
Mais gasolina para o Ilras]!
RIO, 15 (A. N.) -- o PRESI DENTE DO CONSÊLHO NACIONAL DO PETRóLEO
INFORMOU QUE PARTE DO GRANDE REFORÇO DECOMBUSTíVEIS PROME
TIDOS AO BRASIL PELOS ESTADOS UNIDOS ACABA DE CHEGAR A ESTA J1

CAPITAL

Aos expedicionários
BO Hospital

Londres, 14 (U. P.) - Chur- Rio, 15 (A. N.) - Uma co-

ch ill fez declarações nos Co- missão de funcionários do De ..

muna, reunidos hoje. O premíer partamento de Previdência
íuícíalrnente, disse que a re- Social do Ministério do Traba
união dos "tres grandes" terá1lho teve a feliz idéia de premo- O rei Carol
Iugarantes se tenha conhecí-] ver homenagem aos nossos ex-

taento do res.ultado das eleições pedicionários internados no Rio, 15 (A. N.) Está

na Grã-Bretamha, antes de 16 .Hospital Central do Exército. anunciado que o rei Carol e

o'o,de. .jylh:o; não -obstante 'Chur-! Para isso, angariou entre seus senhora, Lupesco embarcarão

chill nada revelou sôbre quan-
I

colegas de Repartição a impor- rumo" a. Fra:!-ça n? "Gabo

do e onde teria lugar a reunião.' t�ncia de d�)is mil e oi�enta e Horn", am�a este. r_nes, tendo,
Em s�?:uida o orador esclareceu

I cmco. �rUZelr?S,. quantia e�t� I p.ara _esse fIIl1:, sollclta�o aut��
que sir Clernent Attlee o aeom-: que fOI empregada na aquisi- n.zaçao especI3:1 por íntermé

panh�ria e acrescentou: "Sta-I ção de 300 pacotes de doces, dío da �mbaIxa�a, francesa

lin acedeu em comparecer à re- 1300 maços de cigarros, 300 ma- nes�a caprtal. Notlcla_:se q�e .0
nlão � esta será levada a efei-' çãs, 50 quilos de biscoitos e gov�rno declarou nao existir

to. Eu não estou autorizado a 300 tabletes de chocolate. Além motivo, atu�lmen�e, para re

dizer quando, antes que tenha: dêsses a�tig?s:. foi conseguida cusar o pedIdo feIto.

conhecímento dos resultados, a co.ntnbUIç�o de algumas Sef a-o evacuadasdas eleições aquí, com, ínclu- empresas e firmas, as quais
sive, o voto dos soldados do ex-' doaram cadernos de notas; lá- AI bterior'". A seguir, Churchill as-I pís e canetas, pasta dentifrícia para a emau a
sínaldu "que se sentia feliz ao ,etc. Estocolmo, 15 (SIP) - Os
anunciar melhorias nas rela- - • alemães localizaram, no terri-
ções r dos grandes aliados". I Sobre materia tório da Polônia Ocidental,
Acrescentou Churchill que o el�ltoral nas propriedades rurais con-

ódio comum ao inimigo não é I F.'lO, 15. (A. N) - O Tribu- fiscadas aos agricultores polo
elo suficiente €'ntre os aliados nal Supenor Eleitoral determi-I neses mil famílias alemãs
depois que a luta cesse. Mai� n?� que .as consultas sôbre

ma-I trazidas das repúblicas bálti�
adiante o orador indicou: "De- ten3: �leItora� forI?uladas pe- cas e da Rússia Meridional. O
s.ejo aproveitar a oportunidade los JUIzes eleitorais devem ser número de alemães evacuados
para dizer mais uma vez que enc�miD:hadas aos Tribunais dos países supracitados ultra
os' britânicos não tem ambi-, Reglon.als q�e, por s�a vez, as passa duzentos mil. Segundo
ções ou desejam vantagens na enc�mmh�rao ao Tribunal su- parece, tôdas essas famílias
Síria. Não temos idéia de teu- penar Eleitoral, quando fôr o; serão evacuadas para a Ale- S. Francisco, 15 (U. P.)
tal' suplantar nossos amigos os caso. I manha. A emissora de Tóquio anun-

���c������� �;��r���d�:sej��IO malaS anti-DO e lell·z acoArdo ��Ot�on�l�aad�e���a���,iC;u���
nossos a!:aigos em qualquer

. encontra agora em poder das

parte' do globo. Sentir-nos- fôrças australianas e holande-

iamos satis:feito-s que a Fran- S. FRANCISCO, 15 (U. P.) - O senador Landsberg elo- sas. Disse a �ii!uso�a )3:ponesa Traidores J·ust,·�ados
ça pudesse conduzir-se a si '?,'iou hoje o sistema inter-americano, em discurso pronunciado que a guarmçao mpomca .de V
mesma ne s debates sÍl'ios-liba-' durante a sessão da 'l'er.ceira Comissão da Conferência das Na-I Tarakan fez sua derradeIra Chun King, 15 (U. P.) -

neses e assim chegar a termos
I
ções Ulnidas. E salientou que "o êxito do /trabalho, do Comité o d�scarg-a sôb!'e as posi9ões ini- Três altos funcionários chine

satisfatórios. Devo dizer que
I

presidido pelo chanceler Leras merecia ser es,pecialmente des- mI.gas, fat� es�e ocorndo de- ses foram executados em Ku

na ocasião em que fosse esta-I tacado". Em seguida, acentuou que "o sistema inter-america- po�s d,e dC�lS dIas. de bombar- ming, na China, acusados de

helecido o tratado, retiraria- 'no é o mais antigo e feliz acôrdo regional vigorante no mun- de�� a� forças alladas, pelos roubo e extorsão, na manipu-
mos :110ssas tropas daquele I do". aVIOes Japoneses. lação dos abastecimentos mili-

país. Depois Churchill fez refe';'

6 d
o tares destinados a contra-ofen-

rência às relações com a União O famoso «gau'leiler» Forster ran e campanha siva continental sôbre o Japão.

��:i::i�õe�i����O� R�s�fa ��� LONDRES, 15 - Foi capturado o "gauleiter" Alherto do Clube Militar ��ar::.iilt:sagél�;
observado acentuada '.TIelhoria Forster, que oelebrizou-se duran'te a administração de Dant- Rio, 15 (A. N.) - Quarenta Rio, 15 (A. N.) _ Pela nova
na última semana, mesmo por- zig e parte da Polônia Oddental, por façanhas dignas de um mil ferroviários de todo o Bra- lei que extingue a taxa de ins
que o mais dificil assunto chefe antropófago. Cel1tenas de milhares de polO;nleses foram sil acabam de hipotecar soli- peção nos estabelecimentos de
correl&to na Polônia está as- privados de suas propriedades e milhares perde.ram a vida. dariedade à grande campanha ensino superior sencundário e
sentacto". Chur<:hill di::;se ,"l,in- Considerando o enorme número de poloneses assassinados e do Clube Militar em favor das comercial, \é prevista a conces
da: "0 nosso acôrdo com os cen�ena� espoliados �e tudo q.ue possu�a al�u� valor, por sua famílias dos expedicionários são de 5% de matrículas obri
Estados Unidos conti:núa a ser arbltra,l'ledade que nao respeItava leIS dlvmas e humanas, mortos. O plano '(!onsiste na gatàriamente à disposição do
completo", indicando que se Forster representa o puro tipo de "super-homem germfunico",

I
construção de casas em todo o govêrno, o que atingirá desde

sentia bastante f,eHz em saber que não pode achar êmulos entre os mais sangI'lentos e crueis país. Segundo seus organiza- Jogo, cêrca de 12 mil lugares
que Trllman terá satisfação bandidos de todos os tempos. Fo.rster deve ser entregue aos dores, quem não puder dar di- gratuitos a serem preenchidos
em eomparecer à reunião dos Tribunais Po19'neses e acabar a �ua vida criminosa numa fôr-I nheiro, deve dar, pelo menos, por estudantes pobres, em toda
"'três gramd.es". ca, d� qual nlitO escaparão ta-mbem seus auxiliares e as.seclas.1 uma telha ou um ti�olo. O país. �o(

o
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SI_em os preços das passagenslS�bre as Botas
RIO, 15 (A. N.) - Com a terminação da guerra já se pode dilaceradas

considerar completamente livre o tráfego marftímo, e os nos

sos navios já. estão viajando nas épocas normais. Agora, em

novo 'decreto, foi tomada nova medida, segundo a qual, as uni

dades da marinha mercante não mais está sujeita ao contrôle
das autoridades navais a não ser naquilo que se refere à equi
pagem e tripulação, cuja fiscalização é exercida pelas capita
nias de portos. A saída de navios para portos nacionais vai au
mentando gradativamente. Também aumentou o preço das pas
sagens, Uma viagem para Lísbôa, que custava 3.700 cruzeiros,
custai agora 12.000 cruzeiros.

CbU:fCbill faloo
ais Comuns

Rio, 15 (A. N.) - A propósi
to da não aceitação de notas
de um cruzeiro dilaceradas ou

apresentassem vestígios de ha
ver sido rasgadas proposital
mente, a reportagem conse

guiu apurar a procedência da
notícia. Assim, o Banco não
aceitará notas em tais condi
ções, afim-de que os respecti
vos portadores se dirijam à
Caixa de Amortização, onde
será feita a competente troca,
mediante requerimento e, na

turalmente, após o exame da
cédula por técnicos dessa re

partição.

Preso o nazi holandês n· 2
HAIA, 15 (S. H. L) - Informam de Breda que o jornal

.. "Lealdade", que pertenceu à imprensa subversiva durante a

ocupação, revela que Marínus Rost van Tonningen, freqüen
temente chamado o nazismo holandês n. 2, foi detido junta ...

mente com vários oficiais da Guarda Seleta nazi-holandesa e

recolhido a um campo de prisioneiros, mas proximidades de
Elst. Van Tonningen era presidente do Banco da Holanda, do
minado pelos nazistas, e é considerado responsável, entre ou

tros delitos, de consentir que os alemães levassem as reservas

de ouro do Banco Holandês. Também desempenhava o cargo
de secretário geral da Comissão de Assuntos Econômicos e dí
reitor da Cia. Holandesa da Europa Oriental, destinada a en

viar trabalhadores holandeses para colonizar o ocidente na
Rússia. As duas e,ntidades haviam sido organizadas pelos na

zistas holandeses.

Os russos já não são «inimigos» 1
LONnRES, li) (L. P.) - A rádio francesa divulgou uma

declaração (lo ex-primeiro ministro alemão, que se referiu ao

movimento da Nova AIemnnhu Democrática. Fnlando muna

reunião em Berna, o referido ex-ministro, 'Virth, disse flue II

maneira de proceder de Stalin, em Berlim, é muito mais ínterí

gente do que as intenções dos anglo-saxôes de punir os ale
mães. Acrescentou: "No que 1'iÜ' refere à Rússia, depois M"

grande derrota alemã nem mesmo pensamos em eousíderar
nosso ínímígo êsse grande país vitorioso". Wirth, que foi 1)0-
lítico de grande destaque antes de Hitler, preconiza UJJla con

federação alemã composta -I'tde Repúhlíeas separadas.

204Situação decorrente da portaria
RIO, 14 (.N.) - A Comissão designada pelo ministro da

Educação para apresentar sugestões atinentes à situação de
ensino criada pela portaria 204, apresentou as seguintes me

didas: isenção de imposto e taxas, insenção de sêlo, revisão do
currículo escolar, auxilio tínanceíro aos estabelecimentos par
tlculares, e simplificação dos serviços das secretarias dos esta
belecimentos.

Embaixadas ��n�:It:s decisões

UD.·VerS·ltár,·as Londres, 15 (SIP) - A Di-
.

o, retoria do "Pen-Club Polonês"
RIO, �5 (A. N.) - Com _a resolveu, em sua última ses

nor�allzaç�o d3:. navegaçao I são, hipotecar inteira solídarie
nacI?nal.' mtenslflca-iSe? in- I dade à declaração das associa
ter?am�I� .

entre a mocidade ções e sociedades polonesas,universitária do nordest� com

J no terrítórlo da' Grã-Bretanha,
estudantes �o sul .do paI,s, au- que apoiam a declaração do
mentan�o dia a dia ? �umero Govêrno Polonês, do dia 13 de
de ,embaIxadas em missao cul- II fevereiro último, que protesta
t�Ial, � de estudos. aos centr<?_s I contra as decisões tomadas em

cIentIfIcas. do RI? _

e de Sao i Yalta, referentes à questão po
Paul�. Ass.Im, segu�rao, por es-, lonesa.
tes dias, OIto embaixadas cons-I _

títuídas da a�unos de tôdas ll:S COMPRAM-SE
escolas sup�nor�s. d�sta capI-1 Exer;zplares de «O E�tado».ta}, as quaIS. visitarão o RlO, dos dies 14 e 15 de zn aro p.p.,

Sao. Paulo, RIO Grande do Sul
(compram se nesta redação.

e Mmas. I Pagam. se bem.
-

Reconquistada
Tarakan Cercando a cidade

.
Guam, 15 (U. P.) - A in

fantaria australiana está cer

cando a cidade de Brunei, cu
ja queda, desde ontem, parece
iminente. Brunei está situada
na ilha de Bornéo.
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LIVRARIA
PnHcia, sr. João Alberto, de- presos, há tempos, em flagran- Rua Deodoro, 33 IIterminou ao delegado de Es- te delito de infração à lei de Ftcr ianópolia
trangeíros, sr, Gilberto de Pai- Economia Popular, sendo, pos-
va Lacerda, que instaure ín-. teriormente, condenados pelo Livros novos e usados,

Iquér ito contra os portugueses I 'I'ríbunal de Segurança Nacio- em diversos idiomas, I
JOSB Almeida Correia de Oli-) na1. Atende encomendas de
veira, Fernando Coelho de Olí- *

obras editadas no Brasil
ve�ra, �osé Fernandes de ou-, SJ<;R"\O ÓD]{U1ADOS A ALU- ou no estrangeiro.

Iverra, CarIos da SIlva Chaves, I GAR AS CASAS
Alberto (;abral, Antero Fran- I Novidades todas as

cisco ele Oliveira e Antônio I Terminará no dia 25 do cor- semanas

Gomes, aíim de expulsá-los do rente o prazo ele sessenta dias,
país como illdesejaveis, fixado por lei para o aluguel _

elas casas que há dois meses re-
clt

r f_,�I ceberam o "habite-se" da Pr,e
U! I./JU� • n. feitura.

Depois daquela data, a Dele
gacia de Defraudações e F'alsí

I ficações, cumprindo determi

nações do chefe de Polícia, vai
agir contra os proprietários
recalcitrantes, processando-os
de acôrdo com a legislação em

vigor.
Esta campanha policial, que

visa solucionar, pelo menos em

parte, o angustioso . problema
rla habitação, nrossegnirá ati

vamente, possuindo as autori
dades os necessários recursos

para obrigar os que construi
Iam casas e apartamentos pa
ra especulação, a alugarem
suas casas pelo preço estabele
cido pela municipalidade.

Quando lhe informaram que

Faliam C·lgarros e' açu-:-car' ���!;;����egi��r���:1�:��
,. icou tao ner vasa, que resol

SÃO LUIZ 14 (E) A'd 'el tá h'
.

d
. ,>,eu por em execução o seu trá-

. .'
.

- CI a e es a a �1�IS e �umze zlco nlnno ele suicídio.
dias sern CIgarros e sem rumo de qualquer espécie. Os fuman- ::>

E eÁnta-o saí 1 di
.

t 1
. A

bí
,"" ,aIucecasae lrl-

es que encontravam:.; guns maç_?s e �artelras no cam 10 ne- zlu-se ao jardim da Glória. Alí
gro por preços elevadISSIl110S estao hoje sem qualquer proba- �lI'SS ade s ao d tír ,,'
bí lid d d

•

lO' t bé lt
. c e u mun o e a 11 Oc,-

I I a e e consegui- os. açucar am em vo ou ao regrrne se
' 1

.

f

do racionamento com cartões sob o contrôle das autoridades.
" CnOaI'rgeuaamno vr�p�xo ummoso.

r arras pessoas e

para retirá-la daquele banho,
inutilizaram várias lampadas.
A quasi suicida 'foi transpor

tada' para o Posto Central de
ASSistência, anele ficou em re

pouso, em vista da sua agita
ção nervosa e à espera que a

I
roupa secasse.

..__� nn __

gelado
chá
chímarrêo

Bebida saudável

ROSA

1----------
�\.DV()(]- r\DOS•

, Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Alvaro de Carvalho, 8 (esquina
Felipe Schmidt). C. POSTAL: 140.

Aparêlhos elétricos
A Instaladora de F'loríanó

polis, à rua Trajano n. 11, avi
sa a sua distinta freguesia que
dispõe de operários habilita
los para executar instalacões
te Luz e Fôrça em geral, for.
.iecendo orçamento grátis e

sem compromisso para seus

serviços.
Possui também oficina espe

:-ializada, com técnicos prorís
síonaís, para consertos de apa
rêlhos elétricos, enrolamento
Ie motores e dínamos, estabi
lizadores, ferros de engomar,
rogareíros, aparelhos'médicos
} outros, com exceção de apa
relhos de rádio.

.
,

branca, de 42 anos, solteira,
brasileira, domésttca, resíden
ce à rua de Catumbí n. 45, to
masse a firme resolução de

morrer, morrer nH�Sl110 de ver

"lacte ...

eloieo��tSOuq.9J' La�oratóriD
� ��.i== � RUA JOÃO PINTO, 2S - Fone: 14�8

�. � '_ � (em frente ao lesou" :lo btado

RMnTOnO PRTOLOGlCAS Florianópolis
Dr. H. G. S. Medina Farm. Narbal Alve"ll de SEi"Z.'

Farm. L. ela Costa Avila

Exame de sangue. Exame para verificação de concer',
Exame de urina. Exame para verificação da qrQv(
dez, Exame de escarro, Exame para veI'iHcoção de
doenças do pele, boca e cabelos, Exame de fez... ,

Exame de secreçõea.
Jlutovaccinas e transfusão de sangue.

Exame químico de farinhas, bebidas, café. águos, et.c.
�--""I"""""""""""""""""'"

organizado
" -

mecamzaçao

Plano para a

da agricultura
Rio, 13 (A. N.) - Perante cará com o ministério para

o Conselho do Exterior, o mi- seus trabalhos em cooperação
.iistro l\ polorrio Sales, titular direta ('0111 as agricultores. e

da Agricultura, fez uma longa: oítenêa por cento com o pró
exposição sôbre o plaino orga- i prlo Banco do Brasil para se

nizado para a mecanização da rem revendidos aos Interessa

agricultura. I dos em geral, pejo preço . do
De acôrdo com o mesmo o custo.

,.

mtnístérío sob sua jurisdição! A exposição do ministro,
importará dos Estados Unidos' Apolonío Sales foi ouvida com
máquinas agrícolas que s'Oml1111' toda a atenção pelos cornpo-
45 milhões de cruzeiros, opera-

I
nentes do referido Conselho

ção essa a ser feita por inter-I que tizeram numerosas e in
médio do Banco do Brasil. Vín-

I
teressantes perguntas ao, tftu-

te por cento dêsse mate;rial fi- lar daquela pasta.
'. '

Seja o LlDER oa.
MODA

Confeccionando 8 seu.'
terno n'a

Alfaiataria ..Líder
dê

CLftUDIONOR DUTRa'
Rua Saldanha _Marlft.hO 2·A IIFLORIANOPOLlS

.

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clinico Geral d,e Adulto.
Doença. da. criançQl

Laborat6rio de Análi•••
clinico•.

Con.ult6rio; rua Felipe Beh
midt. 21 [alto. da Coa0 Pc
railo]. dai 1030 ál 12 • da.

IS à. 18 h••
Relidincia : rua Vilc. de Ouro

Preto. 64.
Fone: 769 [manual]

Muitas bonificações e médico graUs
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

;ta é a verdade)
atos de todos os modelos e dos tipo9 mais

mo p.rnos. inclusive Sondo lias para praia ao alcance

I das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros

PRECOS SEM RIVA1S!
Não comp;em seus calçados sem visitar a

«Tamancaria Berrefres»
RUA CONsELHEIRO MAFRA, 41

�,,"""""""""MB"""""""'"

I

II. I
..

Crédito Mútuo' Predial,
. Proprietários - J. Moreira & Cia .

4 mais preferida, ê inegavel.
2 sorteios mensais 4 :8,'16

PRÊMIO M�IOR CR s 6.250.00

...

Sedas, Ccsemircs e Lãs

CASA SA."" a(O$�
ORLANDO SOA RPELLl

Rua Conselheiro Mafra, 36 - 'loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal ,51 --- End. Teleg.: «Sccrpellí» -_. Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Indicador Médicol
..,....-.-.-_-_._,..-......-_-.-•.J"4,........-.._._.•.""'_........._.._-_-_..,_-.-.-_-...-.-.._-......_-.-_-......_"'J

DR. MARIO WENOHAUSEN
(Diplomado pela Faculdade Nac. de Jle<11clna da Univeni<1ade do BratlU)

.-interno ao 8erT100 d. ClI!nlca Médica do Professor OaT8ldo Oliveira.. médico _"

Departamento lle &alici.
(,'LIl'IICA .1Il01CA - .01MtlBa tnten.u de adUlto. e ertaJtçaa. CON8ULTOCJ(I

• &J118WaNlllA: R.a Jl'eUpe 8chmJdt .._ 18 - TeL 811. CONSULTAS __ Ou t... I �

DR. RUY PORTINHO DE MORAES .. Médico
CLÍNICA MÉDICA DE ADULTOS E CRIANÇAS

CONULTORIO: - Rua Santos Saraiva, 76. (defronte ao clu
6 de Janeiro) - ESTREITO.

CONSULTAS das 15 âs'17 horas.
Residência: Rua Padre Miguelinho, 6 FLORIANOPOLIE:

DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS
O.. S.rvlçoll tle Clíníea Infantil da Assistência Municipal • Boaplt>

de Caridade

CUNICA MtDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CONSULTóRIO: Ru. Nunes Machado, 7 (Edifício S. Franeblco), fOlO. 1.64

Consulta. d.as 2 às 6 horas
RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Se-vi-;;o de Sífilis do Centro de Saúde

DOENÇAS DA PELE - SlFIL!S - AFECÇõES URO-GENITAIS Dl
AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETA

CONS1!JLTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmídt, 48
RES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648

DR. SAVAS LACERD,A
Clínica médico-cirúrgica de Olhos r-r- Ouvidos. Nartz - Garganta
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CQNSULTóRIO - Feline Schrnidt, 8. nas 14 às 18 horas. Fone 125\
RESInENCIA - Conselheíro Mafra, 77.

DR. GEBHARD HROMADA
Especialista em alta círúrgía e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
lBIRAMA (HAMONJA) - Santa Catarina

'\

DR. POLYD01W S. THIAGO
Clínica ll'IMica em Geral

D0e�as do coração, pulmões, fígado, estômago, intestinos,
rIb's e demais órgãos internos, de adultos e criamças

CONSULTÓRIO: Rua Fernando Machado, 16

C"NSULTAs DIARIAMENTE: das 15 ás 18 horas
llH8IllENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766

DR. A. SANTAELLA
. (Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina d

Universidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na
cíonal de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi

sericórdia, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assísten
te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.

CLÍNICA MÉDICA ._- DOENÇAS NERVOSAS
- Consultório: Edifício Amélia Neto

- Rua Felipe Schmidt. Consultas: Das 15 ás 18 horas
Residência: Rua Alvaro de Carvalho na 18 - Florianópolis.

DR. ARAUJO
Assistente do Prof. Sanson, do Rio de JaJlell'o

ESPECIALISTA
Doenças e operações cos OLHOS. OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Cirurgia moderna da GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORINO (lábio e céu

da bõca fendidos de nascença)
Il8lIfagoscopla. tr-aquêoscopía, broncoscopia para retírada de corpos estranhos, et

CONSUI,TAS: das 10 à. t2 e dai! 15 às 18 horas

Rua Hune� Ma(hado n. 20 - Fone 1447
(AUS�NTE)

DR. SET-rE GUSMAO
CHEl''E DOS SERVIÇOS DE T:SIOLOGlA DO CENTRO DE SAúDE E 00

H0SPITAL "NER]j)U RAMOS".
Curso de aperfeiçoamento no Hospital São Luiz Gonzaga, de São Paulo - F,x-estó
giárlo do Instituto "Clemente Ferreira". de São Paulo - Ex-médico interno d'

Sanatório de Santos. em Sampos do Jordão.
CLtNIC4 GERAI. - rnAGNóSTJCO PRI·1COCE 1J; TRAT.'\MENTO ESPlilCIAMZADI

DAS DOENÇAS DO .<PARfllLHO RESPIRATóRIO.
OPERACÃO DE JACOBOEUS

CONSULTAS: Diàrlamente, das 3 às 8 horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles 11'
. RElSIDl1lNCIA: Rua Esteves Júnior. 135 - 'l'e1. 74,2.

'

DR. MADEIRA NEVES
Médk9 f!!ih?da1ista em DOENÇAS DOS OLHOS

C\lrao � "�rfelcoamento to Longa Prf.t1ca no RIo eH Jane1l'o
""HUmLTA8 - Pet. maabA: 41aJ1ameBte 481 lO,30à.12 h., à tarde ezcepto ao.
oAb.dOlO, d.. 1 ...... II bor.. - CONSULTóRIO: R.. 1010 ....&0 .. T....!trallo -

,o.e: 1.dl - BMlde..... : a.. PrMId_ta eoatDllo, 'L

DR. ROLDÃO CONSONI
(;'l:RURGU GIlRAL - AI,TA CIRURGIA - MOLfl:STIAS Oll SIlNH<lRAS - f'ARTOl'

F{}rmado pela Faculdade de Medicina da. Universidade de São Paulo, onG� to·
A.ss1f!tet)1te !)OI' vários anos do Serviço CLrúrgico do Prof. Al1pio Correia Neto.
Cirurgia do est.ômago e vias b�larea, intestlnos �elgado e grosso, t.lT6ide, rins

l)I'óstata, bex1ga, t1tero, ovários e tJ'ompas. VaricoceI�, hldirocele, va,rlzes ,. hérnill
CONSULTAS:

dU 2... 15 horas, à Rua Fellpe SchmMt, 2] (altos da Case Pll1"a!.so). Te1. Uí98
RESID:f:NCIA: RUJII Esteves J1lnlor, 179; Tel. M76t

Dr. Newton d'Avila ORo ANTONIO MONIZ
Operaçõe. -- Via. Urinaria. -- Doen·
ça. do. inte.tino., réto e onu.
•• Hemorroida.. Tratamento da

colite amebiana.
Fi.ioterapia .- Infra·vermelho i

COnBult: Vitor Meirel... 28.
Atende diariamente à. 11.30 h•.• ,

� tarde, doa 16 N. em diante
R..ld I Vidal Ramo!, 68.

FVD' 1087,

DE ARAGAO

0Ir1IrW1a • ono....L ClIfUea e CJIruoIrIa
lo IOI'IIL .1lI'toI . ._... .. -.JaoIr_
CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Dili·
l.'1Imate 4u 1. U 1'1 bana. R.IlaIDIlN

QU,: �...� ... hb fll.

_��n)!..?,:lGe.ru 1'1 MUDAS '-'IMa triz: Florian6poli.
O Rua João Pinto. n. S

Frutíferas e

orflamenUiS'1
mês dr julho. deverá chegar o Caixa Po.tnl, 37

primeiro embaixador da Ítâlía Filial: Cresci6mo

'I
Peçam Catâlago ilustrada.

- Rua Floriano Peixoto, '/n (Edil. LEOPOLDO SEIDEL
no Brasil, passada a era tas- Pr6prio).-Telegrarna8: "PRIMUS·

.

cístn. O sr. Ricardo Cassini já Agente. noa principais QUlnicipiOl Corupá.
ostá de viagem marcada. para

do Eat.ado, :- ..._�__

O Rio. corn grande comitiva. lê v. ·5

G
- - -..... � "">t"..- WI

De outra parte, o nosso em- RAT IS 1baixador na Itália, sr. Pedro _ Bungalow
Morais de Barros, já se encon- Quer receber ótima .surpreaa? Vende se o da rua Quintino
tra em Roma, em plenas tun- que o fará feliz! e lhe .erá Bocaiuva, 6aZ, Estreito, que
ções diplomáticas. de valiosa utilidade! Escreva dispõe de tode cnnferto, 3

O embaixador Ricardo Cas- a Soares, à Caixa Postal, 84, bôI N't 6' E d d R' I quartos, banheíro , pias, 11
sini não é nome estranho aos

1 er 1,'· ata o o 10. .

... -= l àgua. Tratar no local.
brasileiros. Antes da ascencão
de l\lussolini, viveu entre nós
corno conselheiro de Embaixa
da. Voltando a democracia a

ser o regime normal de seu

país, regressa êle à carreira di
plornátlca e vem reiniciá-la,
preclsamente, '10 Brasil.
Em companh la do embarxa

ior , viajam 50 pessoas, entre
as quais 10 cônsules, que as

sumido os seus respectivos
cargos nas principais capitais
do país.

SANGTJENOL
Contém eíte elementos tônicos

Fósforo, Cálcio, Vanadato e'

Arseniato dê
SÓ'dio, etc.

CONTRA
GRIPE
RESFRIADOS

OÔ_RESDfCABEÇA
NEVRALGIAS f
DÔRES '1GERAL

SÓSEUSA

Novo embaixador
italiano
Durante o correr de todo

Móveis

Os Pálidos, Depaífp�r�dº�,
Esgotados. Anêmicos"

Magros, MãeS Que Cri�m. .
Crranças Raqüíneas fe.ce.

I berão li tonificação geral
• do orgllDltlIDO CQHl 'O

1---__._--

� Comprar, vender ou alugar

I IÓ na

I

� �!���Yn�.!R��
I

I
Ilânero .ne.ta capital)
Rua João Pinto. 4

Fone 775.

MOLÉS'l'IAS DOS RINS E CORAÇA8
O TONICARDIUM tônico elos rins e elo coração limílà a b1!

xiga, os rins, as nefrites, areias, cólicas renais; aumenta as aril'lél3.
Tira as inchações elos pés e rosto, hidropsías, falta de ar, palpt
tações, dôres elo coração, asma, bronquite asmátíca, artérío-es
clerose.

REJUÉDIO DAS SENHORAS
É 0 tônico útero-ovário SEDANTOL que restitue a saúde

perelida pela anemia, palidez, magreza, fastio, flôres 'brancas, re
guiador das visitas, das doenças do útero, ovârios, evita as �emQr
ragías, antes e depois do parto; contra todas as enfermidades das
ssnhcras de qualquer idade.

LESÕES DO CORAÇÃO E ASMA
Use a CAC'rUSGENOL especifico contra hídropslàs; ,és la

chados, falta de ar, palpitações; abatimento das veias 'e artérias,
bronquite asmática, sífilis e reumatismo, lesões, cansaço, urinas
escassas e dôres no coração, pontadas nos rins e. inchações',

AOS FRACOS E CONVA.LESCENrrES
Devem usar o STE'NOLINO que faz engordar, aumenta (\

vigor dos músculos e dos nervos, Fortalece o sangue nas �SBOdS
anêmicas. Evita a tuberculose, cicatriza os puírnôes doentes com

pontadas, tosse, dores no peito e nas costas, pernas tracM, Iín
gua suja, Para a neurastenia, o desânimo e a dispepsia, a con

valescença é rápida.
SiFILIS·PÉLE-REUMATISMO

SPIROCHETINA é usada nas moléstias do sánguê, s.ífílis,
eczemas, tumores, dartras, espinhas, fístulas, purgações, feridas,
cancros, escrófulas, reumatismo. - único depurativo ({ue Iírnpa
° corpo, tonifica e engorda. - Depositátios: todas as drogarias
de São Paulo e Rio.

AS SENHORAS DEVEM USARA filba defendeu
sua mãe
Baurú, (P. c.) - Movido pe

lo ciume. AUgL1StO Eduardo de
Sousa, ex-empregado da pau
lista. natural de Laurú e 10Si
dente na vila Camargo, apu
nhalou sua amante Alzira Hen
rique de Oliveira, residente na

Vila Formosa, outro subúrbio
.lesta cidade. Praticado o cri
me, Augusto Eduardo virou a
arma contra si tentando sui
cídar-se, o que não conseguiu,
apesar de ter cravado a arma

no peito. Durante a cena, que
se clpsenrolou pela meia noite,
resultou sair levemente ferida
:Wla filha da vítima, menina
de dez anos, de idade, que pro
curára socorrer sua. mãe, gri
tando por socorro e mesmo
atirando-se ao criminoso. Este
foi preso, medicado na Santa
Ca'Sa e, prestando de,claracões
à auitorida,de policial, confes
sou o delito.
,._-.....-_. ._.,.••--_-_-.-.-__...."'Ifa-•._-.....-••�

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

·&"VENDE:SE--
4 lIerrarias completa., devidamen.

te registJ.'o.da! no I. N. P., aendo 3
com quotas pará pinho iii uma

pera canela. Negocio urgent••
InfQrrn�çõ.1I l\.II�Q ..dQ91o,

Em .sna toilete íntima sõmente o MEIGXPAN, de grande po
der higiênico, contra moléstias contagiosas suspaltas, il'rila.;ões
vaginais corrimentos, moléstias utero-vagínats, metrítés e t8da

sorte de doenças locais e grande preservativo.
Drogaria PACHECO, Rio

�•••••••••••••••••9•••••••••••••••••••••••••••••••...-

CASA DE SAúDE ·E MATERNIDADE
"SÃO SEBASTIÃO"

Sob a direção cl1nica do

DR. DJALMA MOELLMANN

Construção mad�rna e confortável, situada em apramV'llI chécara oom

esplêndida vista para o mar

Excelente local pa:ra CUTa de repouso. Agua fria e quente

APARELHAMENTO COI\IPLETO E MODERNtSSl!lO PARA TRA'rAlIJIlNTO

)!ÉDICO, CmúRGICO E GtNEOO!JÓGICO.

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtas
- Eletricidade médica - Exames endoscópÍcos-.
Laboratórios para oe exames de elucidação de dJall;nõstle68.

Apartamentos de luxo com banheiro Cr$ 50,00 diárIo
Apartamentos de la classe Cr$ 30foo "

Quartos de 2a classe ,.,...... Cr$ 20,00 "

Quartvs com duas camas Cr$ 15,00 p/pesSoa

SECÇÃO DE MATERNIDADE
Partos com permanência de 10 dias em Apartamento de
1a classe, inclusive sala de operações, com parteira da

Casa de Saúde Cr$ 400,00.
O DOENTE PóDE TER M1l!DICO PARTICULAR

FLORIANÓPOLIS
Largo São Sebastião --(}-- Telefone: 1.153

.................................................._

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Festa de São Luiz e São João· Batista
•.......- ........- ..·J.....-_-..• .....-.-.·........·",-..-w_-_

Nos dias até 24 deste
diante da Igreja de
21 mês realizar-se-ãe

Nossa Senhora
festas populares na Pedra
de Lourdes e São Luiz'

Grande,

Tribunal Regional
Eleitoral

de Lu- -IZ Carlos Prestes I o Sr. Des, Medeiros Filho, Pre-

I ��i��;ed�oS;ri����i��roHe�irO��fJel���
cO Cavalhf!ho da Esperança)

.

do Superior Tr-ibunal, o seguinte
por JOHGE AMADO telegrama;

"Nas listas de qualiücação ex-

LIVe·ARI A ROSA offício deverão figurar todos os� � cidadãos alistáveis inclusive aque-
les cujo alistamento não seja obri
gatóri-o, Devem ser mencionados
na relacão anéxa os cidadãos que
estejam afastados cm virtude de
convocacão militar. Da mesma for
ma se procederá COIll ref'er ênci as
ao afastado pior outra circunstân
cia, Signatácics das relações ex

OiUício responderão pela fidelida
de das indieacões c dos fornecidos,
Recebidas as relacões ex-off'ici o
da Capital devem ·'ser disn-íbuídas
por V. Excia. a um membro do
Tribunal. Autuadas o [uiz Tribunal
Regional rubrf cará tôdas as folhas
da relacão encerrando-a. Manda
rá publicar os nomes no órgão ofi
cial e no interior as listas ficarão
no cartório pelo praeo de três dias

para reclamações ou impugnações
dos interessados. Findo o prazo
serão novamente concluídas aos

juízes juntamente com ais reclama
cões apresentadas cer-tificando-se
ih sua inexistência, O excesso de
prazo nas listas depois do dia trin
ta do corrente deverá 'ser cumpri
damente justifdcado pelas respon
sáveis ao juízo ou ao Tribunal sob

I
as penas da lei. Depois de publica
do no órgam oficial solicito a V,
Exoia, enviar-me um exemplar da
divisão eleitoral do Estado, se pos- D -O ado pelo mi·sivelmente por via aérea mesmo eSI n -

porque se torna necessarro em •

t d Ed
-

tempo providenciar o destaque da OIS ro a uca�aoverba a fim de atender, no C01'1'en- \I
.

te exercício, ao pagamento de gra- Rio, 1� (E.) - O ministro Casamentos:
lâficacões, na conformidade das da Educação assinou portaria Realiza·se amanhã, na reaíderi
disposições que forem oportuna- designando O .inspetor Rômu- cio dos pais da noiva, o consórcio
mente baixadas. Muito confio na,s·

. da srita. Sahda Daux Boabaid corn
cfieázes providencias de V. Excia. lo Hartley GuttIerrez, com o sr. Aldo Neves dos Reis, Por
bein como dos juízes paca que o exercícío junto à Faculdade de parte da noiva, no ato religioso,
alistamento seja reabiz ado na

:<1-1 Enzenharia do Paraná para servirão de padrinhos o sr, José
tura da confiança d�positada pelo b]., veríficação 'na Es- Daux e sra.Rosa Boabaid, 'sra.Santa
naís inteiro na magistratura. Sau- procec er a �. .;' ,e , Dib Mussi e sr. Miguel Daux; no civil
ducões eordiais 'José Linhm'es, I cola de Engenhana da UnnTer-, o sr. João Dib Mussi e sras • Alvaro
Presi'dente do Tnibul1al Superior".

J
sidade de Port.o A_Iegre, para Soares de Oli�eira Filho e Irace,ma
efeito do autonzaçao de fun- Neve� dos ReiS. Por parte do no1VO,

AI" CR$ 300 00 .

d
-

-� no clvil, o sr. Jacob Boabaid ee clOnamento lOS cursos ue ar-
M' D'b M .

" .

d
sras,. USSl 1 USSl e sra,; no

Precisa· se alugar uma caso, não qultetura e de mInas o n::es- religioso, Nagib Daux e sra. e sr.

muito distante do Colegio Coração mo estabelecimento de enSInO Antô�io Silva e srita
.. Zilda Daux.

de Jesús. Pagam-se até CR$ 300,00 superior. Ao Jovem par, enViamOIi votos
mensais, odeantadamente. Dão-se de perenes venturas.

referências, Informações nesta Re-

Vende-se u'a máquina de
dação,

escrever Royal. Amanhã, civil e religiosamente,
realiza'se o en lace matrimonialVêr e tratar à rua Almirante do sr. Jorge Daux, conceituado

Alvim. 14 Sv-alt, 2 comerciante nesta praça, com Q

gentil srita. Doris Schneider. Ser
virão de padrinhos, por parte do
noivo. no religioso. o sr, João Dib
Mussi e sra,; e, no civil, o sr. Jo
sé Daux e d. Ema Costa, Por par.
te da noiva, no religioso, o sr, Mi.
guel Daux e sra.; e, no civil; o sr,
Musai Dib Mussi e ara,
AOII distintos noivos, ,nossos vo.

tos de contínua felicidades.

Congresso Brasíleírn dos problemas
médico - sociais

Salvador, H (A. N.) -

pros-lcedidOs 50% de abatimento nas

.seguem os preparativos para passagens nas seguintes em

instalação nesta capital, �t 25, prêsas Vlação Bahiana de S.
do corrente, do Congresso Bra- F'rancisco, Via-ferrea Federal
slleíro dos problemas médico- Leste Brasileira e Estrada de
sociais de após guerra, com a Ferro Nazaré.
presença de médicos de t.Jdos --.r"""......."..,.,.·......,.,.....,.......""_....."-.""·.....-ow.·""".....•....·.,.,-_""·.....-ow.-..._"'-......"".-W'..,."".-.....

os Estados, Durante o Con- d Of
gresso, funcionará no "hall

" Emprega a· erece·se

da Faculdade de Medicina uma

exposição de fotografias e grá
ficos estatísticos, peças auto

mopatológlcas separatas, etc.,
Que atestam I) desenvolvimen
to científico na Bahia, das rea· ,(IENDE-SElizacões que vem sendo fei- 1
tas �no campo da medicina. «Sanxoniaa,
Aos Congressistas do interior ria Theodoro,
e doutros Estados serão con- chado,

Para camareira ou copeira de
Pensão ou Hotel. Combinar à
rua 24 de maio, no Estreito.

Sv 2

uma máquina
de costura

Tratar na barbeá
rua Nunes Ma

S v. 5

Vida

Rua Deodoro, 33 - Florianópolis,
---------------------------------------�---------------------

Significativa homenagem
à Marinha Mercante
PORTO ALEGRE, 13 (A. N.) - Conforme noticiámos a

Liga de Defesa Nacional resolverá prestar significativa. home
nagem à Marinha Mercante do Brasil. Concretizando essa ini
ciativa fez inaugurar, ontem, na data máxima da Marinha
Brasileira, uma placa de bronze, colocada no cais do porto lo
cal. Na placa está inscrita a seguinte frase: "A Marinha do
Brasil, homenagem da Liga de Defesa Nacional no Dia de
Barrbso " .

Altas autoridades estiveram presentes tendo talado, na

oeasíão, o escritor Otelo Rosa,

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

Estabelecimentu Gráfico Brasil
DE

NICANOR

, I
SOUZA

Téses e Memorais
Doublés e tricromia.

Revis�as • Avul.qs • Caixas _

Estojos,
'

etc.

Trahalhos Comerciai.
bnpr"são (l côrel

Compolição de livroll e

Jornai.

Aceita encomendas para o interior do Estado
I

R:ua Tiradentes n°. 10 ••. Florianópolis ••• Santa (atarina
L. _

Agre�ira�ll � ·professo� a nros !
Buenos AIres, (Vla a,erea) - apesar de fendo, perSIstia em

continuar lecionando.
O incidente durou mais de

meia hora. Molinari, ajudado
pelo décano Eugênio Bla,nco e

vários colaboradores, abando
n011 a Faculdade, sempre per
seguido pelos estndantes, que
o acusam de atividades anti
demoerátic3Js e também devido
à atividãde de defesa assumi:

Quando se preparava para
Ijnaugurar sua cátedra na Fa
�uldaJe de Ciênci�iS Econômi
cas dest.a capital, foi agredido
a tiros de revolver o dr. Luiz
Molintari'.

Os ,tiros foram dad(\s pelos
alunos que se encontravam no

palio da Faculdade. Os estu

da:ntes, cantando o Hino Nacio·
nal e gritando "nazismo, não;
democracia, sim", tentaram
entrar na sala onde MoJinari,

Prefira uma parte de seu

trôco em "Selos Pr6 Doente
Pobre do Hospital de Carida
de". e estará contribuindo pari
que êle tome mais um poueo
de leite, tenha melhores medi·
cament9s, mais confôl'to no

letto de sofrimento, etc. etc •••
(Campaha de Humanidade

tio H08VltaJ de {larldade).

da p(�10 professor para um dos
pa.íses derrotados pelos alia
dos.

F"ARMACfA ESPERANÇA
A SUA fARMACIA

I.. C....lltelro Mafra, 4 • 5 - FONE' l.ln
E.trer. I ••IIlIdI.

A.utorizada a cobran·
ca de duas taxa!.\
adicionais

Rio, 13 (A. N.) - Foi assi
nado decreto-lei autorizando
as estradas de ferro do' país de
administração pública ou pri
vada a cobrar duas taxas adi
cionais de 1070 sôbre as tarifas
vigentes uma à execução de
melhoramentos essenciais e

outra à renovação dos bens fí-
. \

SlCOS, A cobrança das taxas
não poderá ser dentro de 20
anos. A taxa de melhoramen
tos e renovação patrimonial
já em vigor em algumas estra
das de ferro, enquadrar-se-á
nestes dispositivos. A cobran

ça, aplicação e contabilização
dessas taxrus serão regulamen
tadas pelo ministério da Via
ção e Obras Públicas. As estra
das de ferro, deverão, dentro
de 3 meses, apresentar ao De

partamento Nacional de Estra
das de Ferro para apreciação
material das necessidades mais
urgentes, que será feita me

diante prévia autorização do
govêrno.
Camisas, Gravatas, Pijarne.
Meias dae melhores, pelos me

Dores preços s6 na CASA MIS
cILANEA - Ru o C. Mafra, 9

Virilidade!
rorca!

•

V•
A rIgor.,

Com o tratamento pelo reputado pro
duto OKASA, - A base de Hormônios
(extratos glandulares) e Vitaminas sel_e
cionadas OKASA é uma mcdícação
racional 'e de alta eficacia ter8peutICa,
em todos os casos ligados diretamente
a perturbações das glândulas sexuaes.

OKASA combate vigo\'osamente: tra

queza sexual em todas as idades, so.b a

fôrma de insuficiência glandular ou vita
minal, senilidade precoce. fadiga e perda
de memoria no homem; !l'lgldez e todas
as perturbações de origem ovariana,
idade critica, obesidade e magrez�, Ila
cidez da pele e rugosidade da cutts, na
mulher. OKASA (importado díretarnente
de Londres) proporciona .luverrtude,
Saude Força e Vlgôr. Peça formula

"prata'! para homens e fórmula "ouro"

para mulheres, em todas as_ boruJ)roga
rias e Farmacias. Intormações e pedld?s
ao Dístr, Produtos ARNA. - Av, RIO
Branco, 109 - Rio,

Vida Social
ANIVERSARIOS

Ocorre hoje o natalício
d

, Maria Carreiriio Regis,
do sr, ceI. Cantídio Regis,
dante da F, P. E,

..

Possa nesta data o natalício da
lira. d , Noêmia Câroara Silva.

*

da sro ,

espôsa
ocrnon-

A sra. d. Maria Silva Sartorato
vê palillar hoje a sua data oníver
sária.

•

Completa hoje seis anos a me

nina Neide Oliveira de Almeida.
*

O jovem
funcionário
anos hoje.

Antônio J.
da D. R.

da Silva,
C, T., faz

Festeja hoje seu natalício a

srita. Osvaldina Machado.
•

O dia de hoje é de festas para
o sr, Orlando Scorpelli, visto as

sinalar o seu aniversário natalício.
Comercian,te conceituado, pr-opnie
tário do grande empório de case'

rrrirue, sedall e outros artigos da
moda, intitulado «Casa-13anta Ro
sa», é s s. também esportista de
larga visão e iniciativa, presidindo
atualmente o valoroso clube de
futeból «Figueirense». A's muitas
manifestações de estima. que de
certo hoje receberá, juntamos sino
ceramente as nossas.

Fazem anos hoje.
sra. Lídia Reis da Silva, residen

te em Tijucas;
major Newton Machado, brioso

oficial do Exército;
jovens Newton Camisãa, Valdo

Gruner, Américo da RosGI Luz e

Benedi to Gonça 1 ves Soares;
sr, Vitor M. da Silva;
sargento João Paulo de Sousa:
menina Marli, filha do sr. Go-

dofrado Osorio, comerciário;
o sr. Vitor Mariano da Sllva,

funcionário da D. E. R.

naJante81
Elias Feingo Id

Regressou de S. Paulo o sr, Elias
Feingold. proprietário da casa «A
Exposição», desta cidade. O ccn
ceituado comerciante adquiriu, na
capital paulista. moderno e varia.
do estoque de artigos para inverno
e grande número de outros arti·
gOIl para dama li e cavalheiros. com
que «A Exposição» poderá atender
sua numeroso freguesia, dentro de
todall 011 exigências da presente
elltação.

Chegará a
Buenos Aires, 13 (U. P.)

O nuvo embaixador arge'ntino
no Brasil, general Accame,
partirá para o Rio de Janeiro
no próximo dia 19, de avião.

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

19

-

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimentQ de casem iras , riscados, brins
bons e baratos, algodões, morins e aviamentos
pal'a alfait;ltes, que recebe diretamente das

Snra. Comerciantes do interiõr no sentido de lhe fazerem uma

Florian6polis, - FILIAIS em Blumenau e Lajes.
fábricas', A Caso "A CAPITALft

visita antes de efetuarem suas

chamo a

compras

melhore. atenção dOI
MATRIZ em
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Cinquenta carrascos nazistas
,

passados pelas armas
Londres, junho - (Intera

ííado) - Cinquênta guardas
da Gestapo, pertencentes ao

destacamento do campo de
concentração de Troeslev, na
Dinamarca, foram julgados e

executados por urna côrte mar
cial. aliada.

.

Ficou devidamente apurado
que cada um dêsses element?s
da polícia alemã era responsa
vel pela morte de várias deze
nas de pessoas, além de se te
rem especializado em torturas

·

e praticado inúmeras atrocída-
· des -contra patriotas do movi
mento de ,libertação da Dina
marca.

.

:Essà notícia representa uma

demonstracão positiva de que
a . Justiça dos'aliados está sen

do feita com
. rigor e importa

numa satisfação ao mundo de-
·

.

mocrático, que deseja assistir
··à mais severa punição -dos as

.

seclas de Hitler e Himmler, cu-
[os crimes' assumem propor-
ções ínímagínáveís.. _

No campo de concentraçao
de Troeslev os alemães assassi
naram milhares de patnótas
dínarrriarqueses, noruegueses e

de outros países ocupados. Vá
rias das mais expressivas rígu
ras do movimento de resístên

. da da: Noruega. sucumbiram
entre as câmaras de tortura e

de gás estabelecidas pelos na

'zístas naquele campo. A che

gada das fôrças britânicas na

Dinamarca, libertando a área
de Trcealev, foram encontra
do-s . montões de corpos em de

composição atrás das cêrcas,de
arame farpado do campo, alem
dos milhares que estavam
morrendo de inanição. A comi
da servida aos prisioneiros,
um líquido imundo a que os

carrascos davam. o nome de

sopa. e um pedaço de pão de
três em 'três dias, era bem um

arestado' 'daquela declaração
de

.. Goer�ng em fins de 1942,
segundo a qual todos os povos
dominados seriam submetidos
a regime de fome se isso fosse
necessário ao povo alemão. Os

alemães, estavam em primeiro
plano como "raça superior" e

os: nazistas não hesitaram em

ci�ar: condições
.

insuportáveis
para manter o padrão de vida
do seu povo, mesmo à custa de
niilhões submetidos à fome.
Os cadáveres ambulantes que Ios aliados encontraram no

campo 'de concentração de
Troeslev, semelhantes aos mor-

, Itos-vivos de Buchenwald, Bel
sen e Erla, corrobor?-m a asser-

'I

ção de que nenhum membro
da Gestapo pode escapar à for
ca. Os cadáveres encontrados
apresentavam os sinais das
to�turas inflingidas pelos ale
maes. Os que ainda se podiam
movimentar se achavam num
estado terrível, tal a fraqueza
orgânica.

O fuzilamento das cinquen
ta carrascos dos patriótas di
namarqueses, cujo julgamento
foi feito em Fleusburg, foi o

começo de uma resposta posi
tiva e inabalável que os alia
dos darão a todos os crimino-
sos.

conTRA FERIDAS RECEnT€S OU Çlnll6RS

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

rormado peJa TJn1Yersida<l.. de <Hn.bra

Com prAtiCa noi \ hOllP1ta1.l europeta'
.'lfill1ca m6C11ca em ser&]. pecHatrla, doen
_ do' lIllItema nen-olO. aparelho .en1to

url!llArl0 do homem • da mulher
......Ie. 'Tka1co: DR. PAULo TAVÜ:IIP
eur.o d. Rad1010trla Clln1ca com o dI

lfanoel 4• .A.breu Campanario (8&0 Pau

oe, E8pec1allJlado em H1tr1ene • 81111d'

?11bllca. pela Un!Yerv!dad.. 40 ruo de JI
,eiro. - Gabtnete da R110 X - I!llectn

IlNJoa'Ml1la cUn1ca - lletabol1mlo IM
J&l -'SoMagem' Duodenal - GabUlet.
ta fW!oterapia - Laboratório de micro,

:.opia e an6llH cUnlca. - Rua J'ernand.c
"'acba40.•. rona 1.1.'. - J'Ior.IaDótlOlla

SR8. DENTISTAS
Executo que.lquer tipo de

dentaduras, pontes em

ouro ou palacriJ. Conserto
dentaduras em 2 horas

apenas.

CONSTANTINO SERRATINE

IRua Duarte S::hutel 11

- COMPANIlIA "AlJANÇA DA BAIA"
Pudada em 1879. - Séde: B A I. A
INCENDIOS E TRANSPORTES

"

euro 40 bAlanço ele 1943:
.

C&pttal e t'e8eM1ltl , •••.••..••••••.••••• ,... Cr$ 74.61'7 .0Il5,�()
Re9'p(>llBa,bll1dadell ..••••.•••..•. " ••.....••.••..• Cr$ 11.978.401.755,97
Receita .•....•........•.. ,., •..••.. ,............... (..'1'$ 84.616.216,90
Á.tl'Y() .'; ••• ;'•••••.....•••.••...•••.•.•••.••• .-. • • • . Cr$ 129.920.006,90
�óe' pagos lW8 dltlmotl 10 an.08 ...•. ;.......... Cr' 86.629.898.90
� ., ..'•. :''''':... :. ' .. ' ••. ",....... ..•... Cr' 76.786.401.�06,20

OtRETORI18: - Dr. PI:.nJUo Q'mtra � ele CVYa!ho, I>r. rtanctaoo
. de lIA a .t..nImo lIa.orre..

.

�. llUb4irfnolU em too.o o tcT1tór1o 1l&C1Onal. - .ucunaJ De

VJ!'IIC1ilL ReculadoNa 4e f.ln.rWI
. n.ia. prlnc1pa1a c1dac1eD da &.m6I:1ca. ll\lropII

• ÁJ!ttoa.
.'

AGlÍlNH '!lM FLORIANÓPOLlS
C A M ..O 8 L O II O A C I A. - Raa FeHpe 8chmldt, .. II
oatxa PQetal .. I' -:-:·'I.'elefone U8I - End. TfJleç. "ALIANÇA
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt. BLUME·

NÃU, B,RUSQUE. LAOES E RIO DO SUL

TENHA JUIZO
o santo do dia

TEM SfFILIS OU REU-

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USê o PO-

PULAR PREPARADO

S. Guido e Companheiros,
Mártires

Pertence êste santo ao rrúrr- �ro

dos máttires sobre a vida dos q\.' i3
poucas notícias certas temos �r.l

consequêncíc da perda dos doeu
mentos respecttvoa, Entretar,

\ podemos aceitar o que estuc -

.

cuidadosos conseguiram opuro-,
Nasceu Guida na Sicília, senao :>

pai dêle pagão. Sem que êste j

soubesse, foi Guida instruido � o

. doutrina católica e batizado pe, l
,

.

casal Modesto e Cllescência, 'lO

descobrir isto, o pai ficou fÓl'a de
si de raiva e levou o filho ao go'
vernador Valeriano que quis obr

í

gar o menino a oferecer sacrifíci
os aos falsos deuses' Não o conse

guindo, restituiu· o ao pai, Este
tentou levar seu próprio filho ao

vício da irnpureza. na acertada
suposição que êste vício significa
a morte da vida religiosa. Mali
Guido manteve-se firme na pure
za e na fé. Para furtar·se a uI te-

I
riores tentações fugiu com Modes
to e Crescência para Salerno. A
cusado de ser cristão, por ordem
do imperador, lançado numa cal
deira de pês fervente; saindo, po
rém. ileso. Então foram aplicadali
outras torturas a Guida Modesto
e Crescência durante OI quais

, morreram, Foi no ano de 303 ou

304.

Motor para máquina
de coslura

Vende-se um, em perfeito es·

tado. Vêr e tratar na Agência
de Jamais de Artur Beck ,

10v-3

1�!tJl:lilfjJ
A �lFILI., ATACA TUDO O ORGANISMO

O Fígado, () Brlço. O Coração, o Estômago. 08
Pulmões, li Pe le. Produz Dôres de Cabeça, Dôres
nOR OSS08, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca-

belo, Anemia e Abôrtos,
lnofensivo ao organismo. Agradavel

como um licôr
O ELIXIR 914 es tà aprovado n=lo O N S.P. como
auxiliar no tratamento da Sííilís e Reumatismo

da mesma origem
FALAM CELEBRIDADES MÉDICAS1'obre o prf'p'lrnrlo ELIXIR A composição e o sabor a.

.914, devo dizer-lhes: sempre gradavel do ELIXIR c914. re
que o teoho empregado, em comendam-no como arma de
os casos de Indirsçllo apre- facll manejo para o públicopr+ada (slfills em varias de no combate á sum" quallda
SU'lS msnítestacões] 08 resul- 'de. que frequentetiJente a.
ltldos têm sido seusfatortos, oroveíto no Ambulatorio da
pola são rapldos e duravels. Maternidade de Santa Maria.
Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passu,

Lavando-se com o sabão

"VIRCiEM ESPECIALI,DADE"

��!:����o:,e��� ;���: I R. H·'T!9�s�2R�!DA .

avião naval jamais construi- COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE:

do, o "Gruman " bimotor "Ti- Representações Transporte. Maritimos; FerrO-

ger Cat", está pronto para en- Consignações •• Conta Própria viários. Radoviáriolil. Aéreos,
Rua Pedro Ferreira. 5 Cascos, Fôgo, Acidentelil do

trar PU1 ação contra os [apo- 2' Pavimento Trabalho, Acidentes Pessocds,
neses - anunciou-se nesta ca- CAIXA POSTAL, 117 Respon.abilidade Civil e Vida.

Ipital, O "Tiger Cat" será lan- E d T 1 'f B O S C Oçac!o das cobertas de porta-
n ar a ç o e egro ico « »

aviões de 45 mil toneladas da -.---------------------....

���r���i��eS "��id��" ·a�r��:� Irmandadt do Senhor Jesõs dos Passos e
ve são: maior alcance do que H at i d 11 ed dqualquer outro caça que se co- OSPI a e u8rl a e
nhece, capacidade para trans- E D I T A L
porte de 1.800 quilos de bom-

Fornecímentebas - mais do que qualquer
OU�I;? 'caça ou �vião-tor�edo; I De ordem da Mesa Administrativa da Irmandade do s-.

n]l�ClIa �e �sce'lls�o ,�e ma.Is �e nhor Jesús dos Passos � Hospit al de C�ridade. desta Capital,
. 00 11.etlOS pOI minuto: dois previno aos interessados que, até o dia 27 deste mês. às 12
motores de 2.100 c. V. cada um, horas receberá esta Irmandade e Hospital na sua Secretaria

��ll��,,:l 'velo�idadde d� 11)0 quilô- proPI1J'stas em cartas fechadas, de todos os' artigos necessar lO�
. �::' os mais O que qual�uer ao seu consumo, durante o semestre de Julho a Dezembro do
31'Iao-t()rpedo; haIxa velocIda- corrente ano.
de de descida e um tririclo no Consistório em Florianópolis' ] 4 de Junho 1945.
trem e pouso, que o torna José Tolentino de Souza
facilmente manobravel na·s co

bertas atravancadas dos porta
aviões.

RESIDÊNCIA:
Hotel do Snr. Cunha

SANTO AMARO

WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE (Mlltco relli:!!1

tempo e dinheiro

. .
.

. .

•�TJ....."......- ....r...J........ U&...........T............._·..... _ ................. _=L... u.w ...... &....... 1iI -

Dr a Guerreiro da
FonsecaPromoções

na Marinha
o chefe do Govêrno, por de

cretos de oito do corrente, pro
moveu no posto de vice-almi
rante o collitra-almirante Dods
worth Martins e ao posto de
contra-almirante, os capitães
de mar e guerra Otávio Fi
gueiredo de :VIcdeiros, Guilher
me Bastos Pereira das Neves
e Leonel Santa Cruz Aragão.
Por outros decretos foi 1'e

fórm::tdo, a pedido. o vice-al
mirante Mário de Oliveira
S"tlllpaio, com todos os venci
mentos e vantagens do posto,
visto contar 51. anos e três me

ses de serviços à Marinha, e

exonerado do cargo de diretor·
geral da Marinha: Mercante.

MÉDICO
os dias em

Amaro
Atende a qualquer hora do

dia e da noite

Todos Santo

Ifi San Uü � no!l
� CONTEM j

I,' OITO ELEMENTOS TONICOS: �
!
..

I ARSENIATO, VANAD,� �
TO, FOSFO�OS,CALCIO.

ETC!
TONICO DO CEREBRO

1'ONICO DOS MUSCULOS

LOTES DE TERRENO
Na "Vila Laporta", vendem-se óti

mos lotes de terreno. Tratar com

o sr. Campolino Alves.

Quartos com entrad& _in.de-
l pendente e ottma

instalação sanitária. alugam·se.
Tratar na rua Vítor Meireles,
42. Sv-3

O. Pálido.. Depaup.,adol,
E.got.dol, Anêmicos, Mã••
que criam Magro" Crilnçlt.
r.quític.. , receberão a toni-
ficação geral do o,ganhmo

Sa ngOüi n 01
LJc D.N.S.P. n' 199, da 1921

'e} A.
•

economiza-se'

.st>-�Ã� yIRCfJ.
..... '7

. EspECIAlI DADE
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%.ibo�ato�$ $ôb�e '-óquio
GUAM, 15 (U. P.) .. CHEGARAM ÀS FILIPINAS AS PRIMEIRAS FORTALEZAS VO ADORAS E LIBERATORS TRANSFERI.

DOS DO TEATRO DE GUERRA EUROPE U. QUEM DA A NOTtCIA É A RADIO DE TÓQUIO, SEM CONFIRMAÇÃO DE FON·

TE ALIADA, EMBORA SE SOUBESSE QUE AS ESQUADRILHAS DE QUADRIMOTORES ESTAVAM A CAMINHO DO PACIFI

CO, DEPOIS DE VENCiDA A ALEMANHA. TóQUIO INFORMA TAMBÉM QUE OS PRIMEIROS DOIS LIBERATORS APARE.
.

CERAM SôBRE A ÁREA DA CAPITAL AMARELA.

IPunição se_vera Resenha Forense o EtTAD·8�ls:1J8rtjVO
OS VELE1ROS CARIOCAS

Hio, 14 (E.) - A Federação Me"
tropolitana de Vela e Motor já 01'

ganlzou a sua representação para
o Campeonato Brasileiro, qUQ será
realizado nesta capital c em São
Paulo, na segunda quinzena de [u
IhQ. Para o certame individual de
sharpie, foram escojhidos os cam
peões do ano passado, Helio Arau
jo e José Luiz Pimentel Duarte, e

para O de snipe, o veleiro João Pi
nho Filho, vencedor do Carnpeorra

Recurso crime n. 5.224, daJo- to por Pontos, recentemente encer

niarcu de S. Joaquim, rucorren u rado. Para o campeonato da classe
Justiça e recorridos Fortunato ;\1,1- Guanabara, haver-á uma elimínató
no dfli Rosa e outros, Relator OS:'. ria entre Ferrcr, Benedito Brother
des. Guedes Pinto. woorí e l1111 aspirante a ser desig'Ra
A Câmara negou provimento ao do pela Escola Naval. No certame

recurso, para confirmar a sentcn- de equipe, que, corno se sabe, ·ser�
t ..,.... 00: ca recorr-ida que bem apreciou o em sharpies, os cariocas formarão
lIVn"O l'1ULI

, direito e a pru."u. (!us autos, com Helio Araujo, José Luiz Pi-
1'j,U Â. 'ÀIIUJA. menlel Duarte, Décio Veiga e Car-

l d
-

M
'

t d
• P..á&A Â. :aAÇ.t. Apelação criminal n. 7..154, da co- los Senf't.

ôr�a e ocupa�ao acau a aca a ...-ma Â. ODII- marca de Blnmenau, apelante João OS (l·\l;CHOS r- f) Rio Graad«
,,\I .....TmrÂ. OI)JI e Hciden e apelada a Justiça. Relator: do Sul, que defenderá o titulo con-

. Washington, 15 (U. P.) . ,

"
() SI'. eles. Urbano Sales. I quist-ido em ·1·4, apresentará uma

Os Terceiro e Sétimo exércitos Lisbôa, 15 (U. P.) - Comu- Illl'ill.lll'IIIIil'JI11 Prcltmiuarmente, foi o [ulgamen- equipe composta em sua maioria de
norte-americanos foram de- l�ic�-se oficialmente que ,a co: I • r.li11 1 ij! L lo CCl!1 vcr

í

ido em diligência, para I valores novos. Entre êles fígUl'(j

signados, como fôrça de ocupa- loma portuguesa de Macau fOI que a quantia da fiança 'seja reco-I Fred Bereht, veleiro do Rio Guaí-

ção na Europa, em lugar do novamente atacada,. _

a 11 d.o Illcteresse argeul'-DO!
Ihirla it Coletor-ia Estadual. \ ha, que hrrlhou eITI todas as dispu-

wv
_

' , * t?S do troféu Marcilio Di.asj Hugo
Décimo Quinto, anteríormen- corrente:., p�r um :'L:'Iao quadn-I Julgamentos realizados pela Câ- Baunrann, o c.an1j)dío (h) ano passa-

te destinado a êsse fim. ' motor nao índentítlcado.
. ,mara Civil nas sessões de 11 e 14' do, integrará, também, a equipe su-

E t t" f' bli d Washmgton, 15 (U. P.) do corrente: Iii_na. Os demais deverão ser: Gas-
.

s a no icia ,o� pu ica a, COMPRAM-SE A administração econômica Agravo 11. 1.5!í9, da comarca ·de tão Altmeyer-, Henrique Schmidt,
hoje, pelo secretano da Guer-

" .. I. t " .t
. Itajai, agravantes Jorge Barbosa & Charles Bnumrsnrt, Bolf Bercht,

ra dos Estados Unidos senhor Exemplares de O Estado

'I
para o ex erior no! e�aI?enca- Cia. e agruvada Xavcgação ltaiahy João Luiz Feijó e Fritz Hillmann.

Stimson rnanifest.ando ainda dos dias 14 e 15 de maio pp, n? �alc�la que a Argentma pe- Ltda, Relator o sr. des. Alfredo *

que o g�neral Patton 'r.eassu� compram-se nesta redação

I
dírá mil ca�ros de frent� �os Trornpowsky. A 15, O INíCIO DO CAMPEONATO

mirá proximamente o coman- Pagam se bem, Estados Umdos. A pr�poslt.o, A Câmara conheceu do agravo e UNIVERSITÁRIO DE DAS.

do do Terceiro Exército en-
-_.- ._--. aquele D�partamento güver:r:;a- negou-lhe provimento. para conf'ir- Qt'ETEBOL

, Trop fr�nce�as I
'- I f qu Chlle ll�ar a sente!lça agravad:l que deci- Riü, 14 (E.) - Q Galllpeona{o

quanto, que o general Clar� I as,,� 11 mJ'áe���cit�� �'��uduze��os car- dw com acerto. Universitário Carioca de BU&l:luete·
tornara ao comando do MedI- i' . ,_. 1 I boI; yrolIl(''Vi10 .I'wb Fe·t!cruç':o
terrâneü. Asseg'urou ainda o regressam Iros e o Mexlco 2.200. Ap(>la�a() .c1v'el n. 2.60�1, da cn-, AtletJca de I�stuflaut,es., leri. início

I
I1YlI'Ca d�' RIO do Sul, <1pelf�nte Al'()i�' no dÍ'a 15 do c.orrente em d'ispu.t"a

sr. Stimson q�e o, general Londres, 15 (U P.) - Se- DITZ Hoje, 6a.-feira, à" P�rfoll e apelados LeczJnsliY & do Troféu "Cmnanda'nt(% Paulo
Mal'shall contmuara. como gundo informam de París ao K 19,30 horas CIll. Relator o sr. ,des. Alfre'(]:ol� Martins Meira,".

ch�fe. do Estad.o MaIor do "Times ". as trOllaS francesas, Anna Neagle. Richard Green e Tr�nrpowsky.. , _ Inscre;'CJ;am-se neste c-el'hnue de\-

't d d �egado. prOVImento a apeJaçao, I zesete Escola'5, sendo a detl'ndora t->'ExerCI o esta unI ense. que tinham ocupado as zonas Nova Pilbean em:. pilra cO[lfJl'JJ�ar fi sentenç;:t apelada do troféu a Faculdade d.e Ciências /

de Va-l d'Aosta estão de regres-' .

O CANARIO. AMAR�LO pel,?s). selrs fund�'mEmtos que Sãd· :\1édicas� Os jogo·s. a St't'('lU realiza-,
. .. Obngad" a menhr, ela nao encon'

JUlI co lt 1-
SOo Ao nleSlllO tempo InlCla- trava quem pude9se crêr nas suas

(tI S e que cansu, .ou a prova (OS serao os seg'.untcs: Escola Na-
- dos autos. I' clona,l.. de.· Eng'enh,a.I'ia. X }'aee�dadê

ranl-se negociaçoes entre os palavras Ela só encontrava o deli- d
.

·41

A d Ih 'd' d '
e CICnCUJS PQlihcas l' E:eo'l1ômi�

governos francês e italiano. ! prezo as mu .eres e o o. 10. os Apelação de desquile n. 389, da cas; Fa'culdade Católica d� Filoso�homens ... e o ódlo a perngula, a cOlllarc" de Caeador ap·el'lllfe o fl'� x E, coI d M ... ·· C"'t b 1 I " ',. " "." a e" euleJUa e ,Irur-morte a e.prel avo e a s�a_ e eza

I
dr. Juiz de Direito e '31pelados An- gia,

tornou.�e . um� maldlç.ao .. , gelo 1I.icheleto e s/mo Relator ü sr. *
Improprlo ote 14 anos

I des. Alfredo TrOlnp-owsky. I _. ... 1.

, .

No programa:
.

Preliminarmente, foi o julgamen- Federaçao Atlética Catarme.1Se
NobC1Q� . ,d?, sem?,na 45x 16 • DFE. to c('nwrHdo em d'ilig.ência, para Segund<? cOlUunicação recebida

NobclarlO Umveraal· Jornal que os autos baixem à o('ül11at'ca de ontem, fOI empmsada ·ft 24 de ja-
Preçoll Cr$ 3,60 e 2.40 origem, afim de ser intimado o sr. neiTo\- df'·ste ano, fi DiretO'ria (la

dr. Prolllotor Pl'lblico da sentença Fe�eração . A,!lértica r.alamínense,

noxy Hoje, 6a.-feira, às e esgotado o pfiazo do recurso vo- aSSlIl1 constJtulda:
K 19.30 horas lL,mt�rio subam o!> autos :1 esta ins-ll Presiden!e, Maio'!'

.

.João C�l)didO.Última exibição tancIa. Alves Manilha; VIce-PreSidente,
Marlene Dietrich. John Wayne e

•• * Dr. Heitor. Ferrari; 1° Secretário,
Randolph Scot em: Apelação de desquite n. 386 da Dr. Lotha'r<w Paulo Rothfruchs' 2P

Ad"· OMAVEL CODlarC[f de Florbnóllolis, all,�lante Secre�ário, 'Valdir GT"i�Hrd; lo'Te-
li 10U a viagem Um film:��pleto de ação forte .. O dr. ,Juiz de Direito e apelados Us-

I

sO�lrelro, H�roldl) Pe-sSI; 2° Tesou-
mar Cristóvão Nascimento c s/m.1 reI!'?, .POl1CUUlO Martin·s·, Orador,

N- t
·

á' RI'O, 15 (A. N.) - O sr. Joa-o Uma emoção em cada cena... A -

1

ao em emlss fiOS
' 1 Hplafol' o sr. eles. Silveira de Sousa.' _'1.nto1110 A meida.

. N·eves da Fontou!'a resOIVe"l Impróprio ate 4 ano. N'
-

f··.. I� No programa: Negado provimento li apelação, I
.

a mesma 'ocasJ:w . OI lIa( u; a

. Rio, 16 (A. N.) - Informam adiar seu regresso a Lisboa, em Filme Jornal. l8xlO _ DFB pum confirmar a s,elltellça que ho-' pUfsse aos m-e:mbros de oufrCJ<.S po-

da Secretaria do P. S. D. que virtude de entrave surgido Ainda que pareçll incrível. lUologou O desquite. deres da enltida-r1c, à saber:
• * * Conselho Técnico: Capitão Amé-

lO general Eurico Gaspar Dutra com o Estatuto dos Portugue- Preço. Cr$ 2,40, e 2.00
Apelação de desquite n. 375 da rico Silveira d'Ávila- � OS'I1law Cu-

não tem, pelos Estados, qual- ses e Brasileiros. O embaixador
_. cOl1Jar�.a de Rlumenau, apelante o I

nha - Paulo ().to Sehei<lem@teJ.

quer emissário para tratar de brasileiro em Portugal não de- Amanha n� Rltz à. 19,30 horas. dr. J lllZ de Direito e apelados Vi- Conselho de Jul�men;t-os: Wal-

t I
•.

d'
.

t
A

t I
Clalre Travor em: tório J\foriiz e sua mlllhel·. I:>el�tor

I te.r Lange � Dor, JOàO Ba,tisia Bon-
assun os re aCIOna os a cam- seja re ornar ao seu pos o sem A MULHER DA CIDADE

"\

uI' D
-

't
o sY·. des. Lun� Freire.

.

n��sI.s � : r. ,vasco �en'l'iqutl
panha política. I uma decisao a respel Q. Um drama de amor e bravura. FOI c9n,fit'lllada a sentença ho- dAvIla - D�. (.alha, MedIna �

--- -- -

mologalol'la do desquite. Dr. Anoldo Sl1'3.T'C2l Cl1neO·.
* * *

. •

Julgamentos realizados pela Câ
mara Criminal, em sessão de 12 do
corrente:
Hecurso criminal n. 5.222, da co

marra de Lajes, recorrente o dr.
Juiz de Direito e recorrido Herde
nantc José Pereira de Sá. Relator
o sr. des, Urbano Sales.
Foi negado provimento ao recur

so para confirmar a sentença que
absolveu o r-ecorr-ido que lem todo
o apóio na pr�v� ,!los autos,

Londres, 15 (U. P.) ..:_ Os
civis alemães devem entregar
tôda e qualquer arma, sob pe
na de severa punição.
Esta ordem foi divulgada,

Os patrões é que serão punidos' ����' !c���c:�t�:;'J; q�: ,�u:;;
S. PAULO, 15 (A. N.) _ Convocada pelo sr. InteT'Vento� ll�!lh:��l�i ���!.���� o�;:�t�:�

Federal, realizou-se, no palácio dos Campos Elíseos, impor- dos em atos de roubo ou sa

tante reunião em que foram assentadas as medidas para eoi- que, serão enregues às auto

tar a elevação da totalidade dos preços dos gêneros de pri17i:e�-1 ridades, para serem punidas".
Ta necessidade, dentro de um grande plano em que partzcz-I _

parh govêrno, indústria e comércio. ° govêrno iniciou desde rliiiiiiiiiiiiiiiiil
ôntem rigorosa campanha contra os infratores. Os emprega-ldos nas casas infratoras não terão responsabilidade, recaindo
a culpa sôbre os patrões, que serão processados pelos aumen

tos verificados nos preços.

Florianópolis 15 de Junho de 1945

Pequenas notícias
o ten-cel. da Fôrça Policial,

sr. João Cândido Alves Mari·
nho I foi classificado como sub·

comandante da mesma corpora·

ção.

Demitiram-se
Sofia, 15 (U. P.) - Depois

de agitadas reuniões, demiti
ram-se os membros agrários e

social-democratas do gabinete
búlgaro. É o que informam
fontes dígnas de todo o crédi
to.

A Prefeitura recebe êste mês

as taxas de água e esgotos, re

letivas ao 2' trimestre,

A 17 do corrente se encerra

o prazo para a inscrição ao eoo

curso para o cargo de juiz subs

.
tituto.

PARA FERIDAS,
E. C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
C O C E I R A S,
F R I E I R A S,
ESPINHAS, ETC.

Apelação de desquite n. 384, da (alisou apteensio
tomlJal'�a IdeD�lu.ltllenall, al,p�lanFf� .. lO Vitória, 14 (E.) -_- Divu!.galluo-( r.. lUZ (e ll'eI o e ape auos ..,rICl se ne'sta ·.c·lpital ql·r FI ..

Ber" e s/m Relalor l' d·'s L
.. , < .• e o umengo

Fre�'e."
os. e. UM

I
�lavia dJrigido um coriv�te. para

f) 'd' , C' ".
. 'perma.necer em sUaS fll�tralS a

eCI !U d al12ara ne",ar l?lOVl- gUa'l'nicão -do "folllr" .capixaba qUêmen!o a apelaçao para conúrmar disputou o N,.cen.te campeonatoa �entel1ça (jue homologou odes- brasilei,ro de pemo> os circulas es
qUIte. purtiv·o.s locais re-ce>beram a oovll

Comprar Da CASA MISCE
com apreel1sõ.'es, nào e.sC'o.n-dendo

.
o receIO de VII' o seu "l'OWlng" a

LANEA � saber e.conomlzar.. ficar desfakado daquele;;. valores�
----------------------�--------�-�-------------------------------------------------------�-------------

.Washington não aceitou a· proposta
PARIS, 15 (u. P.) .• FOI REVELADO, AUTORIZADAMENTE, QUE O MINISTÉRIO DO EXTERIOR DA FRANCA RECEBEU
lIMA NOTA DO GOVÊRNO NORTE.AMERICANO, DECLINANDO DA PROPOSTA FRANCESA NO SENTIDO DE QUE Tô.
DAS AS POTÊNCIAS INTERESSADAS NA QUESTÃO DO ORIENTE PRóXIMO REALIZASSEM UMA KEUNIÁO PARA SOLU.
çÃO DOS SEUS PROBLEMAS. A MESMA FONTE ACRESCENTOU QUE "A NOTA AMERICANA ESTAVA VASADA EM T�R ..

MOS CONCILIATóRIOS9 MAS, NEM POR ISSO, DEIXAVA DE SER UMA RECUSA". POR OUTRO LADO, A NOTA EM APRE.
ÇO NÃO FÊZ NENHUMA MENÇÃO A UMA POSSIVEL VISITA DE DE GAULLE A WASHINGTON•. }.
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


