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Perigosa «Quintit2tftlóúàr;- na Alemanha
LONDRES, (B. N. S.) --- A ALEMANHA ESTÁ ALIMENTANDO, UMA DAS MAIORES QUINTA-COLUNAS JÁ VISTAS

NO MUNDO: OS, TRABALHADORES ESTRANGEIROS EMPREGADOS NAS SUAS INDúSTRIAS. O GRANDE RISCO QUE AS
AUTORIDADES NAZISTAS ESTÃO ENFRENTANDO nECORRE DA GRANDE CRISE DE MÃO DE OBRA NO REICU. O
"DAILY EXPRESS" INFORMOU QUE O MAJOR VON SCHROEDER ESTÁ ORGANIZANDO EM TODA A ALEMANHA UMA
SÉRIE DE ENSINAMENTOS CONTRA A SABOTAGEM, DEMONSTRANDO OS MELHORES MEIOS PARA EVITÁ-LA E

DESTRUí-LA.

DR. SAULO RAMOS IDe regresso da Capital da
República reinicíou defini
tivamente a sua clínica, das

I
14 às 16 horas. Consulto
rio à Praça Pereira de Oli
veira n" 10'

EVITE A DIFTERIA
VacL:1.e o seu filho con

tra esse terrivel mal
(CRUPE)

Informações com o

Dr. ARMINIO TAVARES
o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORESo que souberes não contes 110

teu amígo, pois o amigo do teu

amigo pode ser um "quinta
colunista". (L. D. N.).

CASA MISCELANEA. distribui
dora dos Rádios R. C. A. Victor,
Vávulas e Discos. - Rua Traja
no, 12.I Florianópolis Sexta-feira, 9 de Outubro de 1942 I H. 8653

�------------------------------------�------------------------------------�--�--------�--------------------�--�---=--==.....

Despedaçou o crucifixo para que o filho não contemplasse «um judeu»
Istambul 9 (Por Cedrick Sal- "Frau" Schmidt foi entregue periora levou a criança nos bra-

ter" corres�ondente do "Dai- manha para a Austría a-fim-de aos cuidados da madre superío- No auge da fúria, disse ços ao pai, declarando-lhe com

ly Mail", por intermédio da que a mesma désse à luz uma ra, mas seu esposo insistiu em Sohmídte - "Não quero que a brandura:

Beuters) - -Um médico aus- criança. Devido à demora do

I
que um grande crucifixo, que s.e primeira visão do meu filho se- "O �enhor nã.o .precisava ter

tríaeo, que acaba de chegar co- trem foram obrigados a descer achava no quarto, fosse removi- ja a de um judeu, mesmo que removido o crueífíxo. O seu de
mo refugiado à Turquia, con- num� pequena aldeia a cêrca do, antes de mais nada e, fin_al- êsse esteja morto, como todos sejo, para q�e a �rimeira vi
tou-me a seguinte história: de 100 milhas de Viena e onde! mente, despedaçou com as maos I os judeus deveriam estar". sao de seu fílho nao fosse a de
"Karl Schmídt, notório sa- o único hospital era'dirigid� i o símbolo da fé crist�, uma vez

I
A criança nesceu naquela um judeu,. foi atendido ag'or? =

bujo nazista e carrasco de [u- pelas freiras de um convento. I que nínguem obedeeía as suas noite e a própria madre su-I-••o seu filho nasceu sem VIS-

deus, levou sua esposa da Ale- ordens.. ta".

XXVIII

S�bmarinos gr�goS 1
0•••••••••••••••••••

Goul oAle de po-mbos-co e·oCairo, outubro (Inter-aliado) - r rr I
Os submarinos gregos, que operam tem o prazer de participar Londres, outubro (Interaliado) - Na Bélgica ocupada é realizado
no Mediterrâneo, estão infligindo

às exmas. Senhoras e Se- I de três em três meses, um recenseamento dos pombos-correio. Cada pro-
serias perdas à navegação inimiga.

I
prietário de pombos deverá guardar uma lista que permita que sejam

Não se revelou o número de sub- nhoritas que a sua repre- conferidos e identificados. Deve ser lembrado, que os pombos-correio,
marinos empenhados nessas ope- sentante se encontra nesta Cidade, à sua disposição, constituem um meio excelente para enviar mensagens ou instruções se-

rações nem as suas bases. Sabe-se, afim de ministrar conselhos sobre ((soins de beauté" eretas, pois só podem ser apanhados quando abatidos, o que não perrni-,
porém, que a sua atividade tem si-

e "snequillege" científico, durante alguns dias, na te descobrir o proprietário. Esse registo permite aos alemães controlar
do desenvolvida com êxito.

CASA MACEDONIA. a possessão de pombos, e dá-lhes um meio de descobrir a fonte de qual
quer mensagem que é enviada dêsse modo.

o derrotismo e o pessimismo Reserve, pois, desde já, a sua hora.

são armas da "quinta-coluna". Consultas: das 10 às 12 e das 14 às 16.30 horas.

O f' b d V I d M t_(L_._D_._N_._). .__� " " ; une reaspecto o ae a ore

pratl·cam novas vl·ole-Del-as M?S�����s�l��·o�a!�)d;r� ;�r�? t;:fr�e�s�' le�����aS���iddaes����oal��'
maes ao norte do Caucaso, e qualificado como "vale da morte. Com

efeito, os mortos alemães flutuam nas correntes que descem 'para o Cás

..

Londres, outub�o (B. N. S.) - A sinis�raservem a dois �bje�ivo.s dos alel�ães: conc�rrem I pio e o vale está coberto de destroços dos "tanks" de seis divisões "pan-
notícia do desaparecimento de centenas de ln-para colocar a índústrta e o capital holandes sob zer", que foram destruidos. Assevera-se que a Terceira Divisão de
dustríaís e de hom�ns de negócios na Holanda � controle nazista, e ajudam a remover maior I "tanks" germânica foi quase eliminada, tendo os seus oficiais sentido
ocupada pelos nazistas esta causando grande numero de membros das classes elevadas. Na tão profundamente a derrota que se suicidaram.
ansiedade nos círculos holandeses de Londres. Holanda, como em todos os países conquistados, I

- ,

A última prisão, foi a do diretor gerente de im-os nazistas estão sistematicamente exterminan ••••••••••••••••••••••••�
portante firma comercial com filiais em todo o do as classes cultas e abastadas, de maneira a • •
país. Acusado de ter "insultado o exército ger-deixarem os povos sublugados sem líderes, pois, • •mâníco " foi detido e os seus negócios passaramassim, não poderão resistir mais tempo à ex- •para o controle nazista. Nos círculos holande-ploração dos conquistadores germânicos. • •
ses de Londres acentua-se que essas violências • •

: DE PESSOAS TEM :
: USADO COM BOM RE· :
: SULTADO O POPU· :
• LAR DEPURATIVO ..
• •
• DO SANGUE " •.
• •
• •
• •

: A SIFILIS ATACA TODO O ORGANISMO :
• O FfgadG, O Baço, o coração o Estômago, os •
•

Pulmões a Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dôres
•nos OS808, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca-

• belo, Anemia, Abortos e faz os individios idiotas. ..
• Inofensivo ao organismo. Agradável como lleôr. •
• O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. S. P. "
• como auxiliar no tratamento da Sífilis e Reu- .,
•

matismo da mesma origem. _ ..
VALIOSAS OPINIOES w

• O ELIXIR «91li». dada a sua Atesto que apliquei muitas •
• base. é ótimo auxiliar do tra- vezes o ELIXIR «91li» obtendo •
•

tamento da Sífilis principalmen- sempre os melhores resultados •te nos casos em que a via bo- no tratamento da Sífilis.
• cal é a única possível •
• (a) Dr. Benedito Talosa.

,

(a) Dr. Rafael Bartolem •
e ,e

••••••••••••••••••••••••

Os nazistas

AVISo ESP�C��liS:��� d�e�ças e operações
I

de olhos-ouvidos-nariz e garganta, avisa aos seus clientes
que reiniciou DEFINITIVAMENTE sua clínica.

Rua Vítor Meireles, 24 - Fone 1447
DE MANHÃ: la às 12 hs. - À TARDE: 3 às 6 hs.

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

Continuam as crueldades nazistas

Legião Brasileira de
Assistencia

Londres, (B. N. S.) - O jornal sueco "Svenska Dagbladet" anuncia
que as novas leis sôbre o casamento, introduzidas pelos nazistas, estabe
lecem a esterilização dos insanos e de outras pessoas "deficientes". Nos
círculos holandeses, de Londres, salienta-se a definição de "deficiente"
como a entendem os nazistas. Diz-se que a palavra tem terrivel signifi
cação em vista da política nazista de extermínio das classes superiores
em todos os paises conquistados, como sendo o meio mais seguro de es- Foi instalada, ontem, defini ti
rnagar a resistência dos povos à dominação germânica. Com efeito não varnente, em dependencias da
há mais terrivel arma do que a esterilização, para o extermínio de Associação Comercial, gentilmen-
uma classe inteira, numa nação. te cedidas pela sua diretoria, a
� sêde da Legião Brasileira de

O moral dos nazistas na Bélgica As�:te::�i�odo. a Secretaria da
Londres, outubro (Interaliado) - Comunicados procedentes da patriotica instituição começará a

Bélgica ocupada confirmam que o moral da população continua excelen- fun�ionar, nos dias uteis, das
te. O estado de espírito do exército de ocupação no entanto não está 14 as 16 horas, atendendo a

bom. Em Liége noticia-se que três aviadores nazistas se suicidaram, num t?dos os assuntos à mesma rela-

período de 48 horas. Fontes seguras informam também, que diversos ofi•. t_lV_O_S_.
_

eíais .ouvem regularmente a �BC, não tendo mais confiança na imprensa I. rBlil.pa' LOÇÃO MARAVI.
alemã,

"
LBQSAI

)
.----------1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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\ Tornado obrigatorio o ensino da defesa
FILIAL passiva anti-aérea em todos os esta-

FLORIAHOPOLlS

I
belecimentos de ensino

Rua João Pinto, 9 A �io, 8 (c. P.) -.
o �r:�sidente �a República assino� o seg�in�e decre-

to-lei, tornando obngatono o ensmo da defesa passiva antí-aê rea :

escola e escritorio, Livros em branco, Tintas, Artigos para presentes, Artigo 1° - O ensino da defesa passiva é obrigatório para os alu-

Canetas tinteiros, Lapiseiras, Brinquedos etc. nos de todos os estabelecimentos de ensino oficiais ou particulares exis-

Completo sortimento dos artigos PELIKAN. tentes no País.

REPRESENTACOES Artigo 2° -- Constitue obrigação de todo pessoal docente e adminis-

G ERENTE: E DMUNOO S I LVE I RA JOR.
trativo dos mesmos estabelecimentos, o ensino e estudo da defesa pas-
siva. A

Artigo 30 - O ministro da Educação, ouvido o ministro da Justiça
e Negócios Interiores, baixará instruções para o cumprimento do dis

posto no presente' decreto-lei.
Artigo 4° -- €ste decreto-lei entrará em vigor na data de sua publi

cação, ficando revogadas as disposições em contrário.

z

MATRIZ
BLUMEHAU

Rua 15 de NO'I. n. 533
CASA43

LIVRARIA E PAPELARIA.
Artigos para

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

AINDa UA' MUITA GENTE ILUDIDA NA ARGENTINA
Londres, 8 -- (Associated Press) - Comentando as relações da Argentina com, os países

do Eixo o "Times" diz que, apesar da manifestação significativa da Câmara dos Deputados Treinamento
daquele país, é impossivel ainda fazerem-se prognósticos quanto ao alinhamento do país sularne-

ricano no bloco de hmérica Latina a favor das democracias que lutam contra os totalitarios
Acrescenta o jornal que há ainda muita gente na Argentina que acredite fique a Argentina
intata no meio da catástrofe que ameaça o mundo civilizado parecendo que alguns chefes mili
tares daquele país são vitimas das mesmas ilusões que sofrem o marechal Pétain e outros, acre

ditando haja alguma coisa de honra e dignidade sob a inflexibilidade do militarismo alemão.
Esses espíritos iludidos mostram-se cegos à evidencia, não vendo a destruição impiedosa e injus
tificada de navios mercantes e de passageiros inocentes, como se tem dado com a propr ia ma

rinha mercante sul-americana, notadamente a brasileira, sem consideração sobre se eram paises
beligerantes, não beligerantes ou neutros e embora viajando perto das costas do continente sul

americano.

ARAUJO OLHOS, OUViDOS
-NARIZ, GARGANl A

�--------------------------

I�S1'lfUTO IJ� Oii\HNO�'flCU
CLl�ICO

Dr. D;alma Mcellmann
Formado pela Uníversldade dI'

Genebra (Sulca)
om pré,tlca nos hospitais europeu
Cfmlca médica em geral, pedlu-ts.
doenças do sistema nervoso, apare

lho genlto-urrnarto do homen
e da mulher

Asststen te Técnico
Dr. Paulo Tavares

Corso de Radlolo�la Clínlea com o
dr. Manocl de Aoreu Campanarto
Silo Paulo], Especializado em HI·
glene e Saúde Pública, pela UnI ver
Ildade do RIo de Janeiro,

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia cllnica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal

Gabinete de flsioteraoia
Laboratório de microscopia e

análise clinica
Rua Fernando Machado,'

Telefone 1.195

PlORTANOPOll'

Dr.
Especialista, assistente do Professor Sanson

do Rio de Janeiro.

C,., I Peja manhã, das 10 as 12
• On'u ta s! A' tarde, das 3 às (1

Consultório: Rua Vitor Meireles. 24. - Fone 1447

Dr. MADEIRA NEVES-- médico especialista em

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

Consultas Pela manhã: às terças. quintas e sabndos. das 10 ás 12
horas: à tarde. diariamente. das 15 às 18 horas

Consultório: Rua João Pinto D. 7, sobrado - Fono: 1467
Resldência: Rua Presidente Coutinho, 23.

Josephina Schweidson
MEDICA

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

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

Dra.

realista para as
« Comandos»

batalhas, numa escola dos
brltênicos

Dr. MARIO WENDHAUSEN - �i����aa:eo �:��
de Medicina da Universidade do Brasil}

Ex-interno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira
médico do Departamento de Saúde

CLíNICA MÉDICA I Dr. ARMIHIO TAVARES
OUVIIJOS - NARIS - GARGANTA

CONSU1,TÓRIO:
Rua João Pinto. 'l - Fone Vj61

I
RESm2NCIA:

Rua Bocaiuva. 11ft - Fone 1. ft56

I

--------

Moléstias internas de adultos e crianças,
Consultório: Rua Felipe Sehn Idt n. 38 - Tel, 1426

Residencia: Rua Visconde de Ouro Preto n. 70 Te!. 1523
ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOPOLIS. Dr. Antônio Moniz Ide Aragão

MÉDICO
Cirurgia e Ortopedia.'
Clínica e Cirurgia do
tnrax. Partes e doenças

de senhoras.

CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33,

Diariamente das 15 1\8
17' horas.

HESID1!;NCIA:
Almirante Alvim, 36
Telefone n, 751.

,

D r AUCiUSTO DE PAU LA DJ�eto�a�����S��:1• Florlanopolis
Residência e Consultório: RIJa Visconde de Ouro Preto 51

(próximo ao Teatro).
Cirurgia geral e Doenças de Senhoras.

Fisioterapia: Diatermia, lnlra-vermelho e Ultra- Viuleta.
CONsULTAS: DiariamenCes às 11.30 e das 15 às 18 horas

Fone 1.644

�
Dr. SAVAS LACERDA

Oculista do Centro de Saúde e do Hospital de Caridade
Ex-Interno do Serviço do Professor Leõnidas Ferreira e ex-estagiário dOli
servíees do dr, Gabriel de Andrade (Rio) e dr, Pereira Gomes (S. Paulo)
CUnica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e G�'AGANTA
Rua Ft'lipe Schmidt, 8, altos da Livraria X'Ivier. Fone 12591Residencia: Conselheiro Mnfra. 77-FLORIANOPOLIS.
�-----------------------�. ----,----------=----------

I Dr. Z. DE LINS
NEVES

Ex-assistente da Cllntca
Ginecológica da Facul
dade Nacional de Medi
cina e do Hospital Psi.
quiátrico do Rio de

Janeiro.
CONSULTO RIO: R. Tra

II
jano 33. Dl:is 13 às 15 hs.

RESIDÊNCIA:
-

Rua Trajuno, 55.

Di. Remigío
CLlNICA -MEDICA
Molestiaa Internas, de

Senhoras e Crianças em

Geral

ICONSULTORtO:
Rua Felipe Schmidt-Edifi
cio Amélia Neto-o-Fone 1592
9 ás 12e 14 ás 17 horas.

RESIDENCIA'
Av, Hercillo Luz, 186

- Phone: 1392 -

Attende a chamados
14

Dr. BEZERRA LEITE

CLÍNICA
,

MEDICA Verdadeira atna�ão.· de
administrador democrqtico

Belém, 8 (A. N.) -- A "Folha do Norte" publica ampla reportagem
a propósito do abastecimento desta capital, focalizando os aspectos mais

; sugestivos da vida da cidade às primeiras horas da manhã. Desde muito
cedo, via-se o prefeito Abelardo Condurú, no meio do povo, preocupado
com a aquisição de gêneros, tomando providências, impedindo explora- 'f
ções, harmonizando interêsses, coibindo abusos, numa verdadeira atua-
ção de administrador democrático.

.

I
CONSULTORIO:

Rua Trajano. 33
Sobrado

Consultas das 5 horas

I
em deante.

RESIDENCIA:
Rua B!umenau, 28

---

"As tropas britânicas dos "Comandos" tais
como as que tomaram parte nos ataques ousados e co

roados de exito contra os litorais francês e norueguês,
passam por um adestramento dos mais severos, em con

dições de batalha tornadas tão reais quanto passiveI.
Munições verdadeiras são empregadas é atiradores espe
cializados, que assumem o papel de defensores, atiram
tão perto dos Comandos quanto podem, sem com tudo
causarem baixas. Os que recebem o treinamento atra
vessam literalmente fogo e agua. Na fotografia soldados
britânicos na escola dos Coman'dos atravessam a nado
uma piscina muito funda com todo o equipamento.

British News Service.

I

GRANDE BAILE DE ANIVERSARIO
.

\

r- '.

x

Sábado, dia 10 - comemorando a

passagem do 16,0 aniversário de
fundação do Clube, convidam-se os

srs. sócios e exmas, famílias para o

grande baile e posse da Diretoria,
Coroação da Rainha da Primavera

Dansa da "Polonaise"

Apresentação da crônica semanal.

Traje - rigor ou branco.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE DOZE-O Grêmio Marajoára, continuando a campanha encetada em outubro de
941, realizará, em- 17 de outubro corrente, o segundo baile: «Asas para o Brasil» ..

MAIS CHECOS EXECUTADOS
Londres, 8 (A. P.) - Em fontes ligadas ao governo chéco no exí

lio, informa-se que, de acôrdo com as notícias de Praga, os alemães exe

cutaram mais quatro cidadãos checos: Viktor Polecek, acusado de ati

vidades hostis ao Reich; Ue.-ceI. Jan Hubacek e Josef Kocman, acusados
de alta traição; Josef Juro, por tentar reviver o partido comunista.

Avião "Fairchild", em missão de salvamento I

de vidas no mar, afta Regiãot:do O. Med:O. Machado & Ci�.
Agências e

Representações
C.lxl post.1 - 37

RUI João Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS
Sub-agente. nOI princip.II

muncíplo, do Ellado.
17P.Estão chegando

as novidades

Esse aeroplano anfíbio, de construção nor-te-
americana, está sendo usado pelo Serviço de Salva
mento Aero Marítimo do Comando do Oriente Me
dio, nas pesquisas efetl.4adas sobre o Mediterraneo,
à procura de pilotos 'que foram forçados a desce
rem ao rncir-

Na fotografia: Um ' 'Fairchild "

norte-americano,
anfíbio, utilisado pelo Se.rviço de Salvamento Aero
Marítimo britânico no Oriente Medio.

BRITISH NEWS SERVIGE.

CONCURSO PARA DENTISTA DO HOS·
PITAL MILITAR

•

É nesta data, aberto pelo prazo de 60
dis, o concurso de títulos para círur
g íões dentistas contratados, a-fim-de ser-

o
virem neste Hospital, devendo OS interes-

li ���:s_:p�:;;:: p7ss:::u�::e:�:c;:::
dade de Odontologia oficial ou ofícíaltza
da pelo Govêrno Federal e certidão de
seu registo no Departamento Nacional
de Saúde.
b) - Certidão de nascimento em ort

ginal, provando ter no máximo 35 anos
de idade.
c) - Certificado de alistamento ou de

reservista, com o registo de que seu pos
suidor se acha em dia com as obr-iga.
çôes concernentes ao Serviço Militar.
d) - Cópia de ata de inspeção de

saúde.
e) - Atestado de conduta civil, f'ír-ma

do por autor-idade competente e folha
corrida.
f) - Ser brasileiro nato ou naturalí

zado e no gôzo do seus direitos civis e
políticos.
g) - Carteira de identidade.
h) - Atestado de vacina.
i) - Residir há mais de seis meses

nesta cidade.
Todos os documentos acima, com ex

ceção dos referidos nas alíneas c e d, de
vem ter as firmas reconhecidas por ta
belião.
Para maiores esclarecimentos, deverão

os interessados dirigir-se ao Hospital Mi
litar, das 8 às 12 horas.
Hospital Militar de F'Ior íanõpolls, 25

de setembro de 1942.

MAIS UM PERCALÇO
Mesmo nas ruas mais centrais

da cidade, moradores há que,

para evitar o trabalho matutino,
colocam fóra das portas das re

sidencias as latas ou caixões de
lixo para ser removido, no dia

seguinte, pelas carroças ou ca

minhões da Limpeza Pública.
O rigoroso "hlack-out", sob

que há já muitas noites se acha
a cidade, não permite aos tran
seuntes evitar quedas e trope
ções motivados por êsses de

pósitos, que, antes de serem

esvaziados pelos lixeiros são re

volvidos pelos cães vagahun
dos ...
Por que não .evitar mais êsse

incômodo, dentre os muitos
que, infelizmente, nos trouxe o

"black-out" ?
O fato fica registado para

servir de lembrete.

1 Viuva Deodosia Cart Carth
participa a seus parentes e
pessoas de suas relações o
contrato de casamenta de sua

filha IDALIA. com o sr.
CANTIDIO MORAIS

""""""",�oooooaao_1Viuva Angélica Morais
participa a seus parentes e
pessoas amigas o noivado de
seu fiiho CANTIDIO com a
srita. IDALIA CART CARTH.

Dr. G.

CAHTIDIO e IDALlA
noivos

Recentemente adquiridas pela CASA DAURA,
para a sua grande venda extraoz:dinaria, de
Fim de Ano.
SEDAS ESTAMPADAS - os mais belos e mo

dernos desenhos.
TECÍDOS DE ALGODÃO - o que há de mais
moderno.

SEDAS LISAS - resistentes e baratas.
Cretone-s, opalas, voil , fustões e linhos estam

pados, linho e seda lisa e xadrez, tricolines,
murins, algodão, atoalhados, colchas, meias
de todos ()S tipos, e mais urnu infinidade de
outros artigos, recem - chegados, que estamos
vendendo por precos baratíssimos.

Comece boje mesmo a economizar,
fazendo as suas compras na

CASA DAURA
à rua Felipe Schmidl, 19

I�_���
A deporlação de belgas

Angora, 8 (Associated Press) - Anuncia-se em circulos gregos lo

cais que são esperados, em Atenas, cêrca de 10.000 refugiados alemães

da zona do Reno, os quais querem assim escapar dos constantes ataques
da RAF.

Crédito Mútuo Predial
---------------------------------- ---------

Proprietários: J. Moreira & (ia.

22 DE AGOSTO
Foi entregue ao _;)restamista Liberato Francisco Duarte

possuidor da caderneta D. 12CI:l, o prêmio
que lhes coube em mercadorias, no valor de rs.

6:250$000
contemplado no sorteio de t 8 de Agosto de 1942.

Deve-se notar que o mesmo prestamista já foi
premiado há anos atraz, com o prêmio maior,

sendo que a sorte já bateu-lhe á
porta, duas vezes

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

18 DE OUTUBRO
Mais um formidável sorteio realíza rá a Crédito Mú

tuo Predial, no dia 5 de Outubro (6 r.íeíra),
com prêmios no valor de.

6:250$000
Não vacile adquira já a sua caderneta na sé de da

Crédito Mútuo Predial à rua Visconde
de Ouro Preto n° 13.

-- ...

Consulta médica gratis !

Contribuição apenas 1$000

3v.-3

Luiz Ribeiro e Olindina
Costa Ribeiro

participam a seus parentes e
pessoas de suas relações o nas
cimento de sua primogênita

ZENITE

(16roo
Gdlletti
ADVOGADO

Praça 15 de Novembro. 23
10 andar (Altos do Café
Bubi). - Fone l.lt68.

Fpolis.. � - x - �2.

3 v.-2

PILULAS DE
BRISTOL,
que asseguramuma
suave e perfeitaUm
peza do estomago e

intestinos, é o mes
mo que renovar es
tes orgãos, e Isto
importa em um optí
mo luncclonamento.

�
�

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

IIConquistas italianas feitas por cartógrafos
Berna, 8 (R.) - Os jornais suiços protestaram contra a recente pu

blicação de um mapa da Itália, "elaborado depois de 1918", no qual se

vêm a Córsega e três distritos suiços - os cantões de Valais, Ticin e

I parte do de Grisões, - como fazendo parte integrante do território ita
liano. Um dêsses jornais, o "Tagwatch", diz que ,tal ausência de fato é
profundamente lamentável neste ano de 1942".

----------;----�������----------�'�.--���������-----------------
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•• •
• •

: SEDAS:• •

: padrões maravilhosos, finíssimo acabamento :
: das melhores fábricas do país, são :
: encontradas nos balcões da :
! Casa SANTA BOSA 5
lIDO _

• •

: Diáriamente recebemos novidades :
: Rua Felipe SCbUlidt, 54-Fone 1514 :
• •
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A crueldade
fascista

Londres, 8 (R.) -- Um ex-sol
dado belga rc: morto a sangue
frio por um rexista (fascista
belga), em Chatellrieau, na Bél
gica, somente por. ter olhado pa
ra o rexista "d� maneira desde
nhosa", - ar.uncia a agencia
independente belga nesta capi
tal.

O rexista, um advogado pro
fissional, passava por m:HI. rua

trajando o uniforme do parti
do quando viu o ex-soldado, que
o observava, Sacou imediata
mente do revólver e alvejou o

compatriota, liquidando-o em

seguida com mais dois tiros. A

vítima, cuja esposa era de na

cionalidade inglesa, tinha-se re

cusado anteriormente a traba
lhar para os nazistas, preferin
do levar vida precaría como ven

dedor ambulante.
Depois do crime, muitas pes

soas compareceram ao local,
depositando corôas sóbre o

chão, sendo dispersadas pelos
alemães. Outras ainda, manifes
taram a sua simpatia compare
cendo aos funerais ou fazendo
donativos em dinheiro à víuva.

Ntq��ei_�e ��a O�!�!!�: Bungalow
de aluguel, chapa nO 1.511. Aluga'se um, recent_emen-
Preço: 6:500$000, te cunstruido, bRm no can

Tratar com o proprietario, tro da cid·lde. Informa-
Victor Espindola, CB"'a Eh�- ções na c( a 'HI. Boa VistaJ, I

trica- Rua João Pinto 15 à rua Cons. Mafra,' 26-A.1
VS-l0

• ISv - S

Espinhas. eczemas. manchas
da pele. narasítoses. furúnculos.

úlceras.
Tratamento das afecções do

couro cabeludo.

Dr. TOLENTINO
DE CARVA'LHO

Consultas: Das 14 às 1'1 horas.
Rua Vítor lvleireIles 18-1' andar.

DOENCAS DA PELE
E SIFILlS

----_....

Prestígla o Govêrno e as

classes armadas, - ou serás
um "quinta - colunista". (L.
n, N.).

PnrDIO Aluga-se o
KL prédio à

rus Joinvile, n° 60 para Iamí
lia de tratamento; tem ótimas
instalações sauítártas, garage
e o sas. à parte, para ernpre
gfi(:lI�, Tratar com o pr o pr+e
tario. 81'. Mguiel Leal, à
rua Tenente Silveira, 37,

30 v.-4

Alugam-se
1 predio de construção

recente para família de tra
emento, com íustalação para
errado (, g r ge, à A venída
M .uro Ramos, n- 156.
=Duas boas satas para con

sultório, à rua João Pinto
n° 5 (ao lado do Banco do
Comércio). Informações: Te
lefone I 658 e 1.500 ou rua
•João Pinto n. 5 - térreo.

FOl1 preço de ocasião
Vendem se: dormitario (Rio

Negrinho}, 1 camiseiro, 2
cama? para criança, 1 sala
de jantar, Tratar a Avenida
Rio Branco 156

Vende se
uma chácara

,.

saudável e a-

prazível, C0ID 23 metros
de frente por 330 de fun
dos, sobre a . estrada geral
proxima ao Baluearlo da
Ponta do Leal. Informações
na gerencia do "Estado."

10 vS.-6

Vendem se
Um l casa e

,.
um terreno,

no Arlríú. fronteiros à ca

pela local, por 2:000$000.
Tratar com o cbaulíeur
do carro n- 1522, no pon
to dos automóveis, nesta ca

pitat , 10 vs-l

Cão de guarda
Compra-se um cachorro for
te e bravo, para ter em cor

rente numa propriedade par
ticular. Ofertas à rua Felipe
Schmitd, na 52. apartamen
to número 5.

Jllnoa;.,se boa casa com

11 iodo o confor-
to, à rua Conselheiro Ma
fra, 150. Informações na mes

ma. Sv-l

,,:��;'�.�;��:'�;��:d�,e;z,-I:•••••••••••8•••••••••••:para certos crimes de natureza mílí- • F • E •
:�r� ;gp��;l�:r��ç��I��:��i;:,�:ea:����, 1., armac Ia sperança Ialimentos, A auedida extrema consti-
tue legítima defesa dos altos mteree- • SU F

ê
ses Ida Pátria contra .a ação covarde A A ARMACIA •
de Inimigos traiçoeiros, notadaluente. . ,a
os quinra-coluntstas que ", .somet�te •

Rua Cons- Mofru. 4 e 5 _,. FONE 1.812 v
agem .na sombra, -sob os mais vama-, •dos disfarces. Essa casta, que a Rússia E t dom' "",

3"?ulou antes ,q!l� os axiais lhe ínva- • n rega 8 om :CI 10 •dlssem .Q terrttõrto e que outras na..

•ções ..nais confiantes não souberam •extermrnar, tem sido a causa princi-
pal das desditas que pesa sobre o ••••••••••••• !!!!•••• '''!ii •••••Inundo. Se não exíst.issem os "Quis� li
Iings", COIU certeza o nazdsmo não es-

taria, a estas horas, desencadeando o,
Horror sobre a terra, pois a sua má-
quina de guerra teria sido contida'
pela Idignidade dos homens dos paí-
ses que hoje iufelicita. Na defesa'
do solo patr-io os seres desdobram em'
'valor e energia, combatendo de fren
te, COJU herotsmo. Por iSSQ (]UeSlUO
é ainda mais nefando o crtme dos mi
seraveís .que formam a coluna da
traição, aqueles qnê apunhalam, pel...
costas, 1)01' 11111 punhado de ouro, pela
esperança de honrartas que os "dignos
desprezam, la própria pátria.
Não há valor que possa a-eststtr e

vencer a insidia que a covardia 'dos
traidores prepara. São !:,olpes que
partem dos pontos onde nos julga·
vamos fluais a seguro. A "nova 01'

dem" "eixista" é toda. baseada na for
ça !(la traição de tais indivíduos Indí
gnos de respirar o ar da liberdade
Corno podem encarar o sol, o rosto

dos hOl11C118 livres e construtores, os
covardes que fazem da .tualção, contra
a sua própria terra, contra a própria
Iamílta, a aJ'J11a pura a conquista de
sordidas ambtções?
Por certo, Iiomeus asslm, não têm

o díretto de ví ver ;na gloria da libero
dade e devem ficar enceruados na lle·

grtu-a dos seus pensamentos, filhos
da maldade,
A pena de morte, para tais Indívl

duos, constitue necessidade, pois ,sO°
mente COUl o seu desaparecimento po
deremos enfrentar com a decisão pró
pria da raça e do nosso passado Iiistô
rico a ameaça .naztsta que se espraiou
sõbre o mundo,

Se S01110S um povo pacifista 'Por ex
celência, tutmígo da violência e da
brutalidade, arem por isso deixamos
de compreender .que a maior severí
dado de ação é necessária l)a1'a exttr
par o cancro do qntnta-coluntsmo que
pode,' pela sua ação daninha, corrom
per o tronco da nação.
A pena de morte, !)3l'a aqueles cr-í

Ines, significa a rnedlda extrema, luas
necessária e pi-Incípal, para a defesa
(las nossas instituições, das nossas

crenças, da nossa liberdade.
Ela é r-igorosamente justa, - con

clue a '"'Gazeta", de S. Paulo.

LAURO D.AURADr.
Doenças de Senhoras

Vias-urinarias
Tratamento especíallsado

das afecções crônicas do
aparelho genital feminino.

Tratamento moderno de
gonorréa crônica por meio
de eletricidade. Varizes e

hemorroldes sem operação.
Físíoterapia - Dili termia e

imfra - vermelho.
Consultas - das 10 às 12

e das 15 às 17 horas.
Consulto rio - R. Tiradentes

14. Te!. 1.663.
Residencia - R. João Pinto

9. Tel. 1'.607.

Criado o 20· R.I., na
5a. R. M.

Rio, 8 (A. N,) - o Presidente da

República assinou decreto criando
Ia 1 a Companhia Montada de Trams

missões, na 3a Região Militar; o

200 Regimento de Infantaria, na 5"

Região (Paraná e Santa Catarina);
o 180 Regimento de Infantaria, em

Salvador; o 370 e 400 Batalhão de

Caçadores, na 7a Região Militar; o'
10 Grupo Independente de Artilha

ria, na 7a Região Militar e o 20 Ba
talhão de Engenharia, na 9a Região
Militar.

MIL

Cabelos brancos'
MAIUVU.JHOSA 1

LOÇÃO

NOVO CURSO DE EMERGillNCIA DE
MEDICINA MIUTAR PARA MÉDICOS

CIViS
De acôrdo com a ordem do sr, Coronel

Chefe do Serviço de Saúde da 5a Região
Militar. estão abertas, no H. M, de Flo
rianópolis, as inscrições para novo Curso
de Emergência de Medicina Milltar para
Médicos Civ ís, que tenham de 35 a 55
anos de idade. O Curso em questão, se

rá iniciado vinte dias após a publicação
dêste .

Hospital Militar em Florianópolis, 29
de setembro de 1942,

--�----�------------------------------------.:�---.... _____.

Conpanhia 8aía •

BAIXOU O PREÇO DO LEITE
Pelotas, 8 (C. P.) - A direção do

Entreposto do Leite, como sucede
todos os anos, nesta época em que
é grande a abundância do leite, re
solveu baixar 100 réis em litro, pas
sando assim a 1$000, convindo, en

tretanto, assinalar, que na visinha
cidade do Rio Grande a baixa foi
de 200 réis e o leite é vendido a 900
réis.

Não tenhas dúvida em de
nunciar um "quinta-coluna",
por mais que pareça teu ami
go; não merece tua estima um

traidor da Pátria. (L. D. N.).

.Cemiterio Poético
Lisboa, 7 (A. P.) - As autorida

des municipais anunciam a cons

trução de um novo cemitério em

Lisboa, que se chamará Monsanto
e será situado perto de Queluz. Es
te será um "cemitério poético" -

como diz "O Diário" - que se pa
recerá a um jardim, pois não terá
monumentos.

Clínica médíco-círürgíca do It �!;cla�!P�mOm�é�!O�
t' ALTA C:�h���� Ã:�g��NAL: es:

II..
tômago, vesícula, útero, ovários,
npêndlce, tnmores, etc. -.- CIRURGIA
PLASTICA DO PERtNEO - Hérnias,
hidrocele, varleocele. Tratamento sem
!lor e operação de Hemorroldes e varl·
zes - Fracturas: aparelbos de gêsso.

i Opéra nos Hspltals de Florianópolis.

r', I
Praça pere::ne: ����elra,3°Horãrlo: Das 14 às 16 boras, d1arla

mente.

Encontrado morto o adido
militar boliviano

México, 7 (H. TM) - Com um tiro
na cabeça, foi encontrado morto
cm sua residência, às primeiras ho
ras de ontem, o adido militar à em
baixada da Bolívia, nesta capital,
l1Jajor Samu Tijerinas. Parece tra
tar-se de um suicidio, não tendo
sido ainda publicado qualquer co
municado oficial.

Fundad� em 1870
Seguros Terrestres e

BAIA

o sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
ClÃ. WErrZEL INDUS'I'RIAL-J01NVILLE (Mdrca regist.)

recommcllda-se para roapa fina € roupa COlnmam.
!iS__ D-C ...4Gi#G&4. &.,....r. g Qg;

Side:
Moritimoa

,:>�&Ã� .�'flC(A,
• •

[ IPtttAUOAO(

Dados relativos ao ano de
Capital Realizado Rs
Reservas, mais de
Responsabilidades assumidas,
Receita
Ativo em 31 de dezembro
Sinistros pagos
Bens de raiz, (prédios e terrenos)

1940
9.000:ÚJO$OOO

54.700:000$OÔO
:-1.929.719;000$000

28.358'7 t 7$970
85.964:965�032
7.323:826$800

22 354:000$000

. x � $_ L 1 t $. $i IB UUi( '.". .... z •• gRtlA

,

Dr. Parnphlto d'Utra
da Souza

Diretores:
Freire de Carvalho,
e Dr. Frandsco de

Agências e

Sucursal no

cipais

slIb-ilgências em tod(, o território nacional.
Uruguái. Reguladol!'s de avarias nas prin·
cidades da América, Europa t' Àfrica.

Agente em Florianópoli B

CAMPOS LOBO & (ia.
RUA FELIPE 31-1NSCHMIDT

Caiu postal 19-- TeltlJMIU IOB3-End. rei. c ALLI.4NÇ.4 •

Sub-Agenté em Laguna, Tubarão. Itajaí,
Blumenau e Laqes.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Refugiam- se alemães' na Grecia
Londres, 8 (A. P.) - Uma agência belga diz que a deportação de

cem belgas, ordenada pelos alemães, constitue medida de represália
,

contra os atas de sabotagem registados em Bruxelas e em Mons. A agên
cia acrescenta que se esperam novas represálias em consequência da

morte de Marcel Rondoz, dirigente fascista. Rondoz faleceu poucas ho- j

ras depois de ser atacado por patr-iotas belgas.

A ofensiva dos bombardeiros da RAF
conira a Alemanha

Em seu discurso transmitido pelo radio para o mundo

todo, o snr. Churchi ll, em 10 de maio, prometeu a Hitler que
"Os ingleses e presentemente os norte americanos farão com que
a sua ofensiva aérea contra o Reich seja um dos aspetos prin
cipais desta guerra mundial". Vêm-se aqui alguns dos gigan
tescos bombardeiros britânicos "Stirling" de modelo de 4 motores

alinhad.os e carregados com as respectivas bombas, prontos para
realisarem a promessa do Primeiro Ministro.

British News Service.

I Farmácia ((Esperança),
do

IFarmacêutico NILO LAUS

Hoje e amanhã será a sua preferida
'Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.

Perfumarias.--Artigcs de borrachd.
Garante se a exata observância no receituário médico

PREÇOS MÓDICOS
R. Conselheiro Mafra 4 e 5 (edifício do

Mercado,
FONE 1.642

Só às autoridades interessa
rá, de-fato, o que sabes a res-

peito da "quinta-coluna". (L.
D. N.).

Camisas, Gravatas, Pilames,
:'vleias das melhores, pelos menores

preços só na CASA MISCELANEA
- Rua Tr'aiano, 12.

_ CASA DE SAúDE E l\'fATERNIDADE
SAO SEBASTIAO

sob a direção clínica do médico Dr. DJALMA MOELLMANN
Construção moderna e contortavet, situada em aprazível cuácara, com

espl-ndlda vista pua o mar, exc lente local para CUTa e repouso; á-
gua lrta s quente

-

Aparelhamento completo e moderníssimo para trata
mento médico círúrstce e ginecológico.

Ralos X- Uttra-víoleta-Int a-vo rmelhos O .rcas-curtas- Elerleldade
médica -Exsme 4 endoscóp coa Lebor. tório para os exames de elucida-
ção de díagnósttccs. '

", Apartamentos de luxo com banheiro, 40$000 diário; Apartamentos
de I. classe, 25$000 diár!o; Quartos de IJ. classe, 15$GOO diário; S ,!a@:
reservadas, 1l'$ll('O díã-!o: Acompanhnntes.sem !efelçõe�. 1'.$0011 dlario
Secção de Maternidilde--- Partos com permanêncla de 10 dia" em Apar
tamento de I classe, lnc.us.ve Sé la de f perações: com parteira da cli
ente ilOO$OOO e com parteira da Casa de Saude 350$000.
Ps-a estadas prolongadas preços acombínar. O doente pod ter roê Ilco
particular .

FLORI1\NÚPLIS
Largo sao sebasuão . Telefone 1153

'* E MAIS:-

liç�es VaU�sas
Para a 'lula

._

. ssos filhos cert�s ltço:s
Como ens1Uar a no

do tenam que
d outro mo dvaliosas, que e

render à custa. e

ap experiênclas.amargas .

o _

Um artigo de pal?tt�;5
te interêsse ... Pago ..

Para assinaturas dirigir-se unicamente ocs agentes abaixo I

Agentes em Florianópolis: PEDRO XAVIER & elA. - Rua Felipe Schmidt, 8
Represen.zanre Geral no Brasil: FEHNANOO CHINAGLIA - Rua do Rosário, 55-A _ 2.0 andar - Rio

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

A detenção, em massa, de americanos na França
Washington, 8 (A. P.) - O secretário interino de Estado sr. Sumner Welles, declarou, em entrevista

coletiva à imprensa, que o Departamento de Estado começou a receber novas informações sôbre a deten

ção, em massa, de cidadãos norte-americanos na Fran ça ocupada. As informações supras estão sendo forne
cidas por intermédio da Suiça. Acrescentou o sr. Sumner que não estava em condições de dar um relato

completo ou mesmo amplo sôbre a matéria. Acentuou que, por diversas vezes, o govêrno americano havia
advertido muitos cidadãos quanto à conveniência de regressarem aos Estados Unidos, isto desde que se

declarou a guerra em 1939. Por diversas vezes o govêrno fez combinações para o envio de navios a Liso

bôa, a-fim-de repatriar todos que desejassem.

I

•

Representantes:
MACHADO & Cia.

Novo super.tanque
Londres, 8 (A. R.) - O mi

nistro da Guerra, Sir James
Crigg, disse que a Inglaterra
está produzindo um novo tau
que, classificado, por um mern
bro do Parlamento como supe
rior em capacidade combati
va a qualquer outro tanque
atualmente em uso pelos paí
ses beligerantes. Sir James não
deu outros detalhes sôbre a ca

pacidade combativa ou sôbre o
armamento do novo tanque.
Segundo o trabalhísta R. H..
Stokes, o tanque é conhecido,
apenas, pela d.esigna�ão 27 M.

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

S'aoco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa Catarina
Rua Trelano n.O 16 - Sêde próprIa

Registrado no Ministério da Agricultura pelo Ce rtllíeado
n. 1 em 20 de Setembro de 1958.

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
CÓdigos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição

FLORIANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGR1CULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento,
Tem correspondente em todos os Municípios do Estado
Representante da Caixa Economíca Federal para a venda

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

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

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

melhores taxas :

C/C à disposição (retirada llvre) 2%
C/C Limitada 6%
C/C AYiso Prévio 8%
C/C Prazo Fixo 9%

Aceita procuração para receber vencimentos em to-
1as as Repartições Federais, Estaduais e Muntclpals.

Caspa 1

LHO�A I
LOÇÃO MARAVI., Comprai na ClSA MISCE

_

LÁNEA é saber economízar:

A injuria fascista irri'la a Turquia 1A(A,'(� �:---
Istambul, 8 (R.) - Toda a imprensa turca volta a tratar, com gran- �de indignação, do artigo do "Giornale d'Italia" que sustentou, há dias,

.

os direitos da Itália na sita qualidade de "herdeira do Império Otoma
no". Afirma a imprensa turca que tais pretensões estão absolutamente
em desacôrdo com as seguidas derrotas sofridas pelas tropas fascistas 110

decorrer do atual conflito.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I.!'ida Social
Anrversãrlom
Defluiu, ontem, o dia na

talício da exma. sra. d. Bea
triz Pederneiras Ramos, es

posa do sr. dr. Nerêu Ra
mos, interventor federal em

nosso Estado. A distinta a

niversariante, cujo nome se

acha ligado a inúmeros em

pr-eendimentos nobres e pa
trioticos levados a termo

em nosso Estado, recebeu,
por aquela data, provas sem

conta de carinho e amizade.

Ocorre hoje a data nata
lícia da exma. sra. d. Jan
dira Dionísio Pirath Manso
Muniz, viuva do sr. tte. Te
místocles Ferreira Muniz.

Faeem anos lloJe I
A sr ibo. Dorotí Fraga, es

posa do sr. João Fraga;
a exma. sra. d. Matilde

Doura Jorge, esposa do sr.

Alfredo Jorge, comerciante;
o sr. dr. Guilherme Xavi

er de Miranda, funcionario
do Ministerio da Agricultura;

o sr. Braz Limongi, co-

mercian te;
o sr. Altamiro M. Costa;
a exma. sra. d. Rosalina

Tolentino; esposa do sr,
Ulisses Carlos 'I'olentirto .

Habilitações:
Estão-se habilitando para

casar o sr. Dorvalino dos
Santos e a srita. Felicidade
Laurentino de Sousa.

Clubes:
Dia la do corrente, sába

do, será levado a efeito na

Palhoça um animado sarau
dansante, sob o nome de
Baile da Caridade, com iní
cio às 21 horas, e em pról
do Serviço de Suú de e Pron
to Socorro de Defesa Pas
siva Anti-Aérea daquele mu

nicípio, a ser instalado den
tro em breve.

Viajantes:
Encontra-se nesta capi

tal uma representante da
famosa, Perfumaria "Coty",
que deu ao mundo femi
nino uma noção. nova da
graça e da beleza. O re

nome dos produtos Coty
-

irradiou-se de Paris pçua Oos quafro cantos da Terra
e ocupou] lugar saÜente
no toucador de todas as

mulheres elegantes. A pro
pósito, publicamos noutro

logar dessa edição um aviso,
para o qual pedimos a

atenção das nossas gentís
leitoras.

Cabelos brancos'
MARAVILHOSA !

LOÇÃO

Força aero-naval
francesa livre

As mulheres britânicas treinam mulheres estrangeiras
Londres, (B. N. S.) - Segundo informouras assoladas da Europa, uma vez expulsos os

o "Evening Standard" , as mulheres britânicas nazistas. Essas mulheres aprendem os prlncí
estão treinando mulheres da Europa ocupada pios mais científicos de nutrição, bem como os

para que organizem, logo depois da guerra, os métodos relativos à organização de serviço sa

serviços de auxílio nos respectivos países. Foi nitários para combater as epidemias e cuidarem
instituido um corpo de mulheres estrangeiras, de crianças e de adultos que sofrerem de cho
na Inglaterra, que está sendo instruido pelas que e de sub-alimentação. Os ingleses estão es

mulheres inglesas e por técnicos britânicos, pecialmente convencidos da necessidade dêsse
para que, mais tarde, possam dirigir os serviços treinamento antecipado das mulheres das zonas

principais e os centros de alimentação nas ter- ocupadas da Europa.

AGORA o ÁLCOOL

A Floricultura pede ao

seus amaveis fregueses que as

encomendas de coroas e pal
mas para o Dia de Finados o aturdimento, provocado pelo
sejam feitas até 25 do cor. cat�rro, é muito incômodo e abor-

A .' recido. As pessoas que nao ouvem
rente. Coroas, de 10$ ate 50$; bem, que sofrem de zumbidos nos

palmas de 5$ até 15$. ouvidos e padecem de aturdim�n�o
15 3 catarral, encontram pronto alivio

V.-- tomando PARMINT - o remédio
realmente eficaz no tratamento da
afecção catarral. Pela sua ação
tonificante, Parmint reduz a infla
mação do ouvido médio, causadora
do catarro. E uma vez eliminada a

inflamação, cessam os zumbidos
nos ouvidos e a dor de cabeça, e

desaparecem gradualmente o aturdi
mento e a dificuldade de ouvir.
Parmint é obtido em qualquer far
mácia ou drogaria.
Todos que sofrem de catarro,

aturdimento catarral e zumbidos
nos ouvidos, farão bem experimcn

I tando Parmint.

Ha dias, quando tabelado
o açúcar, não houve comer

ciante que quisesse vender o

produto. Preferiam dizer a09

fregueses que não possuiam
o artigo ...
Agora, se repete o fáto

com e álcool. A tabela redu
ziu o preço e fixou-o; e que
fazem os armazeneiros? Guar
dam e escondem o álcool, e

não o vendem.
_

Ai está outro meio de fa
zer guerra-de-protesto à ati
tude das autoridades, que,
sob aplausos, estão pondo
em rigor algumas das medi
das que se faziam necessa

rias.

Aluga-se bboaanhce���' C()d�
agua quente e fria, à rua
- lrnírante Lamego. 82. Tra
tar na «Casa Porto» , à
rua F. Schmidt, 36.

5v-l

SOFRE DE CA
TARRO E NÃO
OUVE BEM?

Paul Vachet
Anunciou-se de Londres que

os Estados Unidos e a França
Combatente concordaram na for
mação de uma unidade de força
aero-naval francesa livre, a qual
será preparada e equipada pelos
Estados Unidos, para prestar
serviços juntamente com as for
ças aero-navais das Nações Uni
das.
Paulo Vachet, que varias anos

viveu no Brasil, tendo instalado
diversos campos de poiso da

Air-France, entre os quais o de

Florianópolis, será uma das figu
ras proeminentes dessa nova for
ça. Encarregar-se-á da parte dos
transportes aéreos.

É MAIS QPE UM
NOME, E UM
SIMBOLOI
--

PODEROSO AUXI-
LIAR NO TRATA

MENTO DA

ícbelcmento do pão
Recebemos a seguinte nota, de origem oficial:
"Afim de evitar interpretações erróneas no que respeita ao

preço do pão, cabe esclarecer o público que o tabelamento se

refere apenas ao pão comum, vulgarmente conhecido pela deno
minação de" pão de água", visto ser aquele que é consumido
pelas classes menos abastadas, às quais a Comissão de Tabela
mento procurou atender e visou beneficiar.

"O pão dôce, tambem denominado "Pão de Pastelaria",
ou "Pão de Luxo" não póde de modo algum estar sujeito ao

mesmo pezo do "Pão Comum", não tendo, por isso, a Comissão
cogitado do seu tabelamento".

Cartazes do dia
...-o-

CINE REX
- FONE 1587

A's 7 horas A's 7 horas A's 7 horas

Casal do barulho
Com Carole Lombard e Robert

Montgomery

o flagelo da injustiça -Acuso minha mulher
Com Jack Holt e Mariam

Marsh
Com Virgínia Bruce e Walter

Pydgeon
A quem encontrou um

_ Complemento Nacional (D.F.B.) Complemento Nacional (D.F.B.) Complemento Nacional (D.F.B.) cão do mato, que aten-
Semear para galinha (Desenho) de pelo nome de "Tupí"
Atualidades Pathé News Jornal Pense primeiro (Short) e o entregar à rua Alvaro

Noticias do dia de Carvalho, 41. De 200 a 300 minas d�
Atualidades, O referido animal é man-

[ouro
do oeste dos Estados

Preços: 2$500, 2$000 e 1$000 so e acha-se com um Unidos suspenderam suas

peitoral de courc- atividades por falta d,Imp. até 14 anos 3 VI-II mqo d.,.obrQ.

Paraizo do Pacifico (Short)
A voz do mundo

Atualidades

Preços 2$500 e 2$000
'Livre de Censura

Preços: 1$500 e 1$100
Imp. até 10 anos

_ ..•

c ,r,

Linhos irlandeses e ínulesea
Caroàs

Sedas estampadas e lisas
Artigos para banho

Pelos menores preços da praça
nã A MODELAR

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

Dr. Artur Pereira
e OliveiraIEcos e Notícias

I
comunica aos seus colegas e eli·

Dos alunos da Escola Esta- entes que reabriu seu

dual da séde da vila de Taió, Laboratorio de
no municipio do Rio do Sul, Análises Clínicas
recebemos o número 1, do inte- Rua Vítor Meireles 26
ressante jornal manuscrito "Nos- ••••••••••••••••••�......f
sa Terra", daquele educandario

Cabelos brancos t LOÇÃOe que obedece à direção da alu-
,U_AlfA VILHOSA t

na Elvira Wichkmann.
Ao novo mensario escolar,

desejamos toda!'. as telicidades, e

expressamos nossa gratidão pela
oferta daquele exemplar.

•

Em 1853. no dia de hoje,
nascia, no Rio, o inolvidavel
jornalista José do Patrocinio,
uma das grandes figuras da A
bolição em nosso país, o velho
«Zé do Pato» das caricaturas
políticas.

•

No dia de hoje e no ano de
1853 naufragc u, a 8 léguas ao

sul da Laguna, entre Sta. Mar
ta e Araranguá, o vapor mer

cante "Pernambucana", pere
cendo 42 pessoas. O preto Si
mão, velho marujo, distinguiu
se, sobremaneira, nêsse naulra
gio, arrebatando às ondas 14
pessoas, com o risco da propria
vida.

COM A POLICIA
Chamamos a atenção da Polí

cia para o numerosos menores,
que, todas as tardes, vão. desta
capital, jogar cartas na Praia
do B� lneario da Ponta do Leal.

AVISO
DR. SAVAS� *

Foi assinado o decreto-lei
no 687, pelo qual os profes
sores contratados do Insti
tuto de Educação de Floria
nópolis, do Instituto de E
ducação de Lajes e da Es
cola Profissional Feminina,
poderão ser licenciados e

aposentados, na forma da
legislação vigente.

>
•

Regressou hoje de Buenos
Aires o sr. Dr. Salgado Fi
lho, rn ln i stro da Aeronauti
co do Brasil.

•

O Centro Social de Aposen
tados e Reformados de Santa
Catarina pagou no corrente ÚLT IMA HORAmes os peculios deixados pelos
falecidos socios: Silvio Burigo, Outros 5 navios japode Urussanga, Julião Roque e

neses foram danificados
Alfredo de Sousa Costa, desta

nas ilhas Salomão. figuCapital, na irnpor tancia de um rondo entre êles I cru
conto e trezentos, às suas res- zador pesado .

pectivas familias. ..

• Está iminente a ane-

O 2.° ensaio de defesa passiva xação da Dinamarca ao

anti-aérea desta capital reali- Reich. Encarregar-se ia do
zou-se ontem, das 20 às 20.15 governo o chefe da "Ges-
horas. tapo'" ali.

LACERDA
Comunica que mudou

seu consul torio para a rua

Felipe Schmidt 8, Altos da
Livraria Xavier.
Consultas-Das 16 às 18 hs.

•

Gratifica-se Partiu de Chunquim,
com rumo desconhecido, o

sr. Wendell Wilkie, envia
do especial do preso Roose
velt.
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