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Teria efeitos desastrosos sôbre o ii".
FORTALEZA, CEARÁ, I (E.) .- o SR· JOEL MARQUES, PRESIDENTE DA COMI,; J<biS���1
DUAL DE PREÇOS, DECLAROU QUE TODO AUMENTO, AGORA, É INOPORT 6 �Q\,.J.��
EFEITOS DESASTROSOS SôBRE o POVO, CONSIDERANDO. ABSURDA E GAN �

PRETENSÃO DOS PANIFICADORES, QUE QUEREM AUMENTAR o PREÇO DO PÃO·

Anci XXXI I Florianóp jlis Quarta·feira, 1 de Agosto de 1945 M.

lO punido comunista nos
Estados Unidoso Xoya York, 31 (U. P.) - .A Convenção Nacional da Asso

('iaçiio Política Comuuísta decídíu unâuímemente restabelecer
o Parfírlo Comuuísta nos Estados Unidos como fôrça polítlea
ativa,

Essa associação, que se formou lia pouco mais de um ano,
soh a direção de Earl Browder, ao ser dissolvido o Partido, abs
f('y('·�f' até agora do fazer proselitismo ativo. Uma declnração
emitida pela ('onveucão diz que o restabelecimento (lo Partldo____ o - ---------

Comunísra permitirá aos comunistas "assumir um papel mais

O julgamento de Pélain'50° aniversário "gTe"ho 118.'''10 C:"lra o ruscl,mo e a reação".
•

París 31 (U. P.) - Os trabalhos elo tribunal que julga m�r��;;�o :�r:��:;;sá�fom;� Churchlll Intensamente - aplaudido,
. , ,

dl A
. "

'esteI11111111a eetabelecimerito nesta praça, L d 31 (U P) A'
. -

.Pétai n entraram hoje no setnno la. pnmen a l'
1 . d h f A

on res, .'
- maior multidão desde o dia da

de hoje, um deportado político, Marcel Paul, nanou os hOlTO- �� � s;u sal! oso c de e, n-
vitória reuniu-se ontem em frente ao n. 10 da Dowining Street,

res que foram infligidos aos membros do movimento subterrâ- oruo er3rodn"" man ara re
para assistir a partida de Churchill da residência oficial do

. -

I I" f -ancesa zar, dia o corrente, na
P'

.

"1" t O ti 1 f d'
.

neo francês que cairam em maos (a po reia 1
.

Catedral M t Iit às rrmerro 11 mis 1'0. an IgO c re e o governo que saiu em
• • • Co rapo 1 ana,

de companhia da sua esposa e filha, foi intensamente aplaudido,

1 7 horas, misne em açãoParis, 3J (U. P,) - O govêrno francês esta adotam o me-
graças, para a qual os atua,is pelo povo, agradecendo sensivelmente comovido,

d lrlas para receber LavaI, pois há possibilidades de que venha
diretores convidam seus pa

a ser chamado para depor, quando o processo Pétain chegar a
rentes, amigos e o público Firmas incluidas e excluidasfase derradeira.

1mi-lh-a---o--e-5-00 mil alemães D1i�i�. WaShingto�� (:(��st�"da ��!!�)�lves n, 161
Pm-is. I [u. P,] - Um pore.i-vez oficic:! do Govêr�o Frax;_cê', 10 Departamento de Estado

I
Rio de Janeiro; Fundição São

declarou que se exige o trabalho de I mllh�o e 500 mil alemaes, de pagamento distribuiu a seguinte relacão Pedro, rua Barão de Mesquita.
para a reconstrução da França, por um penodo de 25 anos.. .. I de í'irmaa ou emprêsas br�si- n- 9�-A, Rio de Janeiro,' Kat-- RI'), 31 (E.) - O

nlllustro,' .

a.
t=::
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(,lOS franceses do TI-abalho, de acôrdo com a l�lras ou estabelecidas n? Br�- sura Ltda., São Paulo; Umber-

ava em maus �.',. U oniniâo de reu consultor jurí- sII, qUE' acabam de ser Inclui- to Marconia, Alameda Barão
iIIl dico, autorizou o Departamen-! das 'j11 excluídas da "Lista Ne- de Limeira n. 331, São Paulo;

Londres, 31 (U. P.) - As 6,30 da manhã de hoje, Pierre
Lo de Previdência Social a ex-! gra". Guilherme Mueller, Rio de Ja

Laval e sua espôsa partiram de Espanha no mesmo avião Jun-
pedir ínstrucões no sentido de I, .

INCLUIDAS - Má�i;no Bas neiro; "O Japão em São Pau-'. \ :ireI' COIU pilotos alemães Que os trouxe a Espanha no fim da •

'S d F 1 176 lo" Lib Badaró 472» .

perrn.tir averbação até o liml-I uan, �'u:" ena OI' e JO n. , ,rua 1 ero a aro n. ,

zuerra europeia. O aparelho nanou para leste sôbre o medi-
te de 50 (

( em casos de fian- 1 ua Corrientes n. 7-A e rua São Paulo; Ricordi Brasileirat> "'/·el'1·,A.l1eo acreditando-se que demande a região de Bolzano no I ,

l'111)a 1) 92'" Sâo Paulo : Nico S A Editorí I C
.

1." ,

ças OH descoutos para alugueis. �".:' ';).' >:>1' ,< , .1._
-

�.. ., !.I itoria e ornerciai,
norte da Itália donde veiu em maio último. Até ao derradeiro

de casas ele moradia nas to- 11110 CICI, lua '\ ínte e Qu:üro rua Libero Badaró n. 346, São
momento, Lav�l protestou V�o�el�tamente contra a expulsão.

lhas de pagamento.
'

ln. 3, São �aulo; A. Sbimízu, Paulo; G. Ricordí & oia., Ala
praça da Se n. 399, S. Paulo. meda Barão de Limeira n. 331,

Barcelona, 31 (U. P.) - Um comunicado semi-oficial pu- 11 du· -O O t' U
\ EXCL1JIDAS - Brasil & S. Paulo; Tintas Victoria Ltda.,

bl icado pela agência espa.nhola "CIFR�", declara ql�,e Laval1uOn ZIra s r.p - ·Cla. avenida Marechal Floria- rua Conde Leopoldina n. G44,
partiu "após ter sido tormalmente convidado pelo governo es-

lantes do U' �30 I no n. 13jI3-A, Rio de Janeiro; Rio de Janeiro e rua duque de
panliol a abandonar o país". O comunica�o a_cl'escenta ,que � -iJ Leopold Josef Fink, avo Rodri- Caxias n. 555, São Paulo; Gus-

( cheaada de LavaI se verificou sem autonzaçao e que ele fOI Buenos Aires, 31 (U. P.) - zues Alves n. 161 Rio de Ja- tav Arthur Koehler, Blume-eOll�idado a continuar viagem em vista da decisão espanhola Anuncia-se oficialmente ter a' �eir()' L. J. Fink'& Cia. ave- nau, S. Catarina (falecido),
de não abrigar emigrados políticos. O comunicado da "CIFRA" Chancelaria da Argentina' ---'---------'------ _

prossegue assim: "Laval declarou naquela épo�a que viera r anuucíado a vinda ele quatro', II ft· d ,8a depara se entregar às nações unidas e nao para. f�lgll' as suas re�- i aviões norte-amertcanos para .;&,�
llonsabilidades e isto foi comunicado aos ministros estrangeí- conduzir os tr�pulantes do sub-
ros aliados. Desde a chegada de LavaI, decorrel� temp? maIS I marina alemão U-530. Guam, 31 (U. P.) .-- O almirante Nimitz anunciou que a

do que suficiente para que os goyernos das naçoes mudas to-, ofensiva contra o .Japão continuou pelo vigéssimo segundo
massem uma decisão. Como esses go:ernos se abstiveram de to_IEspa.nha foco dia, quando de da 3 esquadra antes do amanhecer bombardea-
mal' posição definida sôbre êsse de�lcado p�'oblema e co.n�uan- , ram Shimuzo, ao sul de Tóquio. Quanto aos porta-aviões do
to o o'ovêrno espanhol não se sentisse obngado a adnutIr ne-

d
.

f
- almirante Halsey, estão novamente desaparecidos, Mas a rá-

gocia�ões concernentes a entrega de LavaI, foran: dadas 01'- e ln ecçao �io de, Tóquio diz acreditar 5lue esteja:fn ao largo da península
dens par:1 que éle voltasse ao seu, pon��, de partida, a bordo

Londres, 31 (U. P.) _ che_l_a_e_T_z_u_,_I_la_,_c_0_s_t_a_d_e_M_0_1_10_k_U_. _do mesmo avião que o troux;r: ;te aqm ,

gou ao fim o período da não- V· °t d "bl·na VI·SI-ta ofl.cl"al. . _ , _ . I intervenção tanto quanto diz ISI ao O a u
Pa!'ís, 1 -U.P- PIerre LavaI. o cldadao f;0;tces que too trate· I , 't' t't d I G ,- -B _j Chung' King' 31 (U P)I b

. ' do em que sua Patrla esteve errl guerra IeSpeI O a aI u e c a Ia re ,. .

mente 8e ce e nzou no perlo , .

- , O Q G
. .

ftendo sido convidado pelo gral. Franco a abandonar � Espanha, saíu tanba em relaçao a Espanha, .. amencano ln �rI?ou Rio, 31 (A. N.) - O p1'2si-
onhm de Barcelona, em avião, havendo .ido capturado .pelos norte- cOllforme declarou a êste cor- que o tenente general WIlllam dente da comissão militar mis-
americanos, ao poi.ar em Linz, na Austria. Pouco depOIS, os norte· I respondente do sr Harold H. Simpson, ex-comandante ta Brasil-EE. UU., g'enel'al J,.

tregaram ao comando dali fôrças francesas de ocu'
..

.

- d N E -, ·t Eamencanos o en
L' h' d

! LaskJ l'l'eslrtente da Comissao o ano xelCI o na uropa, Garesche OI'd Ol'a 'ta ao no referido país. LavaI chegou a lnZ em compon la e sua

I' �
,

.

J

..," t' ··t d Ch' d d ,em VIS1 ap ç, 0'- tripulado por dois pilotos alemãe,. JijxecntlVa do PartIdo 1raba- es a VISI an o a Ina es e o oficial ao nosso país, visitOLl aesposa OVino era
. d' 13 d

.
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..

\ lhIsta. la e JU o. Escola de Educação Física do

Arma secreta allada o professor Lasld declarou

O M
•

á Exército, localizada na Urca.
textualmente: "Não podemos « arlposa» trar I Acompanhado do general Al-

Cambena, Austrália. I -tJ P- Seuenta navios aliados elitão .�n- deixar focos de infecção na Eu- •

Id d d FEB
varo Fiuza de Castro e do co-

do equipadoS! com uma "arma secreta" inventada por um técnICO -

rapa. P.rete�den.lOS usar toda. a mais 80 a OS a 'I ronel Altair de .Queiroz, di,reteraustraliano para ser empregada contra 08 «pilotos suicidas» japoneses, ..

no�sa. mfluencla para extlll- Francolise, 31 (E.) _ Um e. chefe do g�bme,t� da r;>P:",�o.
S· Artbur Ilarrl·s

-

Cam'ssa, Gravatas Pl1ame, gm-.los. �ntes de tudo, o foco outro grande navio norte-ame-I r�a do Maten�l Bellco do ExerI r ' Meias das melhores, pelos me de .ll1fpcçao ,representado I elo ricano, o "Mariposa" , deve CIto, r�spectIvamente, se'S'1 �'1
Rio, 31 (A. N.) - Revestiu- Qores preços s6 na CASA MIS r:glme d: li ranco._ C�egou ao chegar a Nápoles no próximo para PIquete,

.. Est�do de S�ose de grande solenidade a re· I CILANEA - RuaC. Mafra. 9_ fl!ll o penodo da nao-mterven- dia 9 de aO'osto de onde leva-I P.au�o, onde ':IsIt�ra a granae
cepção que o embai�ador e

E
-�-�---- • • çao" . rá à sua pátria' 6.400 soldados fabnca "PresIdenLe Vargas".

embaixatriz de S. MaJestade o lelçoes gerais mais
V· P AI brasileiros. No bar e no larrei Jorge VI ofereceram na

I·
· ·

,. d ,n a egre o na+io brasileiro"Duque K N O TEmbaixada da. Grã-Bret���� liVreS la rea �za
.

as Rio, 31 (Á. N.) _ O mare- de Caxias" também é esperado . não deve faltarao marechal SIr Arthur
B

-! Lima, 27 (ne nlcardo I,eon, chal do Ar Sir Arthur Harrls em Nápoles breVemente, afim
ris, c�efe do comafJ?-�o, ded OluUa- da TI. p.) - Prestou juramen- visitou hoj� pela manhã a Es� de transportar pequeno núme- Pablo Nerudabardelros e aos o ICIaIS e s

·1 t 't't ' .

.

d ld d B 'I.

..
' to como preSI( eu e cons 1 U' cola de Aeronautlca, acompa- 1'0 e so a os para o rasl.

comItiva. donal da H,epúll)ica, para o nhado do ministro Salgado Fi- O plano atual é para que to- Salvador, 31 (A. N.) --- Via

til ·t p. perío(10 de seis anos, o llJ'esi- lho e de outras autoridades da cto o 11°. Regimento de Infan- aérea, chegou a esta capital oel O O novo resl- dente eleito dr•.José Luis Bus- FAB. Amanhã, o marechal bri- taria e três batalhões de arti- poeta e senador chileno Pablo

d t d 11 I
A'

b· tamellte y RiYCl'O, que foi elei-, tânico viajará para Porto Ale- lharia que ainda aqui se en- Neruda, que foi recepcionadoeu e a uO om 18 to lJaJ'a o cal'g'o pelo yof.o (lhe- gre, em companhia do titular contl'a embarquem no "Mari· festivamente. Pablo Neruda
Bogotá, 31 (E.) - O sr. AI- to do }H)\O, no dia 1 () (le junho I da Aeronáutica, alí assistind,), posa". pronunciou na sala do Institu

hel'to Lleras C:tmargo foi elei- deste ano, numa das eleicões na base de Canôas à ceri.rciô- Assim, apenas ficarão à es-I to Histórico uma conferência
to pelo Congresso para com- g'erais mais lines já reaÚza- i nia de compromis�o da nova pera de transportes na Itália o subordinada ao tema "Pop,sla
]lletar o período re�tante d-.) I das em todll n histõl'ia da Re-

j
lturma de oficiais do CPOR da 1 o R:�gimento de Infantaria e II e Povo", sendo bastante aplau�

presidente Lopez, I pública do Pel'ú. Aeronáutica. outras pequenas unidades. dido.
.-'

O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietario e Diretor·Gerente MOACYR IGUATEMY DA SILVEIRA
---------------�--------------�-----��-----------------------------------

��
a

9436

ofensiva

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ISSTADO..:....Quarla-feira. ,1 "e Agoslo de '945

Washington - (8, L H.)
Anunciou o porta-voz do De
partamen to de Estado norte
americano que o conselh o in-
erino da Organização Inter
nacional de Provísíonamento
da Aviação Civil se reunirá em

\lontreal, no Canadá, inician
do-se o conclave a 15 de agos
to. A referida organização foi
estabelecida pelo acôrdo inte
rino sôbre aviação ínternacio-

I nal civil, concluido na Confe
rência de aeronáutica realiza
la em Chicago no ano pas
sado.

�"""'I""""""""""""""""""".

I
O Brasil está incluído entre

1S nações aderentes aos acôr
los aéreos formulados naquela
-onrerência. O atual embaixa
lar norte-americano no Brasli,
)1'. Adolf Berle Jr., que era en-

ão Secretário Assistente de
Estado, foi o presidente da
conferência.

O conselho interino está
«onstttuído de represen tantes
de vinte nações. A organiza
ção, que é de natureza consul-
1 i va e técnica, não está desti!II
nada a regular as fases econô-
.nicas da aviação internacro- !..:======================��==�
na1.

O Departamento ele Estado
acaba ele publicar para uso pú-

Karl Schlachtbauer e Mo th.ilde, sensibilizados, agra blico o texto ela convenção ae

decem a tôdas as pessôas que lhes auxiliaram com solici : ronáutíca de Chicago e os acor'
tude e carinho durante a enfermidade e perda de sua

/
dos relacionados que dela 9111'

inesquecível espôsa e mãe MARIA SCHLACHTBAUER.
.

giram. Ainda a êste respeito, o

Outrossim, agradecem a s provas de estima e amizade departamento também publi
manifestada em cartões, telegramas, flôres e corôas, bem COlL num boletim de 34 páginas
corno aos que a ecorripsrihs toai e té a última morada uma coleção de quatro artigos

Palhoça 30 de fulno de 1945. de revistas importantes, sob o

3v 2 título coletivo "Blneprint for

-11---.-----------------------
TvVorld Civil Aviation" O e::11-

R. H. BQSC.Q LTDA.
baixador Adolf Berle é autor

_

de um desses artigos.

APENAS c-s 3,00 I CASA MISCELANEA distri Rua João Pinto, 6
C;8m e�iil.a ínfima quantia

_ �oeé buidcra dos Rádios R. C. A. Caixa Postal, 42

I Iesta auxiliando o seu

pro�lmo'l' , .

Contribua para a Caixa de Esmolas VIctor, Válvulas e DIsco!'. Florianópolis
aos Indigentes de Florianópolis. Rua Conselheiro Mafra, 9

�����������������������-�--�-

Seja o lIDER DA I As�:D�::ot�doMODA � Rapidamente
Confeccionando o seu

terno na

Alfaiataria Líder

Os ataques desesperadores e violentos da
asma e bronquite envenenam o organismo,
minam a energia. an-uínarn a saúde e de
bilitam o coração. Em :: minutos, Mendaco,
nova íórmuta médica, começa a circular
no sangue, dominando rapidamente os ata
ques. Desde o primeiro dia comcca a desa
parecer a dificuldade em respirar e volta
o sono reparador. Tudo o que se faz ne
cessado é tOIl/8./' 2 pastilhas de Mendaco
ás refeições e licará completamente livre
da asma OI/ bronquite. A ação é muito
rapida mesmo que se trato rle casos rebel
des e antigos. Mendaco tem lido tanto
êxito que se oferece com a garantia de
dar ao paciente n-spiracão livre e facil ra

pidamente e completo alivio do sofrimento
da asma em poucos dias. Peça Mendaco,
hoje mesmo, em qualquer farmácia, A nossa

g!/Jl!lntia é a sua maior proteção.

Menda eo A�a;:;::.m
Agora tambem a (r $ 10,00

de

CLBUDiONOR DUTRa•

1
Conclave da organi
zacão internacional
de aviacão civii

Rua Saldanha Marinho 2·A

FLORIANÓPOLIS

MATE: gelado
chá
chimarrão

Bebida saudável
................ Da _ I ..

TOE

I ITA..A. - 5· CATARINA
COMISSÁRIOS DE AVARIAS I

I
II........................KC..........ma............

Motores Elétricos
de

1/2 a 5 H. P.
REPRESENTANTES

Irmãos Glavam

SEGUROS DE:
Representações Transportes Marítimos; FerrO.

Consignações •• Conta Própria viários. Rodoviários, Aéreos,
Rua Pedro Ferreira, 5 Caacos , Fôgo, Acidentei! do

2' Pavimento Trabalho, Acidenteli Pesllcais,
CAIXA POSTAL, 117 Responsabilidade Civil e Vida.

Endereço Teleçrófíco « B O S C O» I

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

"."

ATENÇAO
Consumidores de óleo do amendoim

... para o artigo publicado DO "Diário da Noite"
de 14-5-45, sob o título de "UM DISSOLVENTE PA
RA ÓLEOS DE ALGODÃO", e do qual publicamos al

guns trechos.
"A escassez do autêntico azeite, muito emprega

do, anteriormente, no tempêro de saladas, deter
minou o aparecimento de sucedâneos"
"E numa conferência recente, o dr. Mário Sam

paio ele Mello, químico elo Instituto Aelolfo Lutz,
chamava a atenção para o perigo da adição de um

dissolvente químico, cujo uso é proibido nos Esta
dos Unidos e que dá ao óleo de algodão o mesmo

sabor do azeite europeu".
"Ora, êsse produto é bastante tóxico, motivo

porque a Polícia de Alimentação dos Estados
Unidos pune com a maior severidade quem. o em

prega" .

"Segundo informação prestada á nossa repor
tagem, anda por aí uma marca de óleo de amen

doírn que, em vez ele azeite de oliveira emprega
o dissolvente tóxico para lhe dar gôsto e cheiro".

Tal artigo vem corroborar as nossas campanhas ali

mentares, nas quais' temos demonstrado os perigos de
corrente do uso de óleos inferiores, sobretudo os com

postos sinteticamente, na alimentação. (Note-se a últi
ma estatística de mortalidade em São Paulo, onde as

afecções do aparêlho- digestivo entram com uma percen
tagem de quase 20 (� ). Além disso, o público deve ter re

parado a nossa insistência em apregoar que os nossos

óleos de amendoím - VIDA e :VIARIA - não contêm

quaisquer essências químicas, para lhes dar cheiro, côr
ou sabor, e tudo porque sabemos o quanto são perigosos
para a saúde êsses dissolventes químicos.

E querendo tranquilizar definitivamente os nossos

consumidores nêste ponto, convidamos qualquer pessoa
a adquirir lata de óleo VIDA (puro ele Amendoím) ou

l\IARIA (composto com azeite de oliva), em qualquer
elos milhares de empórios onde são vendidas, e encami
nhá-las ás organizações oficiais para exame e análise
(I, P. T. -- L A. Lutz). O resultado dêsse exame será a

valiosa prova de que os nossos óleos comestíveis são pu
ros, saudáveis e perfeitos. Demonstrará também que as

Indústrias .I. B. Duarte S. A. colocam acima dos seus in
terêsses econômicos o interêsse pela saúde elo povo.

INDÚSTRIAS .I. B. DUARTE S· Á.
REPRESENTANTE EM SANTA CATARINA:

N. Lopes Viana
Rua Felipe Sehmidt, 2 - C. Postal 172 - Telefone 11-02

- Telegramas:
"Solidez" ou "Viana"

Florianópolis

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ltENNER1 ROUPAS

SAPATOS
!. :1' \.,.,': �:_-: �

,
." ....

'
� 1;

., :�:t..
1 �

=QUALIDADE MALHARIAS

Rua Padre Miguélinho, 23 -- Florianópolis
•••••••••••••••••••••••••••••e••••••••a.e<,••••••••••

f"ARMACIA ESPERANÇA
A SUA fAlIUCIA

I•• C••tDl•• Mafra, 4 • 5 - fONE 1.142
!atr"a .a �•.adI.

� .m ...... __

ADVOGL\DOS
[ Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

,

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 - Sala 5
Edifício Cruz�iro - Florianópolis,

Sedas, Casemiras e Lãs

CASA SA "A a(OS.A.
ORLANIJO SO �\ I-{_PELL]

Rua Con�elheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 --- End. Teleg.; «Sccrpellí» __ . Florianópolis

I
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O"ESYADG Quarta ..feira. 1 de Agosto ã. 1945
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Estabelecimento Gráfico Brasil
DE

NICANOR

I
SOUZA.

Téses e Memorais
Doublés e tricromias

Revis�as - Avul.os - Caixa. -

Estojos. etc.

Trabalhos Comerciai.
Irnpreasdo o cêres

Cornposiçdo de Iívros e

Jornais

Aceita encomendas para o interior do Estado

Rua Tiradentes n°. 10. --- Florianópolis Santa Catarina

Meurer Alexandre Berette e Sra.Jacó

participam aos parentes e

pessoas de suas relações o

contrato de casamento de sau

filho ADALGISO com a srita
Nair Meurer.

participa a seus parentes e

pessoas amigas o contrato

de casamento de sua filha
NAIR com o ar ,

Ada19iso Beretta.
-----------

NAIR e ADAlGISO
confirmam

�----------�.-----------------

Rancho Queimado. 24 de Julho de 1945

3 v.·q

Nota avícola
Ti vemos ccnhecimento de

que a Diretoria da Socledado I
C'atal'inellSe de Avicultura

prestar6, por ocasião da reali

zação de sua XVI Exposição,
uma homenagem em memória
de Carolino Linhares. Paga,
assim, esta entidade uma dívi
da ele gratidão ao esforçado
avicuh or, um de seus fundado
res. e que foi sempre um ba
talliad _'1' incansavel por VOZf�S

Incompreendido Afastado da
Soc:iedac1e por largo lapso de

tempo, ultimamente retornou
ao lLtladro social prestando
também sua colaboração como

membro do Conselbo Fiscal.
Atuou corno JUlZ em alguns
concursos avícolas, e, ainda,
por vezes várias concorreu com

exemplares de sua criação. Le
vanrlo em consideração estes
fatos e ajuizando devidamente
a quanto a S. C· A. deve a este

assoçiado a Diretoria atual
hou+e por bem instituir a Taça
"Carolino Lirihares" que, em

bora modesta, reJ(fesenta o re

conhecimento do mérito da

quele que, em nosso meio, mui
to trabalhou para propagar e

insetivar uma fonte de renda Vende-se
quasí inexplorada em nosso um Bar sito na rua Laura C.

Meira 13 Tratar na mesma.
vasto país.

o SEU ORGANISMO

o mELHOR DOS mELHORES

Empregada
Na Avenida Hercilio Luz n

69, precisa-se duma que saiba
cozinhar.

Vende-se
uma maquina de escrever

-Royal», tipo comercial, em

perfeito estado de funcionamen
to Informações nesta redação

c. P.

Viriliclacle !
Forca!
Vigar!

Com o tratamento pelo reputado pro
duto OKASA. - Á base de Hormônios
(extratos glandulares) e Vitaminas sele
cionadas OKAS ..\ é uma medicação
racional 'e de alta elicacia terapeutica,
ell todos os casos ligados diretamente
a perturbações das glândulas sexuaes.

OKASA combate vigorosamente: fra

queza sexual em todas as idades, sob a

Iõrma de insuficiência glandular ou vita
minul, seniltdade precoce, fadiga e perda
de memoria no homem; frigidez e todas
as perturbações de origem ovariana,
Idade critica obesidade e magreza, Ila
cidez da pel� e rugosidade da cutis, na

mulher. OKASA (importado diretamente
de Londres) proporciona Juventude,

. Sauds Força e Vlgôr. Peça fórmula
"prata': para homens e tõrmula "ouro"
para mulheres, em tsdas as boas Droga
ria. e Farmacias. Iníorrnações e pedidos
ao Distr. Produtos ARNA. - Av. Rio

Branco, 109 . Rio.

bócara Vende-se uma com

Q 50.000 mts2, ten-
do casa de morada e engenho.
sita em Itaguassú. 1'ratar com

A. L. Alves, à rua Deollloro. 3S.

Vida Social
Agentes para o Interior I
Precisam se para todas as cidades do Estado, para

vender casimiras, brins, linhos e tecidos em geral direta
mente ao consumidor, pelo sisterna de reembolso postal.
Cartas dando refei ências para UNIÃO TEXTIL DE RE-

EMBOLSO LTDA.
Caixa Postal, 5867 - São Paulo

Estado de São Paulo

Noticiam de Lisboa que o

ministro do Interior de Portu
gal, coronel Júlio Botelho Mu
niz falando numa parada da
Legião dos Camisas Verdes

ANIVERSARIOS

D. Orlandina Noceti
I Decorre hoje o aniversário no tu
iIicio da exma. senhora d , Orlan
dina Noceti. digna espôsa do sr.

Romulo Noceti, diretor-presidente
da importante firma' Industria.
Comércio e Seguroll Knot S. A,
A distinta aniversariante. pre

sentemente em Itajaí. lIerá alvo

Ineuta data de significativas home
nagens. às quais respeitosornerrte
nos associomos.

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

Fez anos ontem. o nosso esti-
mado conterrâneo. sr. dr. Manoel De «caml·sas verdes» a bombel·rosFontes, provecto advogado em Jo-
inville.

Norberto Domingos
da Silva e Senhora

participam aos seus paren
tes e pessoas de auos rela-

,í ções o nascimento de seu

Os soldados do I DOMINGf3�oJosÉ DA

I
SILVA NETO.

«mercado negro» T_ub_ar....ão_._jU_lhO_._194_5 _

3v-4

Berlim, (Via aérea) - A::.
autoridades de intendência
das fôrças britânicas, nort�·
americanas e russas de OCl1p2.
ção de Berlim, reuniram-se a

fim de estudar os meios de pôr
um paradeiro ás atividades do
"mercado negro" na cidade, e

concordaram em que as patru
lhas de cada exército possam
entrar nas zonas das outras
potências, para efetuar prisões Idos soldados dos respectivos
Exércitos, que estejam comer

ciando ilegalmente com 03 ale
mães. Foi dado também às pa
trulhas o direito de prender CI

vís, apanhados em comércio Deseja-se entrar em contato co=

com os soldados. As fôrças po- firma ou elemen t� lo�al .

paro
, R�

liciais das grandes IJotência s presentar em Florlanopoh9, f�br;
. _ cas do Sul. de Produtos Veterma-

na capItal alema foram tam- rios. Cerâmica e Acessórios para
bém .:::>mpliadas. I Automóveis. Cartas a C.S.N. -. La

Porta Hotel. 3 v. -

o PRECEITO DO DIA
........ .._.._-�-__-_......_-_... •••....&..._.....·h�........_.,.,

DÊ FOLGA AO ESTÔMAGO nOENçAS NERVOSAS
Só depois de ter-se completado a Com os progressos da medicina,

di!lestão no estômcigo: cêrca de hoje, as doenças nervosas, quando
quatro heras após a refeição (ul- tratadas em tempo, são males per- ..;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.
moÇo ou jantar), é que estamos feitamente remediáveis. O curandei

e� condições de ingerir nova por- rÍsmo, fruto da ignorância, só pode
"ao de alimentoll. Se o fizermos prejudicar os indivíduos afetados de
antes de esgotado êsse tempo, per- tais enfermidades. O Serviço Na

�urharn"s a digestão' e cansamoll o

r
cional de Doenças mentais dispõe

orgao. de um Ambulatório, que atende gra-lEvite as �urbações digestivas. tuitamente os doentes Rervosos in
r.euranio e.pagar de quat.ro 110-1 �ligentes, na R�� �eodoro 22, das 9 i" lua, ref.i.ções. SNES, as 11 horas, dHlnamente. ....":

influência social e econômica
dos "camisas verdes" declinou
ràpidamente desde o dia "V",
de modo que é agora possível
para um português obter um

Fuem anofli bojei portugueses, negou que essa cargo público ou na admínis-
o sr. A. J. de Carvalho Costa. pe- organização seja instrumento tração corporativa, sem a exi-
rito contador; de agressão política no Exte- gência de pertencer àquela le-
o sr , dr. Cid Amaral, diretor do -

Liceu Industrial; ríor, ou que tenha quaisquer gíão. Estao sendo feitos agora
o sr , Fernando Viegas; características de polícia polí - esforços para transformar os

a sra. viuva Lucí Cabral MoeIl- tíca no interior. Sua função camisas verdes num corpo pa-
mann; social - afirmou - é a defe- triótico - os tradicionais bom-
a ara. Armando Horstman Pereira tá

.

digna espôso do sr. Carlos da COSI' sa civil de Portugal, nos casos

I
beiras colun anos - que, como

ta Pereira. diretor da Biblioteca de emergência, como a "Home os "Pompiers" na França, es

Pública; Guard". O sr. Oliveira Salazar tiveram sempre na vanguarda
a menina Iocnc-Dolvc , filhinha e o general Carmona assisti- de todos os servicos civis. Em
do sr, sargento Antônio Nunes Pi- ram ao desfile e, a seguir, uma seu discurso, o general Botelho
re� menina lrací Moraes. cerimônia em que os recrutas Muniz gritou para os legioná-

• da legião juraram defender a rios: "A Legião dos Camisas
mãe-pátria e a ordem social. A Verdes continuará".

I Manifestacão
,

anti-espanhola
Informam da capital cuba-

na que cerca de mil jovens, es
tudantes e membros das orga
nizações socialistas, apedreja- Guordu-ae no Museu Nacional do
ram a Embaixada espanhola, Rio de Janeiro a lança do grande
tiraram do mastro e rasgaram

Oaôr ío , nao por c.usa do material

b dei d E h f
de que é feita. mas em homena-

a an eIra a span a ran-
gem àquele eque a usava. ASllim

quista, destruiram duas "li- guardam-ue em Roma as correntes
mousines" da Embaixada e com os quais foi carregado o Priri

quebraram as janelas do edifí-I cipe dos Apóstolos. Duas vêzes foi

cio, numa demonstração de I
prêso. A primeira vez. em Jerusc-

Ilém.
pelo ano 41 ou 42. Já estava

protesto contra o govêrno do marcado o dia de seu martírio.
"Caudillo". Os manifestantes, quando. durante éi noite; um "m

que traziam flâmulas com a jo libertou-o, conforme 110S diz a

legenda "Morra Franco", ini- Sagrada Elcritura. Foi em Roma
que S. Pedro devia selar com o

ciaram O seu movimento pouco seu sangue a sua fé. Ma. antes
depois da chegada. ao porto de de morrer seria, moi. uma vez,

Havana, do paquete espanhol acorrentado às paredes .de um cdr

"Marquês de Comillas", que
cere. E os ducs correntes se guar-
dam em Roma como testemunhoconduz o novo ministro espa- do zêlo e da fil'me"l:a daquele que;

nhol nos Estados Unidos, Ma- liegundo a palavra de Jeeús, era o

nuel Aznar. fundamento da Igreja. E esta
Igreja, secundando a veneração
de todos os católicos. paga hOje o

seu tributo de homenagem à fi
delidade e magnanimidade do leu

primeiro chefe.

Faz anos hoje. o exma. sra. d.
Débora Caldeira Ferrari, eapôaa do
sr. Albino Ferrari. do Comércio
desta praça.

� -- ..

S a nu uenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA·
TO, FOSFOROS,CALCIO

ETC!
TONICO DO CEREB·RO

'fONICO DOS MUSCULOS
O. Pálidol. Qepauparadol,
Esgotadol, Anêmicos, Mãa.
que cri.m Mlgrol, Crilnçal
raquíticl', flc,barão I toni·
ficlção gerll do ofglnÍlmo

ESTADO
Diário Vespertino

10

*

Ylo.jant.,!!,
Pas.ageiros que embarcaram pe

lo avião da Cruzeiro do Sul.
Para Curitiba: João Fernandes

Filho. Para São Paulo: Srlvíc To
ledo Pacheco. Hercilio Vieira do
Amaral e Candoca Ribeiro Vieira
Para Rio de Janeiro: Cap. Miguél
Lopes Siqueira Cornucé. Adail de
Souza Camucé. Julieta Maria de
Souza Camucé. Regina' Lucia Sou
za Angelo Maria de Souza Camu
cé, Dulcemar Rosa. Odet Perrin
Luciano Nigueira Bertazzi. Silvia
de Azevedo Bertazzi, Paulo de A
zevedo Bertazzi, Anna Maria de
Azevedo Bertazzi. Antonio Fer-non
des Martins. Alfredo Siiva e Orio
fre Bogado Leite.

DESEMBARCADOS:
Procedo de Curitiba: Eunice Nas

saro Jorge Miguel Nosscr , Ostnan
Pierr-í , Maria Antonia Camara
Pierre e Marisa Pierri. Procedo de
São Paulo: Avany Sofia Viana. In
geborg Maria Bauer Viana. Philo
mena Mesquita da Silva; Eamenia
Silva e Ubaldo Brisighelli. Proced
do Rio de Janeirfi) : Francisco Car
los Cabral Nunes. Léa Zanella
Nunes. Alvaro de Lima Veiga. Ol
ga Dauer Mafra. Alberto Lopes da
Costa e Roberto Oscar de Corvo
lho Lant'Ana.

Sa nU·Üj n 01
Llc D.N.S.P. n: (99, da 1921

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

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

40s sofredores
Dra. L. GALHARDO-Ex

médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

consultório para a Rua
do Senado, 317-2° andar,
Rio de Janeiro, onde passa a

oferecer os seus préstimos.
Escreva detalhadamente
nome, idade, endereço e en·

velope selado

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 3

Te!. 1022 - CX. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr$ 70,00
Semestre Cr$ 40,00
Trimestre Cr$ 20,00
Mês Cr$ 7,O()
Número avulso Cr$ 0,30

No Intertor:
Ano Cr$ 80,00
Semestre Cr$ 45,00
Trimestre Cri 25.00

5v 4

Anúncios mediante contrito.

Os originais, mesmo não puhlí
casos. não serão devolvidos.

A direção não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos nos

artigos assinados

o santo do dia

REPRESENTANTE

--o--

S. Pedro Ad Víncwla

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

posta.

CONTRIBUA
para a res· para a Caixa de Esmolas aos Indio.

gentes de Florianópolis.

Procura- se uma casa

de cClmércio para ins

talação de uma Livra
ria. Os interessados
queiram dirigir.se a

êste jornal.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I Soldados americanos envenenados

4 o eSTADO-- Quarta feira, '1 d� Agoslo de '945

I
I
11

V"� I lsíte, sem compromissos,

� i LIVRARIA ROSA
--�----

I._ e.eee<!t>.tiI••••.,•••••••••.,.e@IlI•••• " Rua Deodoro, 33

Flor ianópnlis

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE
"SÃO SEBASTIÃO"

Lavando-se com o sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
\V _ETZEL INDUSTIlIAL-JOINVILLE (Merco re$llS'

economiza-se t.empo e dinheiro
.,

DE PESSOAS TÊM
.' r--,..,NÃO U(A I�SO!...
'�À ,1// �
'), ,'fI·· USADO COM BOM RE·

SULTADO o POPU,

LAR DEPURATIVo
,

SANGUEDO
MAH�A REGISTHAD

I A SIFtLIS ATACA TODO o ORGANISMO
o Fígado, o Buço o coração o Estômago, os

PUlmões li Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dôr es
nos Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca
belo, Anemia, e Abortos
Inofensivo ao organismo. Agradável como Iicôr.
O ELIXIR 914 está e provado pelo D. N. s. P.
como auxiliar no trat- mento da Sífilis e Reu-
matismo da mesma orig.'m. _

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR «914», dada a sua Atasto Que apliquei muitas

base, é ótimo auxiliar do tra- vezes o ELIXIR «914» obtendo
tamento da Sífilis nrlnclnalmen- sempre os melhores resultados
te nos casos em que a via bo- .no 'rrlamento da Sífilis.
cal é ii única possível.

(a) Dr. Benedito Talasa. (a) Dr. Rafae! Bartoletíl

Esta a verdade!
Sapatos de todos os modelos e dos tipos mais
moder-nos. inclusive Sondo lias para praia ao alcance
das SENHORAS e SENhORITAS. por verdadeiros

PREÇOS SEM RIVAIS!
Não comprem seus calçados sem vtai+c r a

«Tamancaria Barreiros)
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41

Sob a d ireção clínsca do

DR. DJALMA MOELLMANN

Constr-uçâa meaerna e confortável. situada em aprazível cnacara com
esplêndida vista para o mar.

mxccl�nt.e local para cura ele repouso. Agua fria e quente

APAREI,HAltIENTO COIIJPUoTO E M01H.JRN1SSUIO PAI�A TRA'I'AMEN'l'O
IIIÉDICO, CHtúRGWO E GíNECOJ,(lGICO.

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtas
- Eletricidade médica - Exames endoscôpicos,
Labor-atõi-íos para o. exame. de elucidação de (Uagn6stlcos.

Apartamentos de luxo com banheiro
Apartamen tos de la classe
Quartos de 2a classe

Quart0s com duas camas

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

Casa de Saúde Cr$ 400,00.
o DOENTE PóDE TEI{ �lÉDICO PARTICULAR

FLORIANÓPOLIS
Largo São Sebastião --o- Telefone: 1.153

!!••••••••••••••••••••••••• ' GII8lI•••_

MACHADO & CIA.

Não se aceitam hóspedes
portadores de morestias

contagiosas

NOVO -HOTEL AaAncia. fi Repr••ent�çõe. em Gera'
Matriz: Florian6po!i1l
Rua João Pirsto , n. 5
Caixa Poatol , 37
Filial: Crescíúmc

Rua Floriano Peixoto, ./n (EdU
Pr6prio). - Telegrama.: uPRIMUS·
Aaontoc DO. principais muni.cipio'

do Ellt'3do

de Miguel Rodrigues de
Sousa

Angelina. Município
de S. José

(Viagens diretas ou via
S. Pedro)

IDEAL PARA REPOISO Até CR$ 300,00
Preoíso- se alugar uma casa, não

I muito distante do Colegio Coração
de Jesús. Pagam-se atéCR$ 300,00

I mensais, adeantadamente. Dão-se
referências. Informações nesta Re

_____________ dação.

París, 1 (U. P. - As autoridades militares norte-amer ica

nas emitiram uma advertência aos soldados dos Estados Uni

dos, que se encontram na Alemanha, no sentido de que os mes

mos sejam extremamente cautelosos ao ingerirem bebidas.
Acompanhando a advertência vinha a revelação de que 188

soldados norte-americanos haviam morrido por terem ingeri
do em mistura com várias bebidas, alcool de metila vegetal,
de' 10 dêste ano até o dia 10 de julho.

,
I A�aI��tt�a;;:::;;!!���
polis, à rua Trajano n. 11, avl
sa a sua distinta freguesia que
dispõe de operários habilita
dos para executar instalacíJes
de Luz e Fôrça em geral, for
necendo orçamento grátís e

sem compromisso para seus

serviços.
Possui também oficina espe

cializada, com técnicos protis
sionais, nara consertos de apa
rêlhos elétricos, enrolamento
de motores e dínamos, estabi
lizadores, ferros de engomar,
fogareiros, aparelhos médicos
e outros, com exceção de apa
relhos de rádio.

Rua

CONTA CORRENTE POPULAR IJuros 51/� a. a. - Limite Cr$ 30.000,00
Movimentação com cheques

Banco do Distrito Federal S.4. I
CAPITAL: CR$

60.000,OOO,00�RESERVAS: CR$ 10.000.000,00
Trajano, 23 - FloriünÕpolis

I
I

Tifo e disenteria em Berlim
Berlim, (via aérea) -- Por ordem do comaudante-chef'e

brítânico, General Lyne, todos os locais de divertimentos nesta

capital em que se vendam alimentos ou hebidas e a que os ale

mães tinham acesso, foram interditados em vista do surto ele

febre tifoide e disenteria que está assolando a capital alemã.
Tais pontos de diversão, ficarão também vedados às tropas bri

tânicas, até que sejam considerados salubres pelas autoridades
s anítárías. A ordem. do General Lyne estipula ainda que em

caso algum os britânicos poderão comprar alimentos, de qual
quer espécie que seja, em vista da atual escassez de gêneros
aJimentícios para o consumo da população civíl da Alemanha.

Livros novos e usados,
em diversos idiomas.

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil

ou no estrangeiro.

I Novidades todas as

semanas

-�
alt

'NSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

CLUBE 15 DE OUTUBRO

'ormado pela TJn1vel·II1�. de o.n,ebra
Com prflticp. nos h08p[tI'.1a eUl'ov"ua

mnicu méd!t',4 � lIril!rlll. ped1&trll'., CI"",·
U d.o 81.fJtflIrui nervoso, aparelho I'en!to

urtnãrto do homem • da mulher

�te. 'l'éClllioo: DR. P1UJLO TAVAS.u�
Duna dtl RadiolOlrIa Clfn1ca com o dT

'llanoeJ de Ábrt>u C8nlpanarto <ao Pau
o�. Eapec1al12laQ., em Hll'iene • Sadd.

't1bllCil., pela Unlvenlda{1. do RIo � Sa,
leiro. - Gabinete da Ralo :x - Electro

,ar"lol'l'&fla cUntca - lIetlilbol1mlo m
ia) - 8ona.&gem Duod�IlA1 - Gablnet>
te r!a1oterapl. - Laboratérl0 d. micro.
�p1a • anllllH cl1nica. - Rua r�()
!(achado. I. rODAI 1.111. - rIor:Ianópolt.

Fundado em 1921
telefone 1492

Programa Social para Agosto
Dia 12 - Domingueira com início às 19 horas.

Dia 19 ..- Cook Tail com início às 9 horas.
Dia 26 - Domingueira com início às 20 horas .

TESOURAHIA

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica Geral de Adultos
Doenças da. criança.

Laboratúrio de Análiae.
clínicas.

ConlPUltório: rua Felipe Sch
midt, 21 [altoll da Casa Pc
raillo]. doa 10 30 á. 12 e da.

15 àa 18 h•.
Re.idência: ruo Villc. de Ouro

Preto. 64.
Fone: 769 [manuaIl

Movimento de Julho
RECEITA

40.113,30
.2:..879,30

Cr$ 47.992,60
ooiiiiIiiiiiIIi_..........

Saldo de Junho
Mensalidades e rendas eventuais

DESPESA

i4.e.40
842,00
15.00
16.30

120,00
24,00'

600,00-
304,00
10,00
35,00
5.00

68,70
72,00
92.20
33,00

1.364,00
3.746,60

44246,00
--------

Cr$ 47.992,60

Luz e Telefone
Ordenados e comissões
Guarda noturno

Quota de providencia s/íuros Bancar ios

Companhia Aliança da Bahia
Casa Oscar Lima

Aluguel da séde

Orgui Vieir a
Caixa de Esmolas
Livraria Progresso
Livraria Central
Carlos Hoepcke S. A Com. e Ind.
Instituto A. P. dos Comerciários
Savas & Cia.
Instaladora de Fpolis.
Orquestra

Saldo

Ffor isnópolis, 31 de Julho de 1945

Felipe Carneiro Francisco Althoff
Presidente 10 Secretário

Artur Gervé.sio Pires
10 Tesoureiro

Bnmbardeíu'[aêreo devastador
Gua111, 1 (U. P.) - No maior ataque da história efetuado

com aviação baseada, em porta-aviões, os pilotos britânicos e

norte-americanos abriram passagem através de uma cortina
de fogo anti-aéreo e de aparelhos de caça inimigos, para se

mear a destruição em águas, nas quais os restos desmantela
dos de 30S navios constituem um índice eloquente da efetivi
dade dos bombardeios efetuados recentemente contra o Japão.
Os pilotos informaram terem avistado o encouraçado de 30.000
toneladas "Hyuga" encalhado no porto de Nasaka--Jima, ar
redores da base de Kure, com a super-estrutura incendiada.

, S��Ã� y/RCtA_'
ir.. '7
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DR. MARIO WENDHAUSEN
(DlpJoma<lO pela Fe.culdad� Nac. ele l!le<11clna ela Univer.ldad. do Br&ll1l)

. _Interno do Serylc<> d. CUnlca MédiCA do Profeseor Onaldo Oliveira. médico de
lU

Deparuunento d. Sande

CLINIt.::A Il1BDICiI. - .0168tll1111 btOOl'IU de adulto. e crlançaa_ OONSULTORIQ

• KIIill'lIVJIINCJiI.: Rua FeUpe lõchmidt IL 18 - Tel_ 811. CONSULTAS -- O.... UI U II!

UR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS
Servlçol» lIe Clínica Infantil da Assistêncb Municipal e Boapttt;

de Caridade

CUNleA MWICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CON!lll LTóI:tIO: Rua Nunes Machado. 7 (Edifício S. Franc1fico), to.. 1.�

Consultas das 2 àli 6 horas
RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 78:5

DR. BIASE FARACO

�"""""""""""""""",,"""I""

I
I
I Dr. H. G. S.

Laboratório ClínicoTOSSE.
BRONQUITE
E COQUELUCHE

TOME SEMPll.f

o mELHOR DOS mELHORES
�ICONS.N�1114�

RUA JOÃO PINTO, 25 - fone: 1448
(em frente ao Tesouro do Estado

Florianópolis
Medina Farm. Narbal Alves de Souza

Farm. L. da Costa Avila

Exame de sangue, Exame para verificação de cancer,
Exame de urina, Exame para verificação da gravi- Idez, Exame de escarro, Exame para verificação de
doenças da pele, boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções.
�utC?vaccinCJs e transfusão de sangue.

Exame químico de farinhas, bebidas, café. águas, etc.
---- .

salário dos ComerciáriosdeMoolco - chefe do Serviço de S1f!lls do Centro de Sandtl

DOENÇAS DA PELE _, SíFILIS - AFECÇÕES URO-GENITMS DE

AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFR:A-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETM
CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmídt, 46

• RES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648

Ministério da Guerra Aumento
Assembléia
A Associação Comercial de Florianópolis e a Associação Profissio

nal Intermunicipal do Comércio Varejista de Gêneros Alimentício. de
Florianópolis, São José. Palhoça, Biguassú e Tijuca. convidam aos

senhores comerciantes a comparecerem à reunião que. para discutir a
Hclação nominal elos consignnl á- proposta de conciliação feita pelo Sindicato dos Empregados no Comér

rios que devem compa rcccr Ú Te- cio de Florianópolis relativamente ao assunto em epígrafe, se reali
soururia ,do 1 l" Batalhão de Caça- zará no próximo dia t: de agosto (quarta-feira), às 19,30 horas, na

d�)res, a! IIl1�de receber a consl�na- sede da Associação Comercial. à rua Trajano. 13 (sobrado).
ç�o ,d: fall�l� �a e vl�1.tag�J11 (,les�II1t�-1 Não havendo número suficiente à hora marcadc.. far-se-á nova
das as Iami l ias do l, cssodl, ela 1. L. chamada meia hora mais tarde. quando funcionará a Assembléia

I
B., referente :10 ines de Junho.

, com qualquer número.
Agostlllt;a l<ernand�s, AI�xal]dl'l- Florianópolis. 27 de julho de 19451

na Ana Cardoso, Alice Santana, SEVERO SIMÕES.- Presidente da Associação Comercial.
Lal1le�'inda _

:\[aria Emcrcnciano A;I- MANOEL DONATO DA LUZ .• Presidente da Associação Profís-
ZI ra, C�mISa(), Ana :\!acedo, A_ntonlH sional Intermunicipal do Gomércio Varejista de Gêneros AlimentícioS
Jose Ci dr al , Ar-gcn tina Pereira de de F'lor íonôpclãs São José Biguassú Palhoça e Tijucas. 4 v.·4
Suusa. Armcn in Wcridhuuse n, Al o i-

."

si o Gocdcrt , Artur Belmiro da Sil- ... .. www .w. • •••• ,.,................_ •• w.w_"

va, Augusta Ven;al da Silva, Av cli
na de Abreu Ouint, Bcrtolina Feli
'i(bde de Sousa, Cast or ina Jngra
Lia dos Santos, Carlos Bcrcnhau
ser, Constanciu (ia l d i no, Dorval ina

I':tw\'('s, Edite Sil vci ra de Sousa
Gondin, Emi li a Vcrgaçu da Silva"
Ema Dias de Oli vcua, Eulúlio Ce-I
Il'still.O da Silva, Fausta Laurinda

I.la Hosa, Fcrminiu d'Avila San- CAPITAL E RESERVAS
los, Fcrrnina de Oliveira, Frunr is
ca Neves, Fi-ontino Severino :\131'-1
ti ns, Georgina Franzoni, Ilclcna AI'I
\'es de Oli vci ru. Henrique José Gar-'I'l\S, Honoria da Costa Hanzctti, Jra
'ema ;\Iari" de Campos, .Jorge :'vIi,
.rucl :\blty, José Jacinto Rodr igucs,
IOSL' Kowalsk i, José Tiago Hibeiro,
Iul ia Wa l l rik , Justina Carvalho de
�rl'deiros, Lcatr icc Xloe lhuunn Kls
ioí h. Leopoldina Simcrman, Luiz da
';�lI11a Parente, Manoe l Timoteo de
:)ti\'eira, :\Iaria António elos S,N1tOS,
vlarin Bc rnadina Garcia, Maria Cla
ri n da Marrrucs, Xlar ia rias Dores Sil-
va, _jI �l r i a I�sp j ndo 1 a Go 111 CS, ::\Ia-r; a ...........................-.-..--.....-- •.......'fIIIIIIJ1"__.-..w_-..,_._........,..-_.. - ....-.-_._w,..-.. � _,_...- ..........-

'Ionor ia Po rfir io, :'Iraria Idulina
\Iüller, :\IaI'ia Lemos, Maria ele Sena]APr-rr-ira, Maria da Luz Zan el.l i , :\I[a
ri a Madalena de Oliveira, :'traria

IOuadros, Maria Sofia d'Avila, Maria
'I'ornaz ia cios Santos, Milton :\1,1- Rua Felipe Schmidt. 38
\h�l(l�) rle Sousa, ,Nilsc :'I1aria ,da

ISi! \'1'11'", Olga (reyaerd PereIra, =""""�"""=""".....",.=======-�=====""""'====.,....,,==.""'"

Olga :\1a!loel Pereira, Palmira :Xe
ves, Paulina Passos, Pedro Sch
illidt, Hosa Tzabel Bocha, Serapião;
Yasco, Silvl'stre (Joulart, TOlllaz
João (]e Aquino, Virgina de Souza
Coelho, Virgilia Luiz Passos, (ass.) POVO de Florianópolis!Antônio Araujo Figueiredo, Cap. A "CREDIÁRIA PARA TODOS" - estabelecI·da a' r"laT. E. Tesoureiro. .•

.

\ Felipe Schmidt n. 38, esquina .Teronimo Coelho, atendellllo aos
_I I!!!

I efeitos dn crise ocasionada pela grande alta que vem diaria·
i mente demarcando em tecidos·e roullas feitas em geI1t1 - }IUI·

I
TO AO CON'l'ltÁRIO - resolveu a partir desta data até o dia
31 de .Julho p. v. fazer uma grande bonificação em seus l)nços
'afim tle }leneficiar ao dh,tinto povo de Florianópolis.

A todo-s flue interessar, freg'uezes ou não, Clueiram sem

compromisso fazer uma visita á CREDIÁRIA PARA TODOS •

Prefira uma parte de se.

Dr. Newton d'Avila DR. ANTôNIO MONI1 trôco em "Selos Pró DoenÚl
Operaçõe. _. Via. Urinaria. -- Doen· Pobre do Hospital de Carlda.
!la. do. inte.tino. • réto e onu. DI} ARAGAO de". e estará éontrlbulndo para
.• Hemorroida.. Tratamento da I:i

que êle tome mais um poucocolite amebiana.
Fidoterapia •• Infra.vermelho I de leite, tenha melhores medi.
Conault: Vitor Meirele•• 28. ,Jtr,....sa • OJPto...... Ci1&1ea iii � camentos, mais confôrto no

Atende diariamente à.. 11.30 h.,., 110 _AZ. f'arto:o CI «oear» ......er.. , leito de sofrimento, etc. etc •••
d d 16 L_ d' t CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diáà. tar e. OI! .... em lan. (Campaha de HumanldadtR.aldl Vidal Ramo., 66. T:'1amente ÓlUI li u 17 bor...�

t�........F.O.D....l.O.67.'''''''''''''·�'''.;.=E'-;·.''·.·.·.'�--.a•.•
e

..

�

..

�

•••�.'...�d�O�H�O�8»�I�t�aI�d�.���ar�ld�a�d;��)�·....��������������ii�����������::������

'�'A CA

DR. SAVAS LACERDA
Cllnica médico-cirúrgica de Olhos - Ouv!dos. Nariz _

- Garganta.
Dipiullla de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Schmirlt, 8. Das 14 à.s 18 heras.
RESlnf:NCIA - Conselheiro Mafra, 77.

TELEFONES 1418 e )204

·DR. GEBHARD HROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
IBIHAMA (HAMONIA) - Santa Catarina

Dr. Polydoro S. Thiago
Clínica MédIca em Geral

Doenças do coração, pulmões, fígado, estômago, i�testinos,
rins e demais órgãos internos, de adultos e crianças

CONSULTÓRIO: Rua Fernando Machado, 16

CONSULTAS DIARIAMENTE: das 15 ás 18 horas

RESIDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766

DR. SETTE GUSMÃO
CHE 'E DOS SERVIÇOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE E 00

r
HOSPI'rAL "N,<::Rll:U RAMOS".

Cu de aperfeIçoamento no Hospital São Luiz Gonzaga, de S1Io Paulo - Ex-ests

""k�� do Instituto "Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex-médico interno d,
a' Sanatório de Sahtos, em Campos do Jordão,

CLÍNIC� GERAL - DIAGNóSTICO PRF,COCE .11; TRATAMENTO ESPECIALIZAD.
, DAS DOENÇAS DO_ APAR1i:LHO RESPIRATóRIO.
I OPERACAO PE JACOBOEUS

CONSULTAS' Diàriamente das 3 às 6 horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles. 11-
,

.

RESID1l:NCIA: Rua Esteves Júnior. 135 - 'I'cl, U2.

DR. MADEIRA NEvoES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Cuno .. Aperfelcoamento OI! Longa PrAtica DO RIo óe Jane1ro

VOIUml,TAiIl - rela maabA: 4far1ame<ll1.i! .u lO.30à.12 h•. à tarde excepto ao.
�

á 6 boru
- OONSUl,TORIO:·aaa ;'oAo Pbtto Do ,. _lira•• -

"lIatOll. _u 14 s 1

."""\' 1."1 _ Reeldeaebt: BD PredA_ta eo.t1alto, 'L
,

DR. ROLDÃO CONSONI
OIRURGIA GERAL _ ALTA CffiURGIA - MOLJ1:STIAS DIC �ENHOR�S _ FARTOS

Fo.-mado pela Faculdade de Medic1na ,da Umversidade Q� São Paulo, onde to

.1.8 Istenlte per vãrios anos do Serviço C1.rurgico do Prof. Allpio Correia Neto,

éirurgia do estômago e vias bUlares, intestinos celgado e grosso: }l.róide, rln.
n,.ós.... bex'�a útero ovárioo e trompds..Vancocele, hldrooele. Vai Les p hérnia
... �..... ... • •

CONSULTAS:
CU :I U li horas, à Rua Felipe Schm,tlt, 21 (llltos da Casa Paral&o). TeL 1.1198

RESIDilNCIA: RruJ8 Esteves J11nlor. 179; Tel M764

DR. ARAUJO
ABSt.tente do Prof. San.on. do RIo de Jaaelro

ESPECIALISTA
Doenças e operações c.os OLHOS. OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Ci>ru;rgla moderna da GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORINO (J.áblo e céu

da bôca fendidos de nascença)

IltiOtagoBoopla. traquêosco.pia, broncoscopia para retirada de corpos eSlran hOB, el.<

CONSULTAS: das 10 à8 12 e das 15 b 18 horatO

Rua Nunes Ma(hado n. 20 - Fone 1447

DR. A. SANTAELlA
(li)iplomado pela Faculdade Nacional de Medici:r:m d�

Univêrsidade do Brasil). Médico por concurso do SerVIço N8:
cional de Doenças Mentais. Ex interno .da Sant� �asa d� MI

sericórdia, e Hospital Psiquiátric� do RIO. E.x medIco assIsten-

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 nO 18..- Florianópolis.

5a H. M. e :j" D. I.

L D,I;)" - l�o 13, C.

Móveis
Comprar, vender ou alugar

•ó na

I A SERVIDORA I

ra maior organização no

gênero ne.ta capital]
Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

I
I�----------------".""""""--""------"""""------"--"I""--""------""--""--"--"--

Geral de Empregadores

COMPANIllA "ALIANÇA DA BAlA'"
Fadada em 1878 - Séde: B A I A
E:NCEN,DIOS E TRANSPORTES

Cifras do Balanço de 1944:

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978.401.755.97

67.053.245,30
142.176603,80

Responsabilidades
Receta
Ativo

«

«

Sinistros pagos nos últimos 10 anos

Responsabilidades «

98.687.816.30
76.736.401 306,20

Diretores:
Dr. Parnphilo d'Utra Freire de Carvalho. Dr. Francisco
de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de

'

Araujo
e José Abreu.

CREDIARIA PARA TODOS
Fône 1595 - Florianópolis

Aproveitem a Oportunidade
Atenção ! muita atenção!

Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

4 mais preferida, é inegável.
2 sorteios mensais 4 e 18

PRÊMIO MAIOR CR $ 6.250,00

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

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran.
de sortimento de casemiras, riscados. brins
bons e baratos, algodões, mOl'ímJ e avi�mentos
para alfaiates. que recebe diretamente das

Snrs. Comerciante. do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florianópolis. - FILIAIS em Blumenau e Laje••
melhore. fábricas. A Cas,Sl "A CAPITAL" chama a atenção doa

visita antes de e.fetuarem suas compras. MATRIZ em

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



quase 5 mil kmsf
GUAM, I (U. P.l·� o ATAOUEi, A AOMORI, NO �XTREMO �IORTE DA,"ILHA DE HONSHU.

I

LEZAS, OUE TIVERAM DE PERCORRER UMA DISTÂNCIA D E CERCA DE 5·000 QUItôME�
TROS, DESDE ÃS BASES DE TlNIAN, NAS MARIANAS. PARA IR E VOL T AR, NO SEU!

OBJETIVO

Tiveram de voar

Serviço Eleitoral

promover a recepção aos nos

sos velejadores, que deverão
regressar hoje à tarde, :con
vida o público em geral para
eomparecer à Agência da
Auto - Viação Gatarinense,
onde aqueles conterrâneos
desernbnrcc r ão às 18 horas,

o Banco do Distrito Federal S.I.
Participa aos seus clientes e amigos

a inauguração da
SUCURSAL DE PORTO ALEGRE

I Florianópolis, 31 de Julho de 1945.
----

I

f
Io Sr. Des. Presidente do Tribu

nal Regional recebeu os seguintes
telegramas: ----------�----�------------------------------------�------

o novo govêrno que sucede em

31 ele julho ao atual govêrno
sueco de União Nacional. Os

estiverem servindo como oficiais, novos ministros são; Primeiro

F
' i

·

tEsta�d,o :o�n? ?ficiais qu�lificaçã() Ministre, sr. Albin Hanssori.mi-
I ranco e aseis a

ex-oficio iniciativa respectivos co- nístro dos Negócios Exteriores'l' ,

mandantes oruanizararu respectivas O t U d
'

ist 1 Washmgton, 31 (U P,) -

" ''3r, es en n .en, lTi111IS ro ca...
•

relações letra A do artigo terceiro Justica sr Herrnann Zetter- DO,I" senadores acusaram, e�ta
instruções, Funcionários licencia-' bera'

>

�1ini�tro da Defesa Na- i noite, o Departamento de Es

dos ou em férias são qUalil'iCaveis.1 Ci01��1 sr. Alla.n Vouzt min is-
I taclo d,e apaziguar os elemen

Mel1l,b�'os Trib�lllais EI�itorais, só tI'O da� Questões 8��i'ais, sr.
I tos pl'?,-fascIstas l:a �spa111Ia �

qualificam nao expedindo titulo. G t: 1\/1' 11 _
.,

t d Argentina e ll1c,.stIaram-se pa1-.us av m,oe er, 1111111S 1'0 as., I" 1 tIl
�

Membros Tribunal desejando ser C
. -

T t Hil
ue anos c a rup ura c e re acoes

,

'

_, " on1unlcaçoes, sr. ors en 1 -

'1 ;:. .. '

I EE UU' -:, .

eleitores serao inscritos Juizo esco- ' .

t d F'. I
r1ID ornaucas C os �. . com

, .

"san Inll1lS 1'0 as mancas sr.
•

,--.-------------

Ihcrem domicilio Eleitoral Podem E 't HT' f
. 't- 'd os governos de Madrid e Bue-

O
'

rns vv ig orss, 1111nI8 1'0 a
"

d
-

ex magnatafigu rnr listas geral organizada sec-I E I
-

_ E -I d '
nos AIres, bem, como a a cçao -

I c ucaçao, SI, Tage I an e1" l id
-,

�
,

':10 Ordem Advoaados sol iciíadores ,.

t d "'lt
Q(' mer 1. as eC0110m1C3.S ate que". " ,. n11111S 1'0 a ......oT1CU ura sr· ' : . -

F M I!o.do Estado desde que não existamIE" 8t II
b,

ist d' r. sejan. substituídos em eleícões rítz and� ,,'

I
aV1'1 Toe r, n1011S 1'0 ° '_·0 Iivres

�-

�ubseçoes ,Comarc�s interior con- mércio, sr. Gunnar }l[yrclal, mi- ';:", _ _ I . ,

J.O.l'IllC artigo terceiro paragrafo se- ist dE' N' 1
I Os

..

senadores em questão sao

I.
Montevidéu, 31 (U. P) -

,
.

I
nI8 ,1'0 a �conon1Ia aCIOna, l' 1"

.

gundo decreto federal 22.478. De- A-I G' l
•

lst _ " , Joseph Pal, repuo rcano de Pritz Mandl, ex-magnata da
I sr, xe joeres, mm ts I ° sem "r· - '" dos nrtncíuals l t dú 'd tlegadox Sub-Delegados, outras auto- Pasts Nil fIG .V.ü1,lesol.a, e um os prmcipais 1111 ustna e arrnamen os ela

as as, sr.• 1 S sa nue Ull- '"

t
.

1
. ,

f
'

l'b
'

r-idades embora não remunerados D' 1
. OpOSlCIOlll S as ao 1St) 3.CIOnlSmo Austrra, 01 posto em 1 crua-

nar ame sono I
C ,'T 1\[ 1 id d A

mas sendo legalmente nomeados I no engrosso, e • arren �V ag- de pe o presi ente a Argen-
forma respectiva leis podem S� "nun ion democrata esquerd.sta

'

tina, general Farrell, depoí 3

qualificados ex-ofício. Guardas ci- do Estado de '''::l.shington, que
I

de permanecer vários meses

vis que respectivos rcgu lamcní os Hill e Rnxy [oi eleito para o Senado pela
I

na prisão daquele país. Man dl
forem considerados como per-teu- U l}�il!;eira vez na s �ü��mas elcí- i chegou hoje, a êste país, sendo
cendo corporações m ili l a r izadus (�:)es. II mb:1s as Op111100S foram detido pebs autoridades Ul'll-

não podem ser qualificados ex-of'í- AMANHÃ traÚsnlitillas pela cadeia ela I
guaias.

('io exc]uidos assim alislamcnto, ..,JBC COl)1. mais de cem emi:,,�o-II Fritz MaI�dl chegou ,à ('i,-
Saudações atenciosas, José Linha- Reportagens da Folha C 1- ! r3.S, Os crt<'i4Q§ senadores a11r- (lade uruguaIa de Colollla, a

rioca 61 - DFB - I

J'l'S, Presidente Trihl1nnl :;;nperioJ', (Edição especial)
maram que os regimes espa- bordo ele um avião, e sua pri-

• ,nhol e argentino eram anti-de-I são foi ordenada pessoalmen,
Hin, 28 -- Circular _ Presiden1e «BEMVINDOS A PATRIA 1l1,ocr'ltic,os e ajm1:ldos pel,o I te pelo 1.11inis,tro" do Interiol', IIRMÃOS QUERIDOS E E f 1Hepúblicn aprovou exposição mo-

VITORIOSOS» ,�IX(\ 2" 11'maW () que a.s morl1" sr, C'arba]al Vlctorica" que ele-!
tivos ,'irlude ([ual chefe repartição flcaçoes recentemente mtrodu- clarou que Mandl sera trazido
vl'nha receber requisição qualquer Reportagem completa da che- úch,s 110S mesmos foram super- a esta capital. I �.�funcionário federal fará inconti- gado da FÔRÇA EXPEDICIO- ficiais.

...

Buenos Aires, 31 (U. �,) -, ]!I ">0;,
lH'nte apr(�en�ação mesmo Tribu- NARIA BRASILEIRA na Ca- }"HAX('O É 'FASCISTA. I Fritz manc1I, o conhecido fa- I. "Sll.VEIRA"
nal, visto Serviço Eleitoral prefere pital da República O senador Da1l c1Fclarou que bricante austriaco de al'ma-I t �

G d T-.A polícia sente-se impotente " " 1 F '1 .• I r.n e IORleo
qualquer outro. Cumprida assim 1'1'- não contendo sua própria O governo (' e ranro e c ara- lne11' os (' outrora al�llP'O llos

Isolução Tribunal Superior faço emoção aclere às manif.sta- 111l1te fascista, com uma oli� nazistas, está atualmente ern RI-YZ H' -4-�-'-f' à-,

ld d
.

f·1 I 1 'd'
'. 0Je, ,elra, li

apêlo Psse Tribunal devem ser re- çoes e eIs o povo, 90 a os e garo,llla e(: 1,tC a, (' nen lU1l1a
I
sua resI enCIa na Avemda Al- 17 19 30 h

quisilados preferencialmente re�-
crianças, policiaea e velhos, das lii1erdac1es civis que são a vear, onde descansa de sua, Olsen & Joh

e

M' th orRQSmarinheiros e oficiaes, mu' , I •• ••
nson, ar a aye,

lherai e moças formando um(l
8SSe',Cl:1 da nossa rlemocracUl, oellssela prov')cada pela sua Hugh Herbert, Mischa Auer, Jane

única massa humana, exul- existe 110 regime de Peroll. Am- viagt'm a Mori,tevldéu e seu Frazee e Robert Pdige em.

tante de patriotismo pelo bos 2t1.0 irmãos menores do imediato retorno a esta capi- PANDEMÔNIO
feito desses brasileiros paca- lEi vo" . tal, A coisa mais louca deste muudo,
tos e pacíficos, mas destemi- musica, acrobacias, dansarinas e
doa e aguerrido., heroicos e O seu retorno a Buenos Ai- dansarinos de todas as cores, o

brasileirissimos «pracinhas». NO bar e no lar res provocou grande expecta- absurdo dos absurdos, Uma fan-
Mães, esposas, irmãs, filhos e K NO l' ih a e apesar de se ter l".lOlJili- tazia diabolica,
noivas abraçam, apertam con- Livre de censura

tra o peito arfante de jubilo, não deve faItar zRdo grande número de p0li- No programa:
potriotismo e saudades dos I

dais Fritz Mandl não foi de- Noticias da SemaRa 45x25 - DFB
entes queridos, que longe da I G d i

tido, como se esperava. RKO Pathé News • Jornal
pátria souberam honrar as I ran es eitns Pelo contrário, MandI dé- Preços Cr$ 2,40 e 2,00
tradições da raça brasileira, dmonstrava gran e tranquilida-Guam, 31 (D, P.) - A au- de e parecia a.ssombrado peladaz Terceira Frota parece ter grande expectativa que sua du

obtido resultados que estão pIa viagem causou aqui,acima da espectativa, na mis-
são que lhe foi confiada nos Comprar na CASA MISCE
mares próximos do Japão, con- LANEA é saber economizar"
tra objetivos japoneses, O co-

municado das unidades de
Halsey, pelo que infoJ;'ma te- Quem perdeu !
rem destruido ou danificado Na gerência do Café Rio Branco

nos primeiros 2.1 dias de ope-I �.cha-se, à disposiçã� de seu legi
racões não encontra pararelo

Imo dono,:_ uma abança de ouro,
o .',. I

com gravaçoes, encontrada no re'

na hIstona naval do mundo. cinto daquela coa0,

Florlanõpolis 1 da AgoslO de 1945•

Hio, 28 - Circular - Alunos es

colas oficiais sejam remunerados
cofres Estado maiores dezoito anos

são qunlif'icave is ex-oficio, ])0 111CS-
Govêrno Social-De- Festa Nacional
mocrático na Suécia Suiça

Hoje, ·dall 18,15 às 18,45 ho-

Estocolmo, 31 (8. I. F.) - reis, a Rádio Nacional do Rio

É totalmente social-democrata de Janeiro, em ondas longas de
980 kcs e curtas de 30,86, fará
ern issfio especial, homen.:tgeando
a Festa Nacional Suiça. Convite ao

público
A Comissão encarregada de

1110 modo são alistavcls ex-ofício
:tlUI10S operários aprendizes fábrica
armas Ministério Guerra também
maiores riezoito anos sejam rernu

nerudos. Cidadão afastados repar
lições públicas virtude convocação
militar só poderão ser alistados si

pl'ctl\'os se.rviços funcionári,os es-

laduais e 11llll1icipa;is em regra mais
numcrosos que federais numa ra

zoavel eonciliaçã,) interesse servi

ço eleitoral com repartições admi
nistrativas, Cumpre acrescentar vir
tude legislação anterior não podem
ser requisitados funcionários feele-
rais ,;e,iam extranumerários, interi
IlOS, adidos, a,posentados, mensalis
las ou em comissão, Outrossim peço
nüo requisitar contratos nem [un,
cionúr'ios cargos isolados como se-

,iam tesoureiros, procuradores ,fis-
,

o ---

cais, chefes fUl1cioRúrios graduados Rádio Difusora de
estatísticas como meio não per tu- FlorianÕpolis S/A
bar serviços federais só elevem ser I

Por escritura lavrada em data

requisilados funcionáriOS estejam de 17.�o c�rrente: nas notas do
, , , _ Tabellao Bnto, fOi fundada nesta

lotados ou exercICIO repartlçoes fe- Capital a Rádio Dífuliora de FIo,
derais situadas nesse Estado. Envio rianópolis SrA, a qual se propõe
mais atenciosas saudações, José Li- dotar, dentro em breve, nossa Ca-

l P' rl t T 'b I S pitai. de uma estação rádio-difu-
nllares, . reSl en e ri una upe-

lora, com potência não IIÓ parario]'.
ler ouvida em todo o território do

• E.tado, como nos Estado vizinhos,

Rio, 28 - N. 3.261 - Tribunal A primeira Diretoria ficou assim

Superior concedeu afastamento ser-
constituida: Prelidente Oswaldo de
Pauos Machado, Diretor-Gerente

viço Justiça Conmn Juiz Direito Walter Novogrod e Diretor Supe.
Comarca Laguna Dr. Mário Carva- rintendente Itagyba Santiago, Pa
lho nocha membro Tribunal Re- ra Membros do Conselho Fi.cal

foram esoolhid08 os senhores Char
les Edgard Moritz, Sálvio Guilhon
Gonzago e Dr. Aldo Avila da Luz
e pa:ra suplentes os lienhores 0.
car Manoel Amrnon, Ewa1da Mo
ritz e Luiz Cor los Medeiro., O ca

pital inicial da sociedade, ' ... '

Cr$ 200000,00, foi integralmente
luhllcrito,

gional nesse Estado conformirlade
decrct�-lei sete mil setecentos três
COrre!lte e instruções vigor, o que
declaro vossencia devidos efeitos
necessários comunicações. Atencio
sas saudações . .José Linhares, Pl'e
�idlmt(! Tl'ibnnal Slf,perior, NUNDR EXISTIU IGURL

ULTIMA HORA
Ontem, bombardeiros aliados ata

caram as cidades de K"be e Osaka,
no Japão,

Outras 12 cidades japonesas re

ceberam, ontem, uma, chuva de
panfletos, lançados por aviões, avi
sando-as de que, em breve, serão
bombardeadas.

*

Reina epidemia de paralisia in
fantil na Bélgica, Cerca de mil ca
sos foram já assinalados.

•

Quando o preso Truman regressar
de Potsdam. tocará num porto
britânico, para ligeira conferência
com o rei Jorge VI.

'"

Dos 285 mil italianos que ainda
se €nContraln na Alemanna, vão-se
começar a repatriar 2 mil I' ar dia.

Em Francforte - sôbre - o - Meno,
(zona. de ocupação o rneeic cna}, ini
ciou-se ontem a publicaçíio do
periódico em lfngua alen\ã, «E'rank
furt-Rundschau» com edições bi-se
manais de 400 mil exemplares,

AVISO
o Dr. Arnoldo S, Cúneo

tará ausente durante o mês
julho,

-

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

FRACOS.
ANtMICOS

TOMEM

�nhl Crelslta�1

ROXY Hoje,4a.-feira, às
19,30 hrs.

Última exibição
Gary Grant, Ethel Barrymore, June
Dupré a Barry Fitzgerald em:

APENAS UM CORAÇÃO SOLITARIO
Para a lama dos «boa fond» ele
era um canalha, mas para o cora

ção daquelas tres mulheres ele era

o mais pura e grande homem que
existia,

No programa:
Aspectos Catarinenses n, 3 - DEE

Noticias do Dia - Jornal
Impróprio até 14 ahos

Preços Cr$ 3,60 e 2,40

PAR A

E C Z
FERIDAS,
E MAS,

INFLAMAÇOES,
C O C E I R A 5,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC,

es

de
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