Howard
W.jUi,a'lllis.

Is.8o COm1e!S1pond.erá a um C.Qilllsi
derive.). fliume.nto 11,0 pad!eri-o aéreo
da G.rã-Bnet,anha. Até agora, os

:nn.cricull1oS aiuda não tOlna,ram
d}ar,te em nenhum ataq·ue n.otul'l1o
de grande escala, que a RAF tem
€ofetuado contra li Ale'manha. Par.a
�orl1l�r parte ,em hombardeios no

ltl/l',no, ·os aviador,es amcrÍCa,nos ne

ees.sitavam não somente de trei-

IlJament·o especial, como tambem
de equipamento especial.
Voar sôbre o co'nünente e loca

lisar os obj.c·tivO's em condições de
comp!etn ,escurecimento exigem
um grá'll llllU,jto mais el!evado, de
capáddade na nav'egução aérea rio
que pal'a os bombardeios diurnos.
Tloda a téonica dos bombardeios

ll'oturnos é cO'mplét�ll1ente difelren
te da téc,nica dos bombardeios
dim·nos. Por exemplo: durante a

noite a defesa dev.e ser feila cle
Il1rttito llla,is pa'.eferência pe,la fuga
doO CJU<C pelo fogo d,as metralhado
nas d e que dis:põem os bombar
dehos,

Padaria "Central"
. Consta que os arreodatariüs da Pãdarill' "CEN·
TRAL"

. preten<!_em mudar-se para o lugar "Capoeiras",
municípIO de Sao José. Por êsse motivo, o proprietáril
da casa e Padaria "CENTRAL" avisa seus amigos e dis
tjntos e antigQs fregueses que, com essa mudança, não
haverá interrupção no fornecimento e entrega de pão 8
domicílio, continuando a ser fabricado o pão na mesma
e aDtiga Padaria "CENTRAL", de propriedade do sor.
Fr8Dci,co Treska, à rua Teod(_)ro no 20, nesta Capital.
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«nazista»

t
Jo: ni lh& Bifano Bian

(O, ainda sob a dolorosa
impresssão do trespasse
de seu idola tra::lo fSpOSO,
Adelino Moura Branco,'
agradece, penhorada, a

todos que a acompanharam e
confortaram nesse dificil transe,
aos que .lhe enviaram pesames
e flores e aos que estiveram
presentes ao sepultamento de
seu querido morto.
AprOVf'ita o ensejo para, por

êste meio rúblico, demonstrar
sua profunda gratidão à manei·
ra dedicada, carinhosa e des
prendida, que o dr, Hernani
Polidoro Santiago, médico de
monstrou até os últimos mo
mentos de vida do seu idola
trado esposo. Que Deus aben
çoe a todos.

!

A concepçãO da neutralidade
Londres - (no B. N. S.) - o ataque alemão contra o sub

marino suéco "Draken", feito sem nenhuma provocação, cons
titue uma viola.ção particularmente grave da neutralidade
escreve o "Svenska Dabladet", de Estocolmo, acrescentando
que é muito possível que o mesmo que aconteceu ao Drakell
também tenha acontecido ao "Ulven", outro submarino suéco
desaparecido. Aliás, já está mais do que provado que a Alema
nha desconhece completamente o conceito da neutralidade e
muitos bravos marinheiros sul-americanos já aprenderam is
so à própria custa. A única resposta adequada a essa concepção
alemã violadora de toda as normas civilizadas foi a que deram
o México e o Brasil e outros paises latino-americanos.

Agradecimento

Chácara Padaria Ventral
Por preço módico, vende- se

uma, com ótima casa de mo Vende-se ou arrenda se a

radia, à rua Lauro Linhares, n. antiga a bem afreguesada
64, medindo o terreno 20 mil PADARIA CENTRAL. Tra
mts. quadrados. Tratar à rua tar na Rua Deodoro n° 22,
Cons. Mafra, n' 39 (Alfaiata- com o proprietário.
ria). 30 v . 51 15 v -14

._

CDillpan�ia
Fundada em 1810· Séde: BAIA

INCENDIOS E TRANSPORTES
Dados relativos ao ano de 19H

Capital Realizado Cr $ 9.000.000,00
Reservas, mais dt: • $ 59.000.000,00
Responsabilidades assumidas, • $ 4,748.338.249,78
Receita «$ 34.198.834,90
Ativo em 31 de dezembro «$ 91.862.598,37
Sinistros pagos c $ 7.426.313,52
Bens de raiz. (prédios e terrenos) «$ 23.742.657,44
DIRETORES: Dr. Pamfilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr.

Fran cisco deSá e Anísio Massorra

Aliança �a Baia •

13,00
11,00
8,00 "

13,00
-7,00
(i,80
5,00
3,00
3,00
4,fio
5,00
5,00
!i,oo
3,00
3,00
(i,oo
n,oo
14,00
4,50
3,50
õ.oo
ú,50
4,50
6,00
8,00
13,00
11,00
18,00
24,00

120,00
12,00

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

"

3v-2
Uabelos branco8 t

MA.RAVILHOSA. 1

DR. AURELIO ROTOLO
Méaico -- Cirurgião -- Parteiro

RAIOS X
. Mo derna e possante instalação

de 200 MA,
Diagn6stioo preex>ce da tuberculosa
pulmonar, úlceras gástricas e duo
denaiSl, cé1ncer do eston\ago,

afeções das vias biliares, rins. etc.
Aplica o Pneumo-torax artHicial
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar -. Tratamentos moder-

nos e eficazes desta moléstia
Completo qabinete de Eletricidade
médica: Ondas curtas e ultra-cur
tas, Raios Infra-Vermelhos e Raios
Ultra Violeta. Infrazon-Terapiá
C onsul t6rio: Rua Deodoro 3
esquina Felipe Schmidt

Das9 às 12 hrs., e das 14 às 17 hrs.
Telefone 1475

Agências e sub·agências em tode, o território nacional.
Sucursal no Uruguái. Reguladores de avarias nas prin

cipais cidades da America, Europa e África.
Aqente em FlorianópolisCAMPOS LOBO & CIA. - Rua Felipe SChmidt, n' B9

Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083
End. Telegr. «ALIANÇA,

SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO. ITAJ1\l
. BLUMENAU, BRUSQUE. LAGES E RIO DO SUL

'

Ia Estatística Mili'.r, destinada a
facilitar a preparação rápida, e tio
das da Nação, exige que todos 08
perfeita quanto possivel, do apare
Ilialllento material das fôrçaa arm.·
brasileir08 lhe prestem �ooper.çio,
Subtrair-Ih. apôio é trabalhar cem

$:fa Q Dr••i. ta fle1r., (D, I, •.)1

As autoridades responsiveis pelaifiel execução das Estatísticas Mili.
lares podem exigir, sempre que hou·
ver dúvida .quanto à veracidade df
qualquer informação, que cada in·

Iformante prove o que declarou. A
má-fé. constitue crime contra a Ie-

\qr,��. nactoual. (D. l!:. )1.). ----------- , 1L .'na

Os eiementos colhidos pela Esta
tística Militar são absolutamenr
secretos, p. servem sómente • fina
militares. Negar-se a fornecê-Ioa o. : .
mentir no ministrá-los constitue
crime rigorosamente punido pel�
leie do Pai.. (D. R M,)_. • �

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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As pistolas de It::brificação - que ajudam a

conservar em bom estado os caminhões, ônibus e

automóveis - são tão essenciais para a defesa cio
País quanto as metralhadoras na frente ele batalha vis-,

to que ajudam a poupar os materiais essenciais: ferro,
aço, meteis, borradid; petróleo. Mantendo o seu auto
móvel em bom estado, mediante revisões

.

mecânicas e

lubrificações periódicas, o Sr. estara economisondo o

seu dinheiro e cooperando para d defesa do País.

�(batalha da Alemanha» está prestes a começar r-;- Antônio Moniz ILondres, 15 (R.) - A Imprensa mente, anunc ia-se ° reforço das em telegr-ama «le Berna,

cliVUJga-11uzes
em Nice. Essa orrlcm foi pu- de Aragão

o 'l'ácli,o ci x istas novamente de- medidas de proteção aéreas na Ju- do pela agência noticiosa suiça blioada depois que, num d os últi- MÉDICO
iram sua atenção a p:ossibHidafle g;o�oJá via, de .acôrrlo com uma no.· :lcI'escenha_ que H�mJ1l1er rea�zou mos alei-ta, m,u i las pcssôas se d c-

Cl·rur.ria e Ortopedia.c um desemban'que aliado. na Eu- tí cia ele Istambul. conversaçoes cm Zagreb, na Croa- bruçm-aen as janelas sem apagar !li

opa. Uma informação de Berlim, Innportantcs conferências Malo- cia, e que lem breve pae-tírín para 1S luzes (los npm-l arn c nl os. Clínica 8 Cirurgia do
.

ub!icaclia no jor nal suéco "Dagens nleruâs cstüo ocorr-endo em Roma. Rorna, onde ver ia o "lince". O '". Ao reconhecer hoie a rádio. ita- tnrax. Partes e doenças
'vhle1t,cr", diz quo há vários meses i-evc larn i.n lru-maç

ô

cs chegadas a lcgtr,ama cm apreço acrescentava lhana "a ameaça d irét a de um ata- d h
I'opas dos Estados Unidos se en- cs l a cap ital , le a rcí irad a de ccr!o que Himmler 'e Gocr i ng cliri,giriam Qiue -in imtgo 'i! Europn conti.ncn- e sen oras .

. ontram em Chipre, onde bandci- número d'e divisões alemãs, da as mcd id as lele 'emergência ele que tal ", os italianos t ivcr.am mais U1I1 CONSULTORIO:
'as Il1orLe-aíll1icTicanas e hrâtânicas Rússia. é sugerida cm despachos precisa ii Itália na situação atual, motivo pana alimcu lar suas convcr- Rue. João pinto 7 sobradompcjam nos edificios públicos. procorlcntes ele Zurique. A essa ca- supondo-se que essa visita dur-arn .sns. "Não devemos esquecer que,
Berlim relaciona isso corri os pla- p i tal , procodontcs do "Reich", chc- muito tempo, no. Mcd.íterr ânec, está Ia esquadra Diariamente das 15 às
nos de invasão ela Europa sul-oci- gmn rumores de deslocamentos de Novas .medüdas de precaução 11'0.- Italiana le a aviação, ambas

P€rfei_1
17 horas.

dental - acresccnta o jornal sue-
í

ropus a.lcmãs ela frente or-iental narn adotadas pejas autoridades ei- tamentc eficiente" - escreve Gay- HESID�NCIA:
co. para .a Europa. x istas na Eran ça menid ional. As ela no "Gi ornnle rl'Itali a".
Outra i nf'ormacão berlinense Conquanto .não haja conf'i rma- autor-id.ades italianas estabeleceram A rúd io d i namm-quesa, fiscaliza- Almirante Alvim. 36

aparecida na Impr-ensa sueca, diz ção do lado do "eixo ", da visita uma "zon a proibida", ao. longo da da pelos alemães, nfirmou que "a Telefone n. 1461
que o exército búlgaro. recebeu re- do marccnal Goer ing ii Horna, a rá- fronteir-a fr-anco-suiçn, reccntemen- batalha «la .Alemanha está prestes
centemende corrsideráveis petre- dio Ital íana ,mmmcioll a chegada te Ieclsadu pelos ítallanos. As tropas a começar" e acrescentou: "Detrás
chos militares da Alenuanha e que de uma missão. chefiada peta dr. italianas receberam ordens de dis- das fortificações da Europa há 15 Ia costa da Bulgária foi considera- Meissne r, p essôa da intimidade do. parar corrtra todas as janelas que, milhões de ISJolldac]o.s, 12 mrlhões
v'clmlCin1e Iortificada. Sirmiltanea- "fuehrer ". dmrante o. "black-out", revelem, dos quais são In1.emãeog".

THE LONDON & LANGASHIRE INSURANCE
COMPANY LIMITED

COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"
CIA. SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

THE LONDON ASSURANCE
L. ALMEIDA Rua Vidal Ramos, 19

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

ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS
NARIZ, GARGANT ADr.

Fspeciallstar assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

C I Peja IDanbA, das 10 às 12
onJU ta!: A' tarde, das 3 às fi

Dr. MADEIRA NEVES-médico especialista em

DOENÇAS DOS OLHOS
Corso de Aoerfelçoamento e Longa PrátIca no RIo de Janeiro

Consultas Pela manhã: às terças. quintas e sabndos. das 10 As 12
. horas: a tarde. diariamente. das IS às 18 horas
Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - FODO: 1467

Residência: Rua Presidente Coutinho, 28.
1� _

'Dr. MARIO WENOHAUSEN - �����:raa:eo �:�.
Br-Jllferno do ser�lç:��Cb��I�: �l�r�:id��8P�:f:::O�i)Osvaldo Oliveira

médico do Dellartamento de Saúde

CLINICA MÉDICA
Moléstias internas de adultos e crianças.

Consullórlo: Rua Felipe Scbmidt n. 38 - Te!. 1426
Re!!luencia! Rua Visconde de Ouro Preto n. 70 .... TeI. 1523
_ Horario - Das 15 às 18 horas - FLORIANOPOLIS.
-----------------------

CUnica médiCO-cirúrgica especializada de
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Dr. SAVAS LACERDA
1�·lnlterno do Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiário dOIi
rv cOes do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)

hefe do Serviço de Oftalmologia do Departamenlo
de Saúde e Hospital de Caridade

Cons. RIJa Felipfl Schmidt, 8, Foue 1259
.
. Consultas: das 15.30 às 18 horas'

Residencia: ! "mwltJeirll Marra, 77-FLORIANOPOLlS.

Calçados e capas para colegiais
Chapéus «Clímax» (tropicais)
Capas para mílítares
smokings, Sobretudos, Trajes

AGENCIA RENNER
Rua Padre Miguelinho, 36

tt�
IRRITA OS OLHOS
• Algumas gotas diárias de
Lavolho protegerão seus olhos
contra OI efeitos do fumo,
da .poeira, da luz excessiva e

do esforço viaual exa�erado.

................................�........,--�

Crédito Mútuo Predial
Proprietários: J. Moreira & Cia.

S de Maio
Foi entregue ao ;nestamist8 HARRY SCHMlDT,
residente em JOINVILLE (Santa Cata rins). pos
suidor da caderneta D. 5.651. o premio que lhe
coube em mercadorias. no valor de Cr" $6.250,00,
�(lntempl?itio no sorteio de 4 de Maio de 1943.

18 de Maio
Mais um de seus popularíssimos s()rteios r�alíza
a inpgualável "Crédito Mútuo Predial", no dia 18
de Maio (3::deira), em sua sédtl à rua Visconde·

de Ouro Preton° 13
em mercadorias no valor to�al de

$6.850,00
com prêmios

Cr.

I
Dr. Remigio
CLINICA -MEDICA
Molestias Internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral
CONSULTORIO :

Rua Felipe Schmidt-Edifl
cio Amélia Neto-vf'one 1592
9 ás 12 e 14 ás 11 horas.

RESIDENCIA'
Ali. Hercllio Luz, 186

- Phone: 1392 -

30vs 14 IISTITUTO DI Ol18NfJSTlOO.
CLINICO

Dr. Djalma MCBllm.�n
Formado pelll UnIversidade de

Genebra (SulQa)
Com prática n08 b08pltal8 europeu.
'JUnloa médloa em geral, pediatria.
doenos. do sIstema nervoso, apare-lho genlto·urlnario do homem

e da mulher
Assistente Técnico

Dr. Paulo Tavares
. ;urso de Radiologia CHnlea com o
ir. Manoel de Abreu UampanarloSão Paulo). Espeoiallzado em RI
;.:lene e Sfulde Pública, pela Unlver.
.Idade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardlografia cllnica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal

Gabinete de flsioteraola
Laboratório de microscopia e

análise cllnlea
Rua Fernando lIaohado,'

Telefone 1.195

Pl ORlA NOPOt'�

DR. BEZERRA LEITE
Clínica Médica

Tratamento das Doenças
Pulmonares
RAIOS X

Consultório-R. João Pinto. 7
Telefone: 1461

Consultas das 17
horas em diante

Dra. Josephina Schweidson
MEDICA

Doenças de senhoras e crianças. ICONSULTAS: das 10 às 12 e das 1ft às 17 horas
8UB F, Scllmidl, 39 (sob.) -_...-----------------_1IIii

ACACIO MOREIRA
ADVOGADO

ESCDITORIO: rua Deodoro. o' 23
Atende das 9 às 12 e das 2 às 5
DESIDENCIA: La Porta Hotel.

. 'apartamento 112 '
.

C. Postal pO FOQcõ ta

Contribuiçio mensal apenas (;1'. $2,00
Consulta médica grátis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o desembargador Henrique
Fontes em visita a

O ESTADO
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o ESTADO Esportivo--_ . __._------------

COr

5° Bonsucesso, 9;
6° Madureira, 10;
7° Bangú, 12.

•

Em Londres
No campo do Staford Brâ

dge, o
I, Blackpool" sagrou

se campeão de fu tebo1 da
Inglaterra, derrotando ao
, •Arsenal" por 4 a 2.

Em Montevidéu
Nacional 3 e Vanderer 3;
Central 1 e Defensores O;
Rampla 2 e Sul América O.

Em B. Aires
Indepediente 4 e Banfield

2;
Rosário 3 e Ginásia I;
Chacarita '2 e Llanus O
Racing 2 e Ferrocarril 1;
Estudantes 7 e Atlc nta 2;
Platense 2 e S. Lourenzo

1 ;
River Plate 3 e Boca

nior I;
Huracan 1 e

Boys ].
New:i Olds

Ju·

A «Luftwaffe» será a primeira

Reduzida a ravão de pão. na Alemanha
NOVA IORQUE, 17 ru. P.) -- A EMISSORA DE MOSCOU ANUNCIOU, ONTEM,
QUE A RAÇÃO DE PÃO NA ALEMANHA SERA REDUZIDA EM 20 POR CENTO,
A PARTIR DE JUNHO, E ASSIM SERÁ MANTIDA ATÉ A PRóXIMA COLHEITA.

Argel. 16 (U.P.) -- O Marechal Arthur Tedder vaticinou que a

aviação alemã será a primeira arma nazista que desmoronará com

pletamente, quando for lançada a ofensiva final aliada. Sir Tedder ex

pressou, numa roda de jornalistas, que até agora os aliados tomaram

aproximadamente 530 aviões do «eixo», muitos dos quah em excelen
tes condições, na península do cabo Bon. O marechal do ar acrescen

tou que os comboios aliados podem pássar, agora, pelo elitreito da Si

cília e que o Mediterrêineo já está livre.

Novorossisk está bloqueada

avaí '-i e Figuerense 3 I
No estadio' "Adolfo Konder" 'Irealizou-se, ontem, o anunciado

encontro do Avai F.Cr e Figuerense
F.C., tradicionais antagonistas.
Como sempre acontece, os fons Os proximos jogos, no Rio:

do "association" afluiram ao gra- S. Cristovam e América;
mado, possuidos de extraordinario Vasco e Botafogo;
entusiasmo, afim de animar aos Fluminense e Canto do
seus pupilos. R Io:Ontem, por exemplo, o embate
foi magnifico, já pelos lances pura- Flamengo e Bonsucesso:
mente técnicos apresentados, como, I Bangú e Madureira.
também, pelo ardor com que am- Em Niteróibos lutaram. I

.

5 e Fiuminense Osvaldo Machado
,
A d�c�sã.o foi verificada ";0. final ( 2. prrariq a

Em viagem a S. Paulo e Rio,
na p�eieJa, favoravel ao .�lIa�, Justa-" . r seguiu, ontem, por via aerea, o

:nen•e q.u.ando tudo íridiccvo a Icaral 3 e Humalta O;

I
nosso prezado conterrâneo sr. Os-

malte.r,,:b�hdade do ,placard. Marítimos 2 e Funseca Ir valdo Machado, alto funcionário
De InICIO, os avaIanos, .souberam N'O Re l·te da Prefeitura Municipal.

superar aos seus cdverscír-ios, envol- C
vendo-os quase completamente, ro- Esporte 3 e Santa Cruz O •. ------------�---

zão por que, não lhes foi facil:con- Renda 20 mil cruzeiros.
quistar os 2 tentos na primeira Em Ararasfase. C

.

I 3 O
rÓ» 1Realmente, na fase cermplemen-

. omerCla
.

e perarlo .

taro o alvi-negro impôs fortíssima Em RIO Pardo
reação, a ponto de dirigir a cori- Assoe. Atlet. 4 Rio Pardo
tenda com. larga margem terri- 1
torial, conquistando três tentos

•

por intermédio de Calico (2) e

Nery.
Referentemente as tentos avaia-·

nos, estes foram conquistados por
meio de jogadas de;Henrique, Nizeta,
Felipinho e Saulzinho, conseguin
do, dessa maneira, magnífica vi
t6ria.
Os quo.dros estiveram assiní. cons

tituidos:
Aval --- Adolfinho, Fateco e Dia

mantino; Henrique, Magrio e Beck;
Zacki, -depois galego, depois Abe
lardo-, Felipinho, Nizeta, Tião e

Saulzinho.
Figueirense --- Luiz, Branca-de

Neve e Chinês; Jalmo, Chocolate,
Espezim -depois Jaír-; Raul, -de
pois Nery-, Dirceu, Monguilhote,
-depois l\braão, Calico e Mandi-

FUTEBOL
S Paulo

S. Paulo 6 e Santos 1.
Renda 110.543 cruzeiros.
Ipiranga 3 e Juventus 1.

Renda 14.179 cruzeiros
Portuguesá de Desportos

5 e S.P.R. 2. Renda 7.867
cruzeiros.
Comercial 3 e Ioho qu o r ç

1. Renda 6.571 cruzeiros.
*

A colocação do corn peo-
nato paulista por pontos
perdidos é:

I 1 c Palmeira, 1;
2° Corinthians, 2;
30 Portuguesa Desportos, 6;
4° Porto Santista, Juven

tus e Santos, 8;
50 Comercial, 9;
6° S.P.R., 12;
7° labaquara. 14.

•

Até agora, a arrecadação
do campeonato atingiu ...
1.678668 cruzeiros. O Club
que mais arrecadou foi o

S. Paulo: 869.170 cruaaí roa,
•

Turfe
No Rio, ontem, o páreo

principal foi o "Prefeitura
Municipal": em lo lugar
Lunar, em 2° Burguete, em

�o .IJselo. O movimento ge.
'r.al das apostas atingiu .

1.206.630 cruzeiros.
Em S Paulo, o clássico

"Criação P,=,ulista" foi ga
nho por EI-Faro. que fez
os 1.200 mts. em 70 segun
dos (tempo record).

Basquetebol
Argentina 32 cestas e U

ruguai 29.
Remo

Na regata dd '9nseada de
Botafogo, o Ulube Guana
bara obteve o primeiro lu
gar (com cinco lOS. lugares,
dois 205 e um 3°).
Os demais colocados, pela

ordem Iornrn i,Vasco, Flamen
go, Botafogo e Internado
nal.
,..-__.....-.-_.".-.--........_-_._..- .._,._,,_._-.-,...

É U1U DOENÇA
:MUITO PERIGOSA
PARA A FAMÍLll
E PA:&A. A RAÇ.A--

AUXILIE A 0011·
BATEL-A COM O

Foi para n6s elevada honra a

visita com que, no sábado, nos
distinguiu o sr, desembargador
Henrique da Silva Fontes, pre
sidente do Instituto Hist6rico e

Geográfico de Santa Catarina,
afim de trazer-nos os seus

parabens por motivo do 29'
aniversário do ESTADO.
O eminente humanista con

terrêineo demorou-se, em nossa

redação, em amável palestra,
como sernpre , cheia de idéias
nobres e sábios conceitos.

Moscou, 16 (U.P.) -- As forças russas tomaram novas posições
vantajosas nas proximidades de Novorossisk, onde os nazistas experi
mentam enormes perdas em homens e materiais de guerra. Por ou

tro lado, a aviação russa destruiu as linhas de comunicação que o

inimigo utilizava para movimentar grande número de tropas. A arti
lharia russa �stá destroçando metodicamente a complexa serie de de
fesas que os nazistas levantaram em tórno da cidadela de Novorossisk,
cidadela esta, agora, bloqueada por terra e mar. Os alemães 56 pu
deram enviar reforços, desde há algum tempo, a não ser por via aé
réa. Mas êsse processo se tornou demasiado caro, pois as patrulhas
aéreas russas interceptam e abatem os pesados transportes aéreos na

zistas.
..................................................�

A luta em Atú é séria
Washington, 16 --U.P.-- Tudo parece indicar que as tropas dos

Estados Unidos, desembarcadas em Atú, nas Aletuas, não estão con

tando com apoio decisivo da marinha de guerra e da aviação , devido
ao máu tempo ali reinante. Sabe-se, entanto, que naquela pequena
ilha aleutiana continua furiosamente a batalha. Recorda-se que na

quela região, a névoa é tão intensa, que impede, quase sempre, toda
operaçiio aérea ou navaL

Defensores da cívílízacão moderna,

Cairo, 17 --U.P.-- O ex-embaixador dos E.E. U.U. junto ao go
verrro russo sr. Joseph Davies, atualmente enviado especial �do preso
Roosevelt, quando de sua passagem por esta capital declarou: Minha ida
C1 Moscou, desta vez, será de curta duração, mas estou satisfeito de ir
renovar meus antigos conhecimentos.

Levo uma saudação ao presidente russo, aos seus exércitos e ao

povo em geral, os quais tanto têm defendido o civilização moderna
contra as hordas hitleristas.
".........._-.-_-..--.-....._-.-_-_-_._._-.-_--....._-_-_•.._-.-_-_...��.....,.._._.�

o SUB-REI VAI ABDICAR?
Argel, 17 (U P.) - Além dos rumores que em todo

o território italiamo correm à cerca da iminen te invasão
da Europa, outro. mais sensacional, se registou. Assim é
que se diz que o rei da Itália abdicaria em favor do
príncipe do Piemonte, Humberto de Savoia.

I Rio
Na S'-feira (dí n 13): Vasco

3 e Madureira 3,
No Sábado (dia 15): Flu

minense 3 e América 3. Ren-

I
da: 122.439 cruzeiros.
Ontem:

IS.
Cristóvam 4 e Flamengo

1. Renda: 38r200 cruzs.

Botafogo 9 e Bonsucesso 2
Renda 4r500 cruzs.

Canto do Rio 4 e Bangú 3.
Renda 1.658 cruzs.

A colocação do campeo
nato carioca, por pontos
perdidos é:
l° America. S. Cristóvam

e Fluminense, 2;
2° Canto do Rio, 4;
30 Botafogo e Vasco, 6;
40 Flanrengo I 7;

o «soberano retornou»
Londres, 17 ou. P.- A rádio de

Berlim anunciou que o rei Cristia
no retornou à direção do governo.
Recorda-se que soberano dinamar
qu ês sofreu forte comoção cerebral,
em conliequência. de. uma. queda. do
ca.valQ,

E a manteiga sobrou!

RITZHoje - às 7.30 horas - Hoje
A vida é um tango

Doutora
JOSEFINA SCHWEIDSON
reiniciou sua clínica

Rio, 17 -Ag. Nac.- --- Desde quo começaram a aparecer os pri
meiros sinais de ausência de manteiga no mercado, o ministro João
Alberto, orientando pessoalmente os trabalhos, determinou rigorosas
sindicâncias junto aos estabelecimentos distribuidores do produtor
Ontem, os agentes do Serviço de Fiscalização de preços e estoques, da
Coordenação, localizaram nos dep6sitos da Companhia de Armazens
de Produção de Minas, um vasto estoque de perto de 63 mil e 45 qui
los, O qual foi imedigtamente requisitado. O referido produto será
pago pelos preços do tabelamento em vigor.

Não ouve bem
do

DE PESSOAS TEM

por causa
catarro?

EXPERIMEXTE ESTE RE�IÉDIO
Se V. S. sofre de aturdimento catarral

ou de zumbidos nos ouvidos, ou se o ca

tarro obstroe a parte posterior da sua

garganta, certamente se alegrará ao sa

ber que essa tão aborreciela afecção de-
saparece prontamente com o simples tra

tamento, durante alguns dias, de PAR·
MINT, o qual poderá adquirir em qual
quer farmácia ou drogaria.
Nota-se uma grande melhora logo no

primeiro dia. A respiração se torna mais
facil e desaparecem,. gradualmen te, os

zumbidos dos ouvidos, a dor de cabeea,
3. sonolência e a obstrução nasal.
A perda do olfato e elo paladar, a difi·

culdade ele ouvir e o desprendimento do
-muco nasal na garganta são outros sinto
mas que inelicam a presença ele catarro,
o qual deve-se combater com o tratamen
lo de Parmint.

USADO COM BOM RE
SULTADO O POPU<

LAR DEPURATIVO
DO SANGUE

Vende se pegueno casa
-

comercial, de
sêcos e molhados, bem a

freguesada, à .rua Uruguai,
n. 17, Tratar na mesma.
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VARTAZES DO DIA
HOJE 2a.-feira HOJE
CINE ODEON
A's 17, 19 e 20.45 horas: "Além.

do Inferno", mostrando a odisséia
de um subrnco-íno. E mais "Econo
mia" --D.F.B.--, "Feitico contra o

feiticeiro" --Desenho-- e "A voz do
mundo" --Atualidades-- Improprio

até 14 anos.

IMPERIAL
A's 19.30 horas: "Vendaval de

paixões". genial produção em téc
nicolor. E :mais: "Na pista de In
terlagos" --DFB-- e "A pesca da
Fruta" --short colorido-- Impr6prio

até 10 anos.

Arrastada pelas vaga$
Em favor dos pequeninos órfãos,

filhos da viuva Maria Monteiro da
Silva, --- que foi 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 Cr $ 551,00
João Alcindo Oliveira 5,00
A. M. 5,00
XXX 5,00
Continuamos a receber quaisquer

d:mativos.
As anedotas e piadas aparen

temente Ingênuas são graDdes
armas de desagregação mane
jadas pela "quinta.coll1�'''.
(Lo p. �.)_.

I fjJ IIIJII :I�1 r:�!A SaFILaS ATACA TODO O ORGANISMO
U Fígadc o Baço, o coração o Estômago, os

Pulmões a Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dõres
nos OS80S, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca
belo, Anemia, abortos e faz os individios idiotas.
Inofensivo ao organismo. Agradável como licôr.
O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. S. P.
como auxíllar no tratamento da SUilia e Reu
matismo da mesma origem.

VALIOSAS OPINiÕES
O ELIXIR c911t», dada ii sua Atesto que apliquei muitas

base. é ótimo auxiliar do tra- vezes o ELIXIR «91ft» obtendo

'lamento da Sífilis principalmen- sempre os melhores resultados
e ID06s casos em que a via bo· no trelamente da Sífilis.
ca a única possível.

(a) Dr. Benedito Talosa. (il) Dr. Rafael Bartoletil

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


