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-Nestas condicões,
não é possivea

viver)

Exames de segunda
época

o
Rio, 14 (V. A.) - o presidente da

República assinou decreto'-lel, de

terminando que haverá uma segun
da época para exames finais, na se

gunda quinzena de fevereiro, para,
os alunos reprovados em duas ma-

Hio,14 (C. P.) - Deveras imprcs
.síonante foi o fato desenrolado ante

ontem, à avenida Automóvel Clube,
Ali se matou o jovem Carlos Valde
mar Lopes, de 22 anos de idade e

<rue, por incompatibilidade de gê
nios, se separára de sua esposa,
'Teresa Lopes, que fôra residir em

-eompanhia de sua família, em cuja

I XXVIII Icasa Carlos foi ter várias vezes, em

busca de uma reconciliação. Como
.suas tenAla�ivas �ão fossem coroa- TR""OPAS IN'GL:'E-'-1?ijS S.",',' � !l;�D,_ �" il EM· TEHERAMdas de êxito, pOIS sua esposa se , ';c. � :t ii.finnmantinha irredutivel, o pobre ru-

.

ILondres, 14 (U. P.) - Um co- I normalize completamente pelo cou-. ta-feira, af'im de proteger QS inte-I de fôrças anglo-soviéticas no ran,
paz, sem ânimo para resisti r a. se- I • •

paração resolveu desertar da vida
montador do Ministério das Rela-, vênio sobce o trig�, concertad.o �êsses b_:itânicos alI. A

_

chegada

I
as tropas da Inglaterra e da Rus-

cões Exteriores declarou, otnem, que com os Estados Unidos e a Gra- nessas forças e a norueaçao de um
.,

id I dtendo antes pensado numa vingan- •

, , ., sia tinham SI o aquarte a as nos
os distúrbios verificados em Tehe- Bretanha. novo governador m

í

litar Iixeram I

O bs _ça brutal, que não executou por 1 id t int T arredores de Teheran. s I) sena-

falta de coragem. Isso ficou evi: ran, capital da Pérsia, fizeram com acarmar rapi arnen e a In rauqui 1-,
d d T h

-

d
. __

qrze as tropas britânicas se aproxi- Londres, 14 (U. P.) - Telegramas d ad e que reinava no Iran, depois: ores e e eran sao e oprmao
denciado por um bilhete que as ::1,\1-

massem até os subúrbios da cidade, de Teheran informam que um ba- ,I das desó rdens e saque de 9 de de- (IUe a chegada de destacamentos'
foridades encontraram no bolso

como medida de precaução contra talhão de tropas br-itânicas Che!{.lllj zembro. Lembra-se que, segundo o britânicos em Teheran é apenasde Carlos Valdemar e que estava Ios agentes do "Eixo". Os atos de à capital do Iran, na noite de quar- a cô rdo assinado quando da entrada medida temporária e não definitiva.
assim redigido: "Nestas condições,

_

não é possivel viver. Não sou cor-
violência e a pilhagem consumados

i

Of'
o ,

eb·d d i�::p������J:ro;���::l� t��:����;Íi�oal; �:�:Snt:la�lil�:��:n�:s qu:��a_:�::,r;:� REI JORGE VI I leiaiS e . praças prol I os e azer
matá-la e a morrer. Pela manhã, o

ram dominados pela polícia local, alttigos, discursos ou conferências,que controlou a situação, não seno,'rapaz envenenou-se, tomando po- do necessário que as fôrças da Grã- ideroso tóxico, e, depois, entrando

I.nurn café, alí pediu uma soda com
Bretanha ocupem a capital. Um co-

mentador declarou que as condi
açucar, escrevendo um bilhete para
a tinturaria em que trabalhava. ções econômicas reinantes 110 Iran

Nesse bilhete, juntou êle a impor- provocaram a intranquilidade: so-

A , bretudo nota-se escassês de trigo1ancHI de 40 cruzeiros, para que
seus companheiros de trabalho lhe para o pão e é possivel que agita

dores -do "Eixo" tenham incitadoenviassem uma corôa ao seu en-

térro.

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA
ALTINO FLORES

térias no ano que cursarem, e para

aqueles que não puderem fazer o

exame em primeira época, em uma

ali duas matérias, por falta de fre-

Proprietário e Diretor-gerente

I
.
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cional.

A natureza dos trabalhos, cuja defesa é objeto dêste aviso, se rela

ciona com assuntos sigilosos, relacionados com organização militar, ope
rações de mobilização, transportes e concentrações de tropas, o I' que
com elas tenham correlação.

2(» -'- Os assuntos de instrução, essencialmente técnicos, de caráter

geral, ou que nada -concretizem da nossa atual situação militar, não se

rão incluidos na proibição, devendo, contudo, ser êles previamente cen-

sem prén;ia audiência do Estado Maior
do Exército

Rio, H (\T. A.) -- O ministro da Guerra assinou o seguinte impor
I
tante aviso :

1°) - Fica proibido, de agora em diante, no próprio interesse da

segu ran ça nacional, que os oficiais e praças da ativa ou reserva façam
artigos, discursos ou conferências, sem prévia audiência do Estado Maior
do Exército, versando acerca de temas relacionados com, a defesa na-o povo à desordem, em um esfor

ço por molestar a róta vital de

abastecimentos para a URSS, atra-]
vés do golfo persico. Os manifes
tantes fizeram ver que estão contra
a política do primeiro ministro,
Quawam Saltansh, e que têm sim-

I

CASIMIRAS INGLESAS
Padronagem exclusiva

O PARAISO
Rua -Felipe Schmidt, 21

Sedas estampadas e Iísas
Artigos para banho

Pelos menores preços da praça
na A MODELAR

patias para com as Nações Unidas. ""

Um batalhão britânico, enviado ao O Império britânico acha-se
ponto sul da_ cidade, custodia a

po-1,
hoje ��m de seus �ias feetivo�,derosa estação de TSF de Teheran, Seu dirigente, o Rei. Jorge Vi,

aéroportos e outros estabelecimen- faz anos.
tos de importância estratégica. Fi- "Gentleman" na verdadeira
nalmente um porta-vóz do Foreign acepção do vocábulo, aliando
Office declarou que a escassês de aos dotes do coraç

ã

o a sensi
alimentos na Pérsia fôra aliviada e bilidade de seu espírito, tornou,
que se espera que a situação se se o ilustre imperante estimado

....................................................
por seu povo, que nele vê o

proverl:::ial tradicionalismo in
glês e o símbolo da grandeza
do vasto Império' anglo-saxão.
Amando os seus súditos, con

vivendo com êles nas horas a

margas da guerra ou nas horas

Rio, 14 (V. A.) - O boletim do DASP publicou longa nota, alegres da paz, estirnuando-os
-em que o DASP considera o país dividido em oito regiões, para

à un,la�, Jorge VI c�nsegu�u
efeito de nomeação de novos funcionários, indicando para os I c�nq�lsta,los pelo cor,açao, pOIS

I
-

d t- ....
cargos vagos em cada uma delas os candidatos aí enquadrados,

nao e ,8 espa a, a orça, q.ue
reepeítadas, naturalmente, a órdem de classificação e impor-

constroem para o futuro, mas s:m Para.a nazl·fl·caça-o do
·

tância das localidades. E acrescenta, textualmente, a nota do
o a�or, lalou alguern , um dia. [(eixo»DASP; "Essa medida, porém, não tem sido bem compreendida, .

EUl por que todo. o mundo
e algumas críticas aparecem, aqui e ali, onde os candidatos que

livre se encontra hoje em f�s Londres, 14 (U. P.) - Hitler deu mais um passo político
não aceitam nomeações se sentem prejudicados. Ora, essa crí- i t�, ho.menage, ,n?o. naquel� R. 1 a para a nazificação de seu alto comando, colocando no posto de
tica não se justifica se os candidatos atentarem para a moderna ainceridade britânica sobejamen- chefe do Grande Estado Maior o general Kurt Zeitzler, membro
organização do serviço público brasileiro, baseada no princípio

te pr�va?a, � sua cord�ra de destacado da Gestapo. O decreto divulgado pelo rádio de Ber
das carreiras profíssionaís. Os concursos são feitos para o pre- cora�ao Jamais desmentida e o li.rn estabelece ainda que os "gauleíters ", que ..eram �té �g0r.a
enchimento de cargos em determinadas carreiras ou profissões,

heroí smo sem.par do povo que, simples ch�fes de .?efes� de seus respectivos cauen (dístrl
comuns ao serviço público, em todo território nacional. Nomea-

em 1940, vencida a velha Fran

) t,os regI.onaIs), s;rao Ulll�amente respons.aveIs perante o chefe

do, o candidato terá de aceitar o seu cargo, onde quer que este- ça, prometeu aos outr,os ,povos do partido, que e o proprro Fuehrer, e Hírnmler, que e o chefe

ja lotado ou não aceitar a nomeação, perdendo o direito ao con.tI�ua: a guerra ate. a. des- da Gestapo.
logar. Do mesmo modo que não é lícito a cidadão convo-

truição final dos totalitar ismos ------------------------------

cado para o serviço militar escolher exclusivamente de acor-
agressores. Aluga-se ou vende-se Atacado por um tigredo com os seus interesses particulares o local em que deve ser-

O "Estado", respeitosamente,
-

b id dã saúda o ilustre aniversariante. Otima residencia, com gran- Fort Lauderdale, Flcrfdo,VII' ou com ater, o CI a ao recrutado para o serviço civil, mor- de pomar, ao lado da Estação 14 (U. P.) _ Nos terrenos
mente na hora presente, não pode exigir apenas as conveníên- Comprai na Cf SA MISCE Agronômica. Tratar à Rua Tra- ocupados por um circo, quecias de órdem particular para o cumprimento do seu dever!" LÂNEA é saber economizar jano 7. geralmente passa o inverno

------�------------------------------------.--------------------------------- nesta zona, um tigre de

�n 18 !I � 10U !1 [nm � n n r Ig � 18!1nnr i���uc�;��:,�:;F!ti�
""" li ' II U U U U li U� U U U� I ;"";nt���o�s�:i�: ��:�od�;

�.... I de animais, Albert Flett,Washington, 14 (U. P.) - O unidas restaurará a soberania do nheceram a anexação daquele I efetivo os heróicos homens alba-' correu em seu auxílio pano
secretário de Estado sr, CordeU Estado albanês. Hull disse que a país pela Itália, em 1939. "O gO-1 neses, para expulsar o invasorr de do em fuga a terrivel féra.
HuH, declarül! que a A!b�ni� ain- "restauração da Albânia livre foi A , seu território", disse Corde!l HulI. �sta, acuada, penetrou na

da combate contra os ItalIanos? i induid,! nos princípios da Carta verno e o povo �os Estados Um-
"Os Estados Unidos com reen-

J aula de um UI'S�, trov?nd?o
I t! .J E t d U' 1..'1 }.�IA·-' .J dos esperam o dIa em que pode-I

p se entre os dOIS anImaIScam a garan la .U?S, s a os

_m-j UO fil antl,co, acrescentanuo que) dem e admiram o esforço dos tremenda lu ta, no fim dados de que a VitOria �as naçoes os Estados ,unidos jamais reco- rão auxiliar de modo militar e: guerrilheiros albaneses". qual o tigre estava morto.

DR. AGRIPA DE FARIA
Rua Vitor Meireles n' 26

Telefone n' 1%05
CLINICA MEDICA

Homens e Senhoras - Mo
léstias nervosas - Moléstias

Mentais
Consultas diárias das 5

heras em d'ante

surados.

3°) - Os interessados na realização dos referidos trabalhos subme
terão ao Estado Maior do Exército o teôr dos mencionados documentos,
para servirem de base à decisão final.

4° - Compete ao Estado Maior do Exército dar execução ao pre
sente ato e fiscalizar o seu cumprimento.

Nos Estados cabe essa incumbência aos comandantes de regiões,

Linhos irlandeses e ingleses
CaroàsPara nomeação de novos funcionários

o D.A.8.P. dividiu o país em oito divisões

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�:� ...

Nova derrota dos italianos, na GrécIa ���i�?:'�Ô�;?��!��i-
C· 12 (U' d) o

". " '1' d bas, Delegado da Ord em Política e-

airo, nite - s guer- d d f A SI' d f d f
. eixo estava uh izan o a estra- Social, acaba cle baixar a seguinte

rilheiros gregos infligiram nova
estra a e erro tenas- a omca.. se a uga os ascistas, os com-. J d f SI' At portaria CUI'as instrucõ cs deverão-

U

D' d d I b di j
na e ero a omca- enas para, '" �. '.

derrota a,s tropas italianas de iante os po erosos ataques an- atentes gregos mamitaram a
t t d t

ser observadas, na parte que lhes,

d I 'Ih
.

I ferid
.

d
O ranspor e e ropas, com o couber, pelos Postos do Controle:

ocuparão da Grécia. A luta desen- ça os pe os guem eIrOS, os so - re en a ponte, mterrompen o, bi f d f tifi lit I d a) Os salvo condutos só pode
� dados italianos abandonarem suas automaticamente, assim, as co- G �e:voA

e

d�;
I icar o nora

I
a
rito ser a�sinado-s p,l;!s vutül'lda:

volveu-se durante 4 horas, nos
posições a-fim-de não ser teta1- municaçêes ferroviárias entre Ate-j �ecla. cre I a-se que os a e- eles puliciais, .(Del. I)" p, '! Su_daI.-

arredores de uma ponte do rio' '. . . i ,.,. maes levarão muito tempo para Del. Regionais, A I!-'. !I J81'8S, Espe-

Gorgopotamo, por onde passa a
mente aniquilados. Aproveltando- nas e Salonica. Salienta-se que o

t
.

t d truid
cia is, da Policia, "IC.l.;

recons ruir a pon e es rUI a. b) _ Somente a D. O. P. S. 1JO-
--------------------------------------------------- derá fornecer Hcc nc as especiais.

DISTRIBUIDOR Agradecl-mento As 10 maiores notidas isentando de salvo-conduto. Estas.,
d 19�2 entretanto, só terão valor quandoe I

trouxerem colada, a fotografia do
Francisco Manoel Lourenço ,!.em, portador, com o c .uimho dR D. O ..

por meio dêste, agradecer ao IIUS- Nova Iorque, dezembro (U. P.) - P. S., e tiver a asslnaturu -Io Dele-
Ire facultativo dr. Saulo Ramos. pelo o ano de 1942 foi o de maiores no- gado, ficando as unter iorr.iente
desvelo com que tratou de sua es- tícias que regista a história dos [or- fornecidas, e não .ie ntro dessas:
plisa. Isaltil1a Silva Lourenço, duo nais, segundo o sr. Earl J. Johnson, condições, desde já, sem efeito;
rante O seu internamento na Mater- vice-presidente da "United Press" e c):_ O salvo .. conduto especiak
nidada de Florianópolis. onde se secretário geral de redação da mes- para estrangeiro só poderá SI', for
submeteu a melindrosa intervenção ma, que acaba de dar à publicidade necido com autorização desta' D.
cirúrgica, com êxito. Agradece. ou- a lista das "d'ez maiores notícias O. P. S., mediante I'ujllerimcnto e

trosssim, aos drs. Agripii de Faria e de 1942", fornecidas por esta agên- depois de examinada a süuação
Tolentino de Carvalho. por seus bons da noticiosa. Johnson disse que pessoal ele cada um;

préstimos e ao dr. JOIé Ferreira nunca, como agora, os aconteci- d) - Os nacionais estão habilí- l_
Bastos. pelo valioso auxilio prestado. mentos sensacionais exigiram tan- tados a viajar desde que possuám-
A todos. sua imensa gratidão. to esfôrço contínuo aos meios de um dós seguintes d ocumcutos :

757 3 vs - 2 informação jornalistica. Ademais, é 1 ° - Carteira ele ld en tirlade da
provavel que jamais ocôrram tan- Polícia;
tos fatos em tão pouco tempo e de 2° - Carteira de Identidade do.
um interesse capital e imediato tão Ministério da Guerra;
grande para tanta gente. 3° - Carteira de Identidade do-

São as seguintes as mais sensacio- Ministério da Marinha;
nais notícias a que se refere John- 4° - Carteira de Identidade do-
son: Ministério da Aeronáuticc ;

PRIMEIRA: - Invasão norte- 5° - Carteira de Identidade da>
americana da África do Norte. Der- Ordem elos Advogados;
rota das fôrças de Rommel e afun- 6° - Cadeira de Identidade do-
damento da esquadra francesa em Cons. de Engenharia;
Toulon;

,

7° - Salvo-conduto.
SEGUNDA: - Conquista japone- e) - Devem ser respeitados os'

sa das Filipinas, Singapura, Java e salvos-condutos fornecidos por Oll

Birmânia; tros Estados. Neste caso o Delcga-:
TERCEIRA: - Contra-ofensiva do onde se apresentar o portado.

russa partindo de Estalingrado; respectivo, passará o :visto; .•.

QUARTA: - Batalhas do mar de f) - Aos estr-angeiros PXlglI'
Coral e Midway, nas quais foi ven- se-á o salvo-conduto especial para:
cida a armada nipônica; estrangeiro, que terá valid�d� pelo
QUINTA: - Ofensiva norte-ame" tempo estritamente necessarro;

_

ricana em Guadacanal ; g) - Aos militares, fardados, nao-
SEXTA: - Ataques aéreos aliados será exigido qualquer documento;

a cidades italianas; h) - O salvo-conduto para na-

SÉTIMA: _ Expedição aérea a clonais é válido por 60 dias, não-

Tóquio, pelo' general Doolittle; estando sujeito qualquer visto du-

OITAVA: - Ataque aliado a
rante êsse prazo.

Dieppe;
NONA: - Fracasso da missão de

sir Stafford Cripps na Índia e de
tenção do mahatama Ghandi; e

DÉCIMA: - Salvamento do ca-

pitão Rickeribacker.
-

•••••••••••••••••••••••••
• •

: Farmacia Esperança:• A SUA FARMACIA· •

: Rua Cons. Mofra 4 e 5 - FONE 1.6lt2 :
• Entrega a domicilio •
• •
•••••••••••••I••••�· •••••

.......................................
· .' .
• •

! BEDAS !
• •

: padrões maravílhésos, finíssimo acabamento :
: das melhores fábricas do país, são : I

: encontradas nos balcões da :
; as S NTA OS&;
ti) • i

I

• Diariamente recebemos novidades 6 i
* �/� �I
• Rua FeUne Scbmidt 54-Fone 1514 �J I'
•

p, �I
•••�.��e••�}G.til••••••���••�� (��Jft *� �����t1H!� j---------

Laboratório de especialidades farmacêuticas de
São Paulo, estabelecido há longos anos, com ótimos
produtos de grande renome e aceitação em todo oBro':'
.ail , procura firma idônea, com boa organização e expe
riência no ramo, para seus representantes e unicos dis
tribuidores nessa cidade e adjacências.

Artigos par a senhoras!
SEnAS ESTAMPADAS
Os mais lindos padrões

O PARAISO
Rua Felipe Schmidt, 21

Ofertas detalhadas, com referências para: - Cai
Postal 3622 - SÃO PAULO.xa

0, Chile próximo ao rompimento I

com o «eixo»?
Santiago do Chile, 12 (United) - O Senado adiou para terça ou

quarta-feira próximas a sessão secreta que deveria realizar hoje, a-fim
de tratar da política exterior, e na qual seria pedido o imediato rompi
mento diplomático com o "eixo".

Alfaiate CABIONI, o melhori
Rua Tiradentes. 16.

I
Clínica médico-cirúrgica do IDR. SAULO RAMOS
Iispeclall8ta em moléstJás de

senhoras - Partos.
ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: N·

tômago, vesfcula, útero, ovários,
apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA
PLÁSTICA DO PERtNEO - Hérnias,
hldrocele, varlcocele. Tratamento sem

dor e operação de Hemorroldes e varl·
zes - }1'racturas: aparelhos de gêsso.
Opéra nos Hspltals de FlorlanópoUs.
Praça Pereira e Oliveira. 10 -

IFone, 1009

Horêrlo: Das 14 às 16 horas, d1arta·

mente.

Prestigia o Govêrno e as,

classes armadas, - ou serÁS!
um "quinta. colunista". (L.
D. N.).

BRI�JQUEDO.S
'H
.c,

PRESENTES DE NATAL

ACAS 43
RUA JOÃO PINTO, 9 A - FLORIANÓPOLIS

Acaba de receber grande sortimento de

_>---

Fazemo$ descoratos e�pedais para as

a510d�(õe!l n?:(t<�aí�V1iUi e, benefi(�ntes

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�l()lé tUfR 008 rH18 P coração
o TONICARDIUM tôoico dos rins e do coração limpa a

bexiga, 03 rína, aa neteítes. areia", c ótlcas renats, aumenta as
urlnas Tira RS Inchações dos pés e rosto, hídropelas, falta de
ar, palpitações, dôres do coração, asma, bronquite asmática,
srtérto-escterose.

Remédio das �Rnhor�8
E' o tônico útero-ovário SEDANTOL que re-tttue li saü-íe

perdida pela anemia. palidez, magreza, Iastlo, Ilôres brancas.
regulador d8B visitas, das doenças do útero, ováeíos, evita
as hemorragias, antes e depois do pl�1 to; contra todas as enter
mtdades das senhoras de qualquer idade.

Lesões do conu;:1o �-� aStua
Use li CACTUSGENOL esper Ilíco

contra hídropsías, pés Iuclrados, fl>lta de ar, palpitações, abatí
men:o das vetas e artéria", bronquite asmátíca,

lesões, cansaço, urinas e!jr.a�MUI fl dôres no cotação, pontadas
nos rlne e I .eh-ições.

.A 08 fra CO;,.,J R con \'ah��f�e li tf.)8
Devem usar o STENOLINO, Que faz engordar, aumenta o

vigor dos músculos e dOI! nervos. Fortalece o sangue nas pes
aoas anêmicas Evita a tuberculose, cicatriza 08 pulmões doentes
com pontadas. tosse, dores no peito e DR!! costas, pOmEI! fmcu,,",
língua suja Para a neurastenla, o desâ 11m,) e 8. dtspepsla, a
convalescença é raplda.

8ífiU� - Heuurattsmo
SPIROCHETINA é usada nas IDr-Jé "tias do sangue �lf!l1 .. ,

eczemas, tumores, darthr os, espmhas, Ií-tulas, purgações. tert
das, csucroe, escrôfulas, reumatismo.

Único depurattvo que limpa o corpo. tonrücs e engorda.
Depositarias: todas fiS drogarias de Silo Paulo e Rio.

7

SEJA SUA

(HARUTOS

I
o-s 0,30 co d a um

CASA MENDES

i Deve ser correta a gra fia
i da nova moeda

I RIO, 14 (E.) - o minis
tro da Fazenda exarou o

If seguinte despacho no re

querimento da firma Coates,
Scotto & Cí o . Ltda., esta

-----......--------------------..... belecida nesta capital, pe
dindo permissão para su-

bstituir nas máquinas de

I selagem da "Universal Pos

I tal Frankers Ltda." as pa-

Ilavras relativas a "M/Réis!
Réis" por "eR $./C'I'S":
,"Defiro o pedido, feita a

A INSTALADORA DE flORIANÓPOLIS, anexou ao ,I substituição por - "Cr$/cts"
seu estebeleclmento uma Secção de

.

tamancos, o que há e não por - "CR$./CTS",
.

I
de mais moderno. I

como foi requerido", Alfaiate CABIOMI, o melhor!
"\ f' hoje o calçado da mõde, é recomendado para I--------"""""'

..·........=-.........

·R"""""I Rua Tiradentes, 16.

,_}).. época de verão, uso de praias e mesmo para uso diário. I EVITE A. DIFTERIA I A-"I ótima cusa de

I Não compre seu calçado sem primeiro visitar a .

I uga-se díi Vaci..e o seu filho con- mora ia, com
. TAMANCARIA MODERNA à rua Trajano n. 11 - anexo à I tra esse terrível mal banheiro, 8gU� fria e quente,

Ilnstaladora.
I (CRUPE)

I
sita à rua Presidente Cou-

Vendas a varejo e por atacado. Aceitam-se pedi- I
- tinho n- 100, Tratar com To-

"

dos do interior.
Informaçoes corn o lentino na Agencia Chevro-

..

._ .... --= t����NIO TAVARES
i ���' 15 VB alt.--5

--------------_._-�.�---------------------

I
f
I
J
�

I
AS SENHOIlAS I)EVE�I ITSAI�

Em EHIã tdl:: HEI fatima e õr.ente I) MEIGYPAN, de
grande oodor hig!"nicI> centra :--ro'é"l ia", c n -gtosas

suspenes, Irr!hc,"í�9 corr imentos, molé s

ti�3 uero-vegtnals, me! he:'i e todó se-te 1e doenças
locats e grende N'�:[!(lrVll!i.,o Dl'cgerlll Pi checo, Rio.

Ecos e Notíciasi
f�:.--
I Foi nomeado agente fis cal do
, imposto de consumo no interior
i do Amazonas o sr. Alceu Car-

l' neiro da Cunha, oficial adminis
trativo do Ministério do Tra
balho.

•

A Fedetação Nacional dos

Empregados no Comércio Hote
leir o e Similares, do Rio, em

Mem01 LII, enviado ao ministro
do Trabalho, solicitou que r.ão
fosse a gorgeta computada no

salário mínimo. O assunto a

que se refere o memorial foi
devidamente examinado pela Co
missão de Consolidação das Leis
de Proteção ao Trabalho de
Previdência Social, merecendo
solução adequada e cuja pu
blicação no "Diário Oficia!" já
toi autorizada pelo ministro
Marcondes Filho.

PROPRIA ..

tll/AA

INDiOS

A SAUDE DA MULHER

Tamancaria oderna

� c=axx>a�,C==OCXXX1XXX)� o CATARRoI Nivaldo Machados se- i PODE CAUSARnhora têm o prazer de aI participar aos seus prr- sB ZUM BI DOS Ei rentes e pessoas amigas, �

81,
o nascimento de seu

� SURDEZfilho NIVALDO.
UM REMÉDIO QUE ELIMINA O

750cooooooooooocax-5� CATARRO NASAL E ALIVIA °
ATURDIMENTO CATARRAL

São poucas as pessoas que dão
importância e tratam a afecção ca

tarral. Entretanto, a afecção catar
ral não é um mal passageiro. Se
não for tratada em tempo, ela pode
degenerar numa grave enfermida
de, destruindo o olfato, o paladar e,

paulatinamente, minar a saude ge
ral.

Se V. S. padece de catarro, não se

descuide. Compre um frasco de
PARMINT e tome-o de acordo com

as instruções da sua bula .

Parmint tem demonstrado sua efi
cácia em muitos casos, porque sua

ação se exerce diretamente sobre o

sangue e sobre as membranas mu

cosas,
A volta da respiração facil, da

agudeza de ouvido, o restabeleci
mento do olfato e do paladar e le
vantar-se, pela manhã, com novas

energias e a garganta livre de ca

tarro - eis o que lhe proporciona
rá o tratamento com Parmint. Tor
ne sua vida mais aprazivel, mais
alegre. Para seu próprio bem -

se sofre de catarro - comece, hoje,
o tratamento com Parmint.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO Segunda-feira, 14 de Dezembro de 1942
omi n....c mi 'mrm"'DIll' ..1 "I.

o CLUBE DOZE DE AGOSTO, C01l1enlOrando ii entrada do ANO NOVO, realizará, dia 31, (} SRU tradicional
baile de São Silvestre. - Dia 25, NATAL-BAILE-INFANTIL, com inicio às 16 horas.

Os aliados oltarão pelos bale n r�-:��:�
Zurique, 12 (Reuters) - "Os '13

-

f
. .

fI 1 • f' I I nação é vastamente odiada pelos Representações
r d lt �

t
' d B I

ua A nca In amaram como um retirar tropas da rente oriental, ..

h t d h'a la os vo arao a raves os a-. ..� 'bl' d R A I • �

tem muit
vmn os, en o os ungaros enor- Cllixo "(Ht.�1 - 'H

" ' f'
. �

I
raro a opmiao pu ica a uma-

I pOIS
nao em mUI a segurança DOS ....

cans - e a a mnaçao que se - 1 ' de si
.

f ." d
.

d h R JOtlO Pir;!o - 5
t t t d t di ma, onee o numero e slmpah-I' uturos acontecimentos - e- me receio e que ven am a per-

II�'

ouve cons an emen e a su es e a
d I' di'

.

I
. . �

d d
. ,.. 6

E d I
..

t
zantes a causa a la a e muito '

c arou a Viajante em questao. er to os os territórios conquis- F L O R I A N P O L I S
uropa - ec arou uma viajane. I di i "A' �

d H
., di d d

.

t t h d d maior que gera mente se acre íta.: situacâo a ungna e 1- ta os, quan o a guerra terminar
recen emen e c ega a essa re- A R A' , I d d I f

:.
d d.� .

I "L S' ""O
umama esta-se va en o e to- erente, pois em virtu e a sua

com a vitória dos al!'ados"-glao, ao Jorna a ulsse. S d
. .

'}
. I' � "."

êxit I I' t
os os pretextos paSSIVeiS para u tima ugaçao com o eixo essa concluiu a viajante.eXI os ang o-amencanos no nor e

SUb-Il'ill:lltcu nOG pfinc:ipeh
muncípiol do tlltedo

�------------------
-----

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

"I

Woluntarios para o Exército brasileiro
Rio, 14 (A. N.) - o ministro da Cuerra. general Eurico

Gaspar Dutra, acaba de assinar o seguinte aviso: "Para preen
chimento de claros, ou na organização de novas unidades e, si
multaneamente, com a convocação de reservistas, feita de acor

do com as disposições em vigor, ficam os comandantes de re

gião militar autorizados a aceitar, como voluntários e soldados,
os reservistas de primeira e segunda categorias, até 30 anos

inclusive, satisfeitos os demais requisitos da lei do Serviço Mi:
Iitar, Os candidatos devem ser préviamente selecionados, de
modo que sómente se aceitem os possuidores de aptidões exigi
das pelas funções para as quais se destinem "

.

-

«Relojoaria Royal»
Rua Trajano n: 3

Anexa � Oftcina mecânica sob
\
a direção de
"

TREMEL --

Aparelhada para eencerlar Registradoras. Numera
doras. vitrolas. máquinas de sserever. calcular. ceser,

aparelhos fotográficos;,telefones. etc.

1__�15�8 SE_R_VI_ÇO__P_E-RF-EI-TO---E-'-�-A��-ID-O-v-s--�=�1---'

••�•••••••••••••••••••••�•••••o•• ��-.

• •

. ,! Quer que sua máquina velha i
I- f=qU& ., •
I. II � 'neva II ..
I" Se sua máquina REGISTRADORA ou de SOMAR precisa ser adaptada à nova

•
• moéda CRUZEIRO, leve-a imediatamente à •
" fi •
� .

i «I C OGR ) i
! que se acha tecnicamente aparelhada para fazer êsse serviço com abso lu t a per rerçao, :-ti' Também conserta quaisquer outras máquinas como de ESCI.çEVER, CA�CULAR, etc.,
O com a maior precisão mecânica e a preços módicos. •
� R. João Pinto. 19. Fone l1iS9. •
� .
••••••••••••••••80•• ··ee� ••••••••••••
1.160 quilômetros

por hora
Alivio imediato

para
o lhos cansados!
Algumas gotas de
Lavolho diaria
mente desconges
tionam a vista.
restituem-lhe o

bem-estar. Expe
rimente-o.

Nova Iorque, 12 (U. P.) - Os

I
diretores da "Republic Aviation

Corporatíon
" noticiaram que

,

dois pilotos militares durante

provas realizadas no dia 15 de

novembro último, com aviões
"P-47" e "Thunderbolt", desce
ram em vôo picado a uma velo
cidade de 1.160 quilômetros por

I hora, ou seí a a razão de cerca

de 19 quilômetros por minuto, o

! que constitue uma velocidade

I maior do que a do som, à altura

_I
de onde iniciaram a prova. Os

I pilotos foram os tenentes Ha-

II rold Comstock e Roger Dyer.
Ambos pilotavam aparêlhos dls-

Vendas a' vl·sta e !I nr�ln I e:l��1tr��:;!�1{�sa��i�n���
_ • mr �_!_�I ;::.al:::::ep::::m:t:;:�.

Per-Eu rno.rtos. armarinhos e

modas. Linhos inglp.ses.
O PARAISO

Rua Felipe Schmidt, 21

Refénsw em Bruxelas
Estocolmo, 12 (Reuters) - As

autoridades nazistas ordena

ram a prisão de 163 reféns, em

Bruxelas, dos quais 10 serão fu

zilados e os restantes enviados

para um campo- de concentra

ção, a menos que não sej am des
cobertos os autores dos últimos
atos de sabotagem, até amanhã

pela manhã. Essas medidas de

represália foram anunciadas por
decreto assinado pelo coman

dante das tropas germânicas,
cujo texto foi publicado no

"Svenska Dagbladet".

o ADVOGADO ACACIO MO
REIRA comunica aos seus a'

migas e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Deodôro s n° 23.

(das 9 às 12 e das 2 às 5)
Residência: "La Porta Hotél"

_apartamento 112.
Caixa-PostalllO_2Fone: 1277

Os órgãos da Estatística Militar I
têm apôio legal, quando intim-am
o produtor e o vendedor a mostrar Io que possu em em seus estabeleci
mentos. (D. E. M.).

Dr. Edgard Pinto de Souza
Médico - cirurgião da Cau de Saúde São Sebastião. Formado Di!

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. onde foi assistente
efetivo da Cadeira de Tecnica Cirúrgica regida pelo Prol. EdmundO Vas
concelos. Ex. - assistente di) Prol. Balla!lit,) Montenegro. Com prática de
mais de '1 anos na Clínica Cirúrgica do Praf. Alípio Correia Neto. COlJl.
estágio de especialização no HJspital Charité de Berlim (Serviço do Prol
Sauerbruch) II nas clínicas dos Profs. KonietzDY. de Hamburgo. e Schmiedeu.

I de Frankfort. Cirurgia da Tiróide. estômago. intestina delgada e grosso.

fígado e vias biliares. seios. ú:ero, ov.kos. rins. nrestata e bexiga.
i hérnias. hidrocele. varicocele e varizes. Cirurgia dos ossos e articulações.
E encontrado diariamente das 9 hs, da manhã ao meio dia. na Casa de
S!Uide São Sebastião. tel. 1.153 Das 15 às 18 da tarde. à Rua Fernando
Machado 6, tel. 1.195_ Residencia: Rua Duarte Schutel n° 2. Tel. 1259

Hospital d� Homônio
HAMONIA

Alta cirurgia - Ortorpedia - Parto - Clínlca mé
dica de Adultos e de Crianças. Doenças da Nutrição
Radlologta clínica (ratos X). Laboratorio completo de

anâlises clinicas. Eletricidade médica
Curas dietéticas e de repouso em ambiente

calmo e coníortavel

DR. CESftR AVILA - Formado pela Facul
dade de Medicina do Rio de Janeiro, Livre
docente de Ortopedia e Cirurgia Infantil da
Faculdade de Medicina de Porto Alegre
Ex-Cirurgião do Sanatório Belem e da Santa
Casa de Porto Alegre.
DR. ARTUR PEREIRA E OLIVEIRA - For
mado pela Faculdade de Medicina do Rio
de Janeiro. Ex-médico efetivo do Hospital
de Caridade de Florianópolis e ex-chefe do
Laboratór!o Central do Departamento de
Saúde Pública do Estado;

Íníormações sobre tratamentos e reserva de acomo

dações poderão ser pedidas ppr carta à

gerência do mesmo estabele-cimento

Médicos:

./

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CAca-sue ftRINO PARI A NOSSA ARINHA
lançado ao mor, nos Estodos Unidos

No dia 7 do corrente teve lugar de mais um caça-submarino. Re- da missão naval brasileira nos Es
em Miami, Florida, nos Estados cebeu o navio, em nome do go-

I

tados Unidos. O comandante da
Unidos da América, a cenmoma vêrno brasileiro, o capitão de fra- nova unidade é o capitão tenente
da entrega, à Marinha Brasileira, gata Harold Rouben Cox, chefe Aristides Pereira Campos Filho.

A «voz fantasma»

o caça-submarino agora recebido
é o terceiro de uma série adqui
rido ao govêrno dos Estados Uni
dos da América, pelo Brasil.

e

ema o VENCEDOR É SEU
, neta Parker

quando adqUlre,u�a co e possue, A umca qu
Vacum�hc. _ . deal de qualidades
a comblnaçao 1

mpre nas
h smpre e se '

para gan ar, SI!)
._

mais severas competlçoes.

sm
AHviada POU(!OS Minutosem

Em poucos minutos a nova receita _

Me!ldaco - começa. li. circular 110 sang-ue,
aliviando os aceSSGS e os ataques ela asma
ou bronquite. Em pouco tempo é possívct
dormir bem. respirando livre e facHmeute,
Mendaco alivia-o, mesmo Que amai se ia
antigo, porque dissolve e remove o muc�!!'3
que obstruo as vias respiratorias, mtnanco
a sua energia, arruinando sua saúde, f.a
zendo-o se n ti r-s e prematuramente velho.
Menclaco tem tido tanto êxito qU0 se ore
rece com a garantiu de dar ao ·paciente
respiração livre e faei! rapkíarnente e com
pleto .alivio do sofrimento da asma em .pou
cos dIRS. Peça Mandaco, hoje mesmo em
qualquer farmácia. A nossa garantia 'é a
sua maior proteção.
� <IS lHI � � ftO Acab" com

� 'S9 la�U � �� a csme.

Genebra, 12 (Reuters) - O
cronista político da emissora de
Roma, Rina Alessi, recebeu or

dem de "calar a boca", dada pe
la "voz fantasma" que se vem

fazendo ouvir durante as irra
diações da emissora romaha.
Como se negasse a obedecer,
Alessi viu-se forçado a prosse
guir na sua irradiação sob o ba
rulho constante feito pela emis
sora da "voz fantasma", até que
a estação de Roma anunciou
que suspendia as suas irradia
ções "para realizar alguns re

paros de carater técnico". Du
rante todo o tempo, a "voz fan-

I
tasma" ficou repetindo a cada
minuto a mesma frase: "O po
vo italiano deseja a paz"!

I .

Artigos para homens!
Casimiras e tropicais

ingleses
O PARAISO .

Rua Felipe Schmidt, 21

de possuir Parker-
Automóvel para

DASP
Rio, 11 (E.) - O DASP soltei

tau ao chefe do governo autori
zação para adquirir um veículo
do tipo "Camionette", a gasoli
na e gasogenio, para ser empre
gado no transporte do material
e pessoal utilizados nos concur

sos e provas.
A ímportancía de Cr$ 70.000,00

foi considerada suficiente para
a despesa a efetuar com a com

pra de um "chassis", a aquisí
ção e montagem do gasogenio e

a construção e aparelhamento
da "carrosserie" adequada ao

fim a que o veículo se destina.
O pedido do DASP foi atendi

do pelo presidente da República.

o

mostra
sempre
o nível

Milhares de pessoas exigentes manifestaram insistente
mente a sua preferência pela Parker sôbre tôdas as outras
canetas. Estas competições recentes mostram a V.S. que
Parker Vacumatic deve possuir vantagens especiais.
Peca ao seu revendedor uma demonstracão destas cara
terísticcs "vitoriosas", e depois escolha a sua Vacumatio.

1� em comodidade. O en

chedor patenteado, a uma só
mão, faz da Pcrker, entre tô
das as canetas, a mais lácil
de encher. como provaram as

experiências do Laboratório
Deavitt, Chicago, III.

1� em facilidade de esere
ver. A rigidez da pena da
Parker, "lubrificada" p e la
sutilsza do Osmirídio, esta
belece um novo padrão em

facilidade de escrever e vi
brctilidade. Vende se

U fi barco no-
-

vo, tipo Kaíak,
para J pessoas, com vela e

bolina Inínrm ações
à

rua

Esteves Junior, 1.35
753

Assim ha espaço

para 1/3 mais de tinta.

1� em confiança que mere- 1� em beleza. Parker vacu-
ce. O depósito de tinta da Par- matic é de lato a "Jóia das
ker, de televisão total, permite Canetas". Nenhuma outra co-

ver sempre o nível da tinta. neta iguala a luminosa bele-
Contém 1/3 mais do que as ca- za de seus cintilantes anéis
netas com .'aco de borracha. de pérola laminada.

Contr"to de Garan:ia Por Vida

O <Diamante Azul» no segurador representa nosso Contrato
por Vida com o possuidor. garantindo o reparo de qual
quer avaria (exceto em caso de perda ou dano intencional),
cobrando apenas seis mil réis para embalagem, porte e

seguro, desde que a oaneta venha completa para consêrto.

6 vS.-3

DOENCAS DA PELE
Ia SiFiUS Compra-se

Compra-se uma máquina
de costura "Singer" usada,
am parEei to estado. 'Tratar
na casa n. 42, do Largo Ge
eural Os,(5 io

m»»-lV.AI (Ç[[!.Ml.AI7J'11(Ç -&
Espinhas, eczemas, manchas
da pele, parasítnses, furúnculos,

úlceras.
Tratamento das afecções do

couro cabeludo.

Dr. TOLENTINO
DE CARVALHO

Consultas: Das 14 às 1 t horas.
Rua Vitor Meirelies 22-1' andar.

7)21 À venda em f6das as b6as calas do ramo

Canetas Diamante Azul, 2ó5$ para cima; out·ras canetas Parker, desde 60$. - Únicos distribuidores para todo o

Brasil e Posto Central de Consêrtos: COSTA, PORTÉLA & CIA., Rua 1.. de Março, 9 _).0 - Rio - Caixa Postal 508

I ����f."':���:��:R�:�:� ;:::rilª�;������::f.��Êlt 1"1�-AUÃiATÃRIA:õ���:no, 12. inimigo do Brasil (D. E. M.).

-----

::---._--------------=-- Ternos sob m.!!!!}!�m�r�� n!�!y.� e estrangeiras. ICurso de graduados

I
í ! Brins de primeira qualidade-Caroás-Iinhos, etc.

Rio, 12 (E.) - Foi, por exten- Isão, mandado criar, instalar e Fariima'cia (Esparan.ra) . Servico garantido-Prontidãopôr em funcionamento, desde li.! � � �já: Para a Arma de Cavalaria, do I O alIai-ate elegante da cidade �
�:� �;:ri�j;�:��Ea��!:���::; Farmacêutico NILO LAUS I! Rua João Pinto, 21 �
:e��:ad�sA�:��:d�:t��:�� �';.� Hoje e amanhã será • sua preferida I �w�""""_""_-m-���

6.a, 7.a e 9.a Regiões, o Curso Re- Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias. I,gional de F'orrnacão de Gradua- I

dos (sargentos e cabos) e solda- Perfumarias.--Artigos de borrachd. i,1dos, de fileira e especialistas, f

análogo ao instituido por aviso Garante se a exata observância no receituário médico In. 2.201, de 26 de agosto último, PREÇOS MÓDICOS Ipara a Arma de Infantaria.

As anedotas e piadas aparen- R. Conselheiro Mafra 4 e 5 (edificío do I·temente Ingênuas são grandes Mercado, I
.armas de desagregação mane- FONE 1 642 !
jadas pela "quinta-coluna".

• I

(L. D. N.).

Gabinete Electro - Dentario do Cirurgião Dentista

José C. de Borba (Caló)
Ex-dentista do Patronato de Anitapolis

Clinica e Protese da boca.- Especialista em pontes
e dentaduras duplas.. Dentaduras anatomlcas de P8Iad�n.
sem aboboda palatina (superior): novo sistema.- E�raçoe8
de dentes e polpa dentaria (nervos) com anesteS!8.

Trabalhos mo�ernisado8, sob absoluta garantia.
.

Rua Deodoro, 16.

Realce a sua beleza com um lindo e moderno vestido comprado na popularissima

(CASA MAO.DO.'A
Padrões que encantam! Cores firmes ! Firmes como o amor

fião esquecam, Casa Macedonia-(a casa que mais barato vende)
dos homens !!
8, Rua Traiano, 8

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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It 1- liuga se
u m QUARTO

fi -

par s solteiro ou:

a la Ci."lil sem runos.v'I'ratar à rua
TI! adentes, S'l.
748 30 v8.-1

acrescentando que não havia podí-
do

..
esclarecer coisa alguma a

re�-I O derrotismo e o pessimismopeito dos boatos segundo os quais _ " • "
Mussolini estaria gravemente en-

sao armas da qulnta-eoluua '"

fermo. I (L. D. N.).

o ESTADO-Segunda-'eira, 14 de Dezembro de 1942

Washington, 12 (United) - O sr.

Elmer Davis, diretor da Repartição
de Informações Bélicas, declaro"

.

que aumenta o cáos na Itália, mas

que as notícias recebidas pelo go
vêrno dos Estados Unidos indicam
Que não há perspectiva imediata de
uma revolução italiana contra os

alemães. Davis declarou, em uma

entrevista com a imprensa, que os

Estados Unidos ,em suas transmis
sões dirigidas ao povo italiano re-

. comendam a resistência passiva e

não a revolução e acrescentou: "As
coisas. estão-se quebrando aos peda-
'r. _._ _.••••.,. _ ..

-----...

ços, mas não existem perspectivas
de uma revolução imediata, embora
se registrassem distúrbios locais. O
cansaço causado pela guerra e a

<Ausência de simpatia pelos alemães

Nomeado por tempo
indeterminado

Recife, 12 (A. N.) - O inter
ventor federal assinou decreto
estabelecendo que o presidente
e o vice-presidente do Tribunal
de Apelação do Estado serão no

meados, por tempo indetermina
do, dentre os respectivos desem

bargadores.

Aumenta o cáos na

,.,

*'.
'.

Sociedade Cooperativa de nesponsabilidades
Limitada

Banco de (rédito PopUlar e Agrícola
de Santa Catarina
Rua Trajano fi.O 16 - Séde própria

Registrado DO Ministério da Agrlcultura pelo Certlfíeado
n, t em 20 de Setembro de 1938.

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Códi�f)s usados. MASC01TE la. e 2a. edição

FLORIANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGR1CULTORES

IEmpréstimos - Descontos -- Cobranças
e ordens de pagamento

fem correspondente em todos os Municípios do Estado I T-{apresentante da Caixa Economica Federal para fi venda rcnsports de Carg::n
.

das Apóliee« do Estado de Pernambur-o, cum sorteio DOMiCILIO i\ DOMICILIO
semestral, em M'iio e Novembro. Viil.gens diretas em caminhões pro prlos para:

Paga todos os ceuunns das apólices Federais e dos Estados Bom Retiro, Lages, Paluet, CorreluPiuto, Ponte A.lta.
de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco. Curitibanos, Campos Nóvos, Cruzetro e vice versa.

.V\antem carteira e,.:pecis.! para admíntstraçao de prédios. EM COMBINAÇÃO EM LAGES PARA:" Campo Bélo,
Recebe dinheiro em depósito pelos Anita G .Iribaldi. Vacaria, Caxias e vic e-verea.

Imelhores taxas: Aceitamos cargas para r e 'esp'lcho junto à Es-

C/C à dlspos.ção (retirada livre) 21,t
trada de Ferro em Hervul (Cruzeiro).

C/C Llrnttaua 5 m Agência em Lages: Agência e m Florianópolis:
t.

C/C A1':sn P,évlo 6'ifl Rua Correia Pinto, 5S RU'l Alvaro de C'lrvalho,2 I"I
'I'elerone 1.677

ele Prazo Fixo 7)/0
Aceita procurucão para receber vencimentos em tOD

������������__""M"".""""""......-'J
1as 6S Rep8.rtiC;:(l:P� Federais. Estaduais e Municipais. ------------.

S a ng uenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENI ......TO, VANADA
TO. F05FO�05,CAlCIO

ETC.

TONICO no Ct:REBRO
TONICO DOS MUSCULOS

desempenham um pape! importan
te no conjunto". Disse, ainda, que
confiava que o govêrno americano
estaria recebendo informações fi
dedignas sôbre a situação na Itália,

Importadora P va - Rádios
S. PAULO-RUA PRATES, 43-CX. 4063
Sintoniza as 2 Américas, Asia e Europa
5 válvulas, 530$; 7 válvulas 593$. Peça
catálogo enviando 400 réis em sêlos.

Os Pálidos Depeuperlldol,
.Esgotado;, Anêmicos, Mã ••

. 'quI criem (.,18gro,. (danças
.

raquílicu, r2c_berÊÍo I tcni
Eicaçso geL�1 do olgsni mo

com o

S i
uan�us nOi
Llc. D.N.S.r. O' 199, da 1921

rJ45'MM

Não procures conhecer o que
se pensa nas esferas oficiais;
são segredos dificeis de guar
dar. (L. D. N.).

Camisas. Gravatas, Pijarnee,
Meias das melhores, pelos menores:

preços só na CASA MISCELANEA.
- Rua Truiauo, 12.

" Alfaiate CARIONl, o melhor!
Rua Tiradentes 16.

EMPRESf-\ tl6 R E X "

)

Declaracão
'"

Ana Curcio, residente à rua

Felipe Schmidt, declara. para
fins legais, que perdeu sua ca

derneta da Caixa Econômica.
736 lSvsOl

."

Crédito Mútuo Prt�difll

Proprietários: J. Moreira & (ia.

7 de Novembro
Foi pago à ;>l'4"stamista Maria Severíua da Conce íção,

RESIDENTE EM FLORlANOPOLIS,
possuidora da caderneta n. 6532, o prêmio

que lhe coube em mercador-las, no v/dor d� rs.

Cr. $6.250,00
contemplada no sorteio de 5 de Novembro de 194:!.

18 DE DEZEMBRO
Mais um fllrrni,j&vel sorte i» realtz-uá 11 C,é0j(I' :'lÚ·

tuo Prt'ui1.d. DO did 4 de Dfzembro (4 .1df�},
nnm pr êrulos no valor de

Cr, $6.250,00
Nilo vactle, Adquira já fi sui <;:"dl�rne.t1\ HI-i -

é te dH
Crédito Mútuo Pr-edial à ['U'1 Vlscouue

de Ouro Preto n° 13.

__a. • __

Con� ulta médica gr8ti� !

Contribuição: apenas Cr $2,00

............ c..... _
.... 11···"· ••••••

,',�::.::, " �-;-::.:.:: r, -- '-', • ".: -:�-:
- ;:.> ....... , •• ,-

Os elementos colhidos pela Esta
tística Militar são abso lutaraeus
secretos, e servem sómente a firo
militares. Negar-se a fornecê-los OI!

mentir no ministrá-los constitue
crime rigorosamente punido pelas
leis do País. (D. E. M.).
---_._------_--

CI<iARRllHOS TALVIS
c-s 0,40 cada. Caixa Cr$ 36,00

CASA MENDES

Exame de admissão

I
Rio, 12 (E.) - O Departamen

to Nacional de Educacão vem de
. sunrtmír a nrova de ciencias rí-

i! siêas e natürais do exame de
.

admissão ao curso secundário
(ginasial) .

Tal exame passará, assim, a

constar apenas de português,
matemática, história do Brasil e

geografia.
Haverá provas escritas de ca

ráter eliminatorio, de português
e matemática, e provas orais
nas quatro matérias.
Para apuração da nota final

atribuem-se os pesos três às mé
dias de português e matemática

I e os pesos dois às notas de

hiS-1tória do Brasil e de geografia.

I��OLUZ
.

!i:
Horário: 9 às II e 17 às 18
Edificio Amelia Neto,

sala 2.

IFlorianópolis.
I

NADA CONVENCE MELHOR
Nenhum argumento é de maior per

auação do que PREÇOS BARATOS,
corno estes a ba.xo :

'CUNGOLEUNS
1,83 x 2,75 '::1'$ 110,00
2,30 x 2,75 " 135,00
2,75 x 2.75 .. 155.00
3,20 x 2,75 " 175,00
3.66 x 2,75 " 195,00

PASSADEIRAS DE CONGOLEUM
metro Cr$ 8,90

Recehemos BuLSAS finíssimas, fabricação
ncrte-amartcana

FILE'! á mão
metro Cr$ 31,00

BATERIAS DE ALUMíNIO (G8ANDES)
Cr$ 380,00

UNHO SEteiA, (para lençóis)
largura 2.20 metro Cr$ 115,00

STORES SUPERICRES
a c-s 13,50

TAPETES "CRUZEIRO"
Tapetes de quarto a Cr$ 23,00

1,20 x 1,80 Cr$ 145,00
1.40x 2.00 " 16700
1.60 x 2,30 225:00
2,00 x 3,00 ' , 395,00

Re<ebemos ALTAS t-iOVIDADES em SEDAS ESTAMPADAS

O maior stock da praça EM LiNHOS
lRLANDESE� pcn c ternos por preços

de antes da Guerra!

A MODELAR

Lavando-se com o sabão

"'VIRCiEM ESPECIALIDADE"
elA. WETZEL INDUSTRIAL-.JOINV,lLLE (vterca regisr.)

economiza-se te-mrro e dinheiro
)�SÁ� .�IIj>C(At

• •

[ 'Pt'ClAUOAO(

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ICADO Prazo para anulacão 1---------------------do ca�amento no pais A I

AI' 8te��R'e;l�ú;:;)a"in�:���:e��: I Gompannia C lança �8 aia •
lei, revogando o decreto-lei

n.,13, de 29 de janeiro de 1935, e res

tabelecendo o disposto nos pa- F d d 1810 S' d BAIArágrafos primeiro e sétimo, nú- UM ti ti em e _e:
mero um do artigo 178 do Códi.

go Civil, referentes à concessão
do prazo para anular casamento.
Em exposição de motivos, dirigi
da ao presidente Getúlio Var

gas, o ministro da Justiça acen

túa a excessiva toleràncía dos

Dados relativos ao

Capital Realizado
Reservas, mais de
Responsabilidades assumidas,

DO"��IÇA��.' DO� O, lHO.�)'C:
tribunais que transformava aos Receita

,
_'" .....r ...,p ....:;:' __ poucos a anulação de casarnen- Ativo em B1 de dezernbr o

CUrEW da ADerlelçollmputo e LODl'R Prátlc1'. no ftlo de .lanr íro to em divórcio disfarçado e Sinisttos ragus
(onsuhd'! Pela manhã: às tereas. rmin�al; e sehndos, das 10 ás 12 acentúa: "É que a lei dava

lU-I Sf't1� de raiz, (prédios e terrenos)horas: 11 tarde, diariil:m&nte, das 15 as 13 h'.)ras gar a que, juntamente com a iCousultór!o: RUIl João PIDll.1 11, 7, bill)fl:Hio - FO:)I):

14117)
prova

a,legada,
a coação fosse i

Rt""jMnda: Ru� Presidente Coutinho. V. ISfeita e de que essa coação só �

f\. j h' (b �

d' ce�sará a menos de seis mell.es ,'r'lira.. . OseD Hld .;(uWEH sen antes da data em OHe a acao
li

.fora proposta. Foi portanto. �r:.1 II
IV! E O I C A abuso verificado na aplicação

IDoenças de senhoras e crianças. da norma legal que se destina-
.

CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1,. às 11 hons va a ser aplicada somente nos Agências e

RI.lWEaF·NsDChHmiAdtU39SE(SNllb.)__ ,F"il'igú:,"I�U.'lil.�(j,!l�ii
casos excepcionais que

raramen-I,
Sucursal no

D MARIO tu "," pela' te se verificaria nos grande,') c ip ais
r. Nac,

J
centros, onde a liberdade que

de Medicina da Universidade do Bnsil) gozam os adolescentes no seio
Ex-interno do Serviço de Clínica Médica tio Professor Osvaldo Oliveira de suas famílias exclue em re- Agente em Florianópolismédico do Deuürtamento da Saúde gra, a possibilidade de virem a

CLINICA ME'"Dlr � sofrer qualquer coação, tornou
, ! "..... r\ imperiosa a necessidade de nova

Molésüas internas de Hdullllll P crhnç'is. norma baixada por v. excía, pe-I'Consultório: Rua Felipe Schmfdt n. 38 - Ter, 14:!6 lo decreto lei 4.529".
'Reaiof.lnr.ü< Rua ViF'c"orle OP Ouro Prt'ln n, 70 Tel. 1523 Mais adiante diz o ministro

ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLOR,IANOPOLI5. Marcondes Filho que, num exa-

Dr. AU(iUSTO-'-D--e-PAU' L A. il��eicf.Br.di�a.��S.P�:1 ���r��:���t��l��ó�osi�ai��c�ssu�:�o�! Sub-Aqente em Laguna, Tubarão, Itaiai, IA
fi 1 último decreto-lei. convenceu-o! Blumenau e Laqea.

• A • •
•

• ilflilni>!ltl IS " '

Restdência e Consultório: Rua VIsconde de OUI'O t"retu 51 de que os que pleiteiam a disso-II______________________ -

(próximo ao Te a t ro ). lução ela sociedade conjugal, I'
Cirurgi , geral e Doenças de St'P}l"í'il'; não deixarão de ir buscar na1---------------------------Fisioterapia: Díateru.ía, lntru-verme lhu e U1lf8-Vtvletas ação de anulação fundada em A Estatística Militar, destinada a As autoridades responsáveis pela

CO�S1JLTAS: Dlartameutes às 11.30 e das 15 às 18 horas érro essencial, o remédio que

I
{aeiIi!ar a preparação rápida, e tão fiel execução das. Estatísticas Mili-

Fone 1.644 procuravam com a mesma acão perfeita quanto. posslve�� do apare- tares podem exigir, sempre que hon-

com fundament � d c rv rv
-

-

É l,hamento m�tenaJ. das forças arma- ver dúvida quanto à veracidade de

D SAVA S LA'- D .:' _Lo coo"ç��. -

(Ias da Nação, exige que todos 08 qualquer informação, que cada in-

f.
'

"

_ c..ER A para evitar que ISSO se veríríque, brasileiros lhe prestem cooperação, formante prove o que declarou. A'

O que - conclue o ministro da Subtrair-lhe apôio é trabalhar con- má-fé constitue crime contra a se-

.

euüsta do Centro de Saúde e do Hospital de Caridade Justiça _ tenho a honra de su-
tra o Brasil em guerra. (D. E. M.). gurança nacional. (D. E. M.).

EX-ll!terno do Servlç� do Professor Le9nidas Ferreira e ex-estagiário dos '

ServlC!Ml �Q dr. Gabrlel de Alldratie (RIO) e dr. Pereira Gomes es. Paulo) gerir à v .excia. que seja baixa-

Chnu:a e earurgia de: OLHOS, OUVIDOS, do um decreto-lei, cujo projeto
NARIZ e GARGANTA vai anexo pelo qual seria revoga-

Consultas: das 16 ás 18 horas
do o decreto-lei n. 13 de 19 de ía-

Rua. Felipe Schmídt, b, Foue 1256
neiro de 1935 e restabelecida a

Residencía: Conselhetro Mafra. 77--FLORJANOrOL1S. vigência integral do artigo 178,
parágrafos primeiro e sétimo,
um, do Código Civil. Estou certo
de que com a revogação do men-,.

�

cionado decreto-lei e a restau
ração plena da vigência daquele I
artigo v. excia. contribuirá de'
modo eficaz, para solidificar a

indissolubilidade ao vínculo ma

trimonial, cuj a guarda nos é
imposta pelo artigo 124 da Cons-
tituição ".

ME ICO
D ARAUj'O OLHOS, OUVIDOS
___!_�_, ,

_
-NARIZ, GtllRGANTA

E' speciahsta, assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

r.,.. . ljo •

Pela manhã, das 10 Ü); 12
',,-vn>';Uh8S. A' tarde, das 3 às fi

Ccnsuttór io: RUéi Vitor Meireles. 24. -. Fone 1447

Dr. MADEIRA NEVES --- médico espedalish em

LO(JÃO MA,RA. VI·

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

I =l1�ÕTJTU110
D� OJAmUf;STW9

Dr. Antônio Moniz CLlllllCO
de Aragão

MÉDICO I Dr. Ojalma Mcellmann
Cirurgia e Ortopedia. pormadG�:��r8Ur��1;:�dl1de de

Clínica e Cirurgia do I Com práttea Doa hospltaís europeus
torax. Partos e doenças Clínica médica em geral, pedíatría,

de senhoras. doença! do statema nervoso, apare-
Ibo geníto-urtnarío do homen

CONSULTORIO: e da mulber

Rua Trajano, �:1. Assistente Técnico
Dlartamente das 15 às Dr. Paulo Tavares

I·
11 horas.

I
(urso de Radiologia Olíulca com o

flESIDANCIA dr. Manoel de �oreu Campanarlo
y n: São Paulo). Espee.atlzado em Hl-

Almirante Alvim, 36 í(iene e Saúde Pública, pela Uníver-
Telefone 0, 751. . ,idade do Rio de JaneI·ro.

Gabinete de Raio X
:.----------.---- Electrocardíogratía clínica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de Iistoteranla

Laboratório de mlcroscouta e

análise clínica
Roa J?arnando Machado,'

Tslefone 1.195

Cuspa'
LHOSA!

Dr. Remigío
CUNICA -MEDICA

Molesti<!s internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral

ICONSULTORtO ,�
Rua Felipe Schmtdt-c-Edítí-
cio Amélia Neto-i-Fone 159i

:"
.

...... ,

9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

IRESlDENC1A' Dr. ARMINiO TAVARES
Av. Hercllio Luz, 186 OUVIDOS - NARIS - GARGANTA
.- Phone: 1392 - CONSULTÓRIO:

Rua João Pinto, i - Fone l.l.I61
Attende a chamados I RESlDÉNCIA:

I14 Rua Bocaíuve, 11 4 . Fone 1.456
...,_. â 22 --.-__ ...-",,.� WII.I>M'"

'.'
Pl ORTANOPOll�

Ssguros Terrestres e Marítimoa

ano de 1940
Rs. 9.000:000$000
, 54.700:000$OllO
• a.929.719:000$000
• 2&358.'717$970
, 85.964:965$032
• 7.323:826$800
• 22 354:000$000

Diretores:
Dr, P;;rnDh;iu c'Utra Freire de Carvalho, Eplphanlo José

de Souza e Dr. Francisco de Sá.

sub-agências em todo o território nacional.
Uruguai. Reguladores de avarias nas prln
cidades da América, Europa e Ãlrica,

LOBO & (ii.
N 39h'UA FELIPE. SCHMIDT

('tW:.1i oostal Iv-1tle/Jhont I083-l!nd. Te!.•ALLIANCA.

Para
.

as grandes festas do

NATAL E ANO NOVO!
Com real economia no preço, façam

desde já suas compras na

Casa Oscar Lima
SORTIMENTO RENOVADO.

Fazendas, Armarinhos, Perfumarias, Pi
jamas, Gravatas, Artigos para Viagem,
Enfeites e Ornamentos Variados. etc.

Cons. Mafra, 11 Fone. 1.070

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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;a.nhersárioo:
Fez anos ante-ontem o nosso

distinto conterraneo sr. Manuel
Ferreira di: Melo, alto funcioná
rio da Prefeitura de Florianó

polis.
Fez anos ontem a srita. Otília ISantos;

*

\Vida Social I

Homenagens:
Realizou-se domingo. no bar

«Mira-Mar», a homenagem Ín
tima prestada pelos antigos co

laboradores do sr. Alberto Or
siní, por motivo de sua próxi
ma partida para São Paulo. em.
exercício de importante comis-]
são comercial. O homenageado
até bem pouco foi o gerente
da conceituada Casa Santa Ro
sa, da firma Orlando Scarpelii.
Agora tem missão ainda mais

importante na capital paulista,
incumbencia que ainda mais
destaca a sua vinculação á im

portante E.·..-r"'9 atacadista de
�C'c"los. Em visita ce áCl:f0--0.i
das, esteve o sr. Alberto ar
sini em nossa redação, man

tendo agradavel palestra, na qual
disse da sua gratidão à sacie
dade catarinense, onde tez re

lações de amisade e recebeu

provas de uma sincera coope
ração. Na impossibilidade de
fazer pessoalmente suas despe
didas a todos os seus amigos,
o sr. Orsini pediu-nos fôssemos
os interpretes da sua saudade
e do seu reconhecimento. com

o oferecimento dos seus presti
mos em São Paulo, à Avenida
Agua Branca 831.

Agradecendo à delicadeza da
visita que nos fez o distinto
cavalheiro, pessôa de tina edu
cação, formulamos votos pela
sua crescente prosperidade e da
pujante organisação comercial a
que pertence.

Bonito.sim
_mas até quando?

elo orgulho
'iJi. Não se deixe. cegr:/a sua bele
natural que lhe l�SPno futuro. Para

za presente. 'p'en da beleza, use no

o cuidado b�;i�o Sabonete GesSY·
banho diano o, 1 da flora bra-

seu .

os o eOS ,

Feito de preflOs do com finas essen-

sileira e per. um�essy desobstrue os

das naturais�ifica a pe�e,. se�
poros e Vi

funções VitaiS.
afetar as sua,srnico porque pr?
é mais econo 'rende maiS.

du'L mais espuma e

Ocorreu ontem a data natalí
cia do sr , Alcides Varques,
membro da diretoria do Cantis
ta R. F. C.

'"lem sacs kolea
A exma. viuva Maria das ne

res Ataíde Nunes;
o menino Manoel, filho do

sr. Manoel Gonçalves.

Enfermos:
Na ('Casa de Saúde S. Se

bastião", onde se encontra, foi
submetida a delicada interven
ção cirúrgica, pelo conceituado
cirurgião dr. Edgard Pinto de
Souza e com a assistência do
dr. Aurélio Rotolo, a exma. sra.

d. Zilda Costa Souto , esposa do
ar. Américo Souto.
-Encontra-se internada na

ti Casa de Saúde S. Sebastião",
tendo-se submetido a delicada
intervenção cirúrgica, pelos drs.
Edgard Pinto de Souza e Auré
Iio Rotolo, a exma. sra. d. Zi
loca Lopes Vieira, esposa do
sr, cel. Lopes Vieira.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------.--------------------------
de espicnagem do "eixo" no

I
te Coolidge '. cuja perda toi_

país. anunciada .DelO .De.Dnrl.amC".nt�'
• -

I' da Marinha, era de propriedade-
5.200 PRISIONEIROS da "Pan American President;

Berna, 14 (Reuters) - A rádio de; Lines"; de S. Francisco.
Vichí d�:larou" que de:�rão. chegar I, O I efer ido na via havia sido
a Compiégnc (l.200 prrsionerros de fretado e estava navegando sob

EI.Algueila eafu em pOder dos aliados guerra, libertados pela Alemanha. administração do exército dos-
. .

• EstadosUnidos.
CAIRO. 1ft m. P.) - Anuncia-se ofiCialmente que i\.S ROMA CONFIRMA O comandante do navio, Hen-

tropas britânicas do 8° Exército desalojaram Von Romm�1 Zurique, 14 (Reuters) - A rádio
I ry Nelson, acha-se entre 0&

de EI-Agueila. cujas forças fogem rumo a Oeste. em dí- de Roma confirmou o ataque da sobreviventes. Este é o decimo
reção à Tripolitania. I HAF a Turim e Nápoles, acrescen-I transporte dos Estados UnidoS'

tando que foram causados grandes I' a ser afundado desde que a.
(irave ameaça às posições nazistas em Rostov I danos nas referidas cidades. guerra teve início.

MOSCOU. 14 (U. P.) Poderoso exército russo PROEZAS DE UM SUBMARINO I O «Presidente Coolidge» foE.
investiu novamente conl-ra o inimigo a sudoeste de Es- GREGO lançado em 1931 e a sua ar-

talingrado. atravessando o Don em novos pontos e es- Londres, 14 (Reuters) - O almi-; queação era de 21.936 tonela-
tabelecendo estratégicas caAbeceiras de ponte até dezeseis rantado grego anunciou que um sub-: das.
quilometros além do rio. Esse avanço supõe nova fase marino grego torpedeou e afundou:
na batalha de aniquilamento do exército do "eixo". que um grande navio de suprimentos! Conspiração na Hungria
ficou encurralado, e poderá ameaçar, dentro em breve, do "eixo", no Mediterrâneo Orien-; Estambul, 14 (R.) -- Sabe S�

a cidade de Rostov e todo o território caucásico que tal. I
que o governo hungaro desco-

está em mãos dos alemães. •

\briu
uma conspiração destinada,

PERDAS DO "EIXO" • a transformar o Iider da orga-
Acôrdo entre Turquia e Rússia Cairo, 14 (Reuters) - Segundo o nização fascista hungara , sr,

GENEBRA' 14 (R.) - Anuncia-se que a Turquia comunicado oficial foram abatidos'ISzalazi,tm ditador da Hungria;
e a Rússsia estão realizando negociações no sentido de pelo menos, 8 aviões de transporte, Varios conspiradores dos mais
firmarem um acôrdo. Sabe-se que é possível a ajuda 1 bombardeio e 4 "caças" do "eixo" destacados foram detidos, mas

russa no caso de ser a Turquia atingida em sua neu- i ao sul da Lampedusa, varios outros. inclusive membros
tralidade. '. do Parlamento. conseguiram tu-

A esquadra de Dacár o CASO DOS PRISIONEIROS gir para a AI ernanha.
Londres, 14 (Reuters) - Mui em- Em virtude da pressão exer-

bora não tenha sido dado a público cida pelas autoridades nazistas>
nenhum comunicado oficial a res- os detidos sofreram um castigo
peito, presume-se que os prisionei- apenas nominal.
ros de guerra alemães na Inglaterra --.-.-.-�.-_................................._�-

foram libertados das algemas, às 9 QUartoAIUga.se um, bem

horas da manhã de sábado, de acor-
_ espaçoso.' com om

do com declarações do Ministério sem pensao, com. 2 Janelas de

do Exterior da Grã-Bretanha. frente, à rua Tiradentes. 18e-

• (sobrado). Tratar no mesmos,

10vs.-l

HO

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

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

MISSAS (ura da paralisia infantil I expirará, hoje , às 24 horas, o

O Ginásio Catarinense reali- Montevidéo, 14 - Anunciou- estado de sítío , na Argentina.
zou hoje, às 8 horas, Missa se aqui a descoberta de um

*

Solene de Réquiem. em memó- método para a cura da parali- Reunião do ministério argentino
ria do saudoso sacerdote Pe, sía infantil. O cientista que BUENOS AIRES, 14 (O. P.)
Wladimir Ledochowski, digno vem realizando estudos sobre - A secretaria da presi
Geral da Ordem dos Jesuitas, êsse assunto há oito meses, de- dência informa que, hoje,
recentemente falecido. i clerou que sua descoberta po- r às 15,30. o gabinete se reu-

A êsse olício compareceram derá ser muito útil para o com- nirá, com a presença do
alunos do referido estabeleci- bate àquela enfermidade. chefe da Nação. para tratar
menta, amigos da aludida Or- • de diversos assuntos de in-
dem e grande número de fiéis, Nas prslas de Buna terêsse público. Embora não

Q. G. DE MAC ARTHUR, se tenham indicado quais
CHARUTOS· SUERDICK 14 (R.) -- Anuncia-se que as os assuntos a tratar, sube-

Maço Cr$ 1,60 tropas australianas chegaram as se que o Poder Executivo
CASA MENDES praias do leste de Buna. tratará da investigação rea

lizada na base dos "memo-
Estado de Sítio I ronda" enviados pelo, go-

Buenos Aires, 14 (R.) - Em
I vêrno dos Estados Unidos,

consequência de uma lei assi- i que permitiram comprovar
nada durante a última semana," a existência de atividades

Londres, 14 (U.P.) - A radio de Paris que, como se

sabe. está controlada pelos alemães, divulg ou que a

frota francesa que se acha em Dacár, e que compreende
um couraçado e, pelo menos. 30 outros novíos de guer·
ra, foi entregue aos franceses combatentes.

A radio expressou que a entrega foi resolvida por
Pierre Boísson , que, em 1940, resistiu com êxito à :ten
tativa daqueles de apoderar se de Dacár.

Segundo os últimos dados conhecidos. estavam em

Dacár o couraçado "Richelieu·'. de 35.000 toneladas, os Bombardeador britânico desce
cruzadores • 'Gloire", "Montcalm" e IIGeorges Leygues", na Espanha
de 7.600 toneladas; os "destroyers" "Fantastique", I Madri, 14 (U.P.) - Um bi
"Malin" e "Terrible", de 2.570 toneladas; 12 submarinoll"i motor de bombardeio britâni ..
três caça - minas, 10 corvetas e outras embarcações co efetuou uma descida forçada
menores. na praia de Salinas. A descida

do aparelho foi motivada por
falhas do motor. Todos os tri
pulantes do avião inglês acham
se a salvo.

EXPERIMENTE ESTE REMÉDIO

Se V, S. sofre de aturdimento catarral!

ou de zumbidos nos ouvidos, ou se o ea

O ({Presidente (oolidge» foi de tarro obstroe a parte posterior da sua,

garganta, certamente se alegrará ao sa-

encontro a uma mina ber que essa tão aborrecida afecção de-

Washington, 14 (R.)-O Depar- saparece prontamente com o simples tra

tamento da Marinha informou tamento, durante alguns dias, ôe PAR-

ilIINT, o qual poderá adquirir em qual-
na tarde de sábado que o tran- quer farmácia ou drogaria.
satlântico -'"Presidente Coolidge". Nota-se uma grande melhora logo no

usado como transporte de tro- primeiro dia. A respíracão se torna mats

pas e que tinha a bordo 4.000 facil e desaparecem, gradualmente, os

zumbidos dos ouvidos, a dor de cabeoe,
homens, bateu numa mina e

a sonolêneia e a obstrução nasal.

soçobrou no Pacífico Sul. A perda do olfato e do paladar, a difi-

O afundamento se verificou culdade de ouvir e o desprendimento do> .

logo após a explosão havida a muco nasal na garganta são outros sinto-

mas que indicam a presença de catarro"
bordo em consequência do cho-

o qual deve-se combater com o tratamen-

que com a mina. to de Parmint.
.

Não
por causa

catarro?

ouve bem
dOr,

Washington, 14 (R.) - O
antigo transatlântico «Presiden

Alfaiate CARlONI. o melhol"
Rua \ Tiradentes. '16.
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