
)�'YI:Jd.
-

II '

, .

�
,

- .'

P r o b I em 3, d e d i fí c i 1 s o I u tiID
BERLIM,2 (BNS) UM GRANDE PROBLEMA A RESOLVER É ENCONTRAR AtEMÃES ANTINAZIS TAS, Qf:1E SEJAl\iI �� ,,:
DIGNOS DE CONFIANÇA E COMPETENTES PARA REALIZAREM O ATUAL TRABALHO DE ADMINISTRAÇÃ�; �,.Qlf: ':�,j
NÃO É NADA FÁCIL, PORQUE, DURAN TE OS úLTIMOS DôZE ANOS5 TôDA A ADMINISTRAÇÃO DA ALEMAN'HA FrutA, ','

NAZIFICADA, ,E A MAIORIA DOS HOME NS DE CAPACIDADE, OU FORAM ABSO RVIDOS PELA MÁQUINA POLíTICA NA·
ZISTA OU LIQUIDADOS DEVIDO A SUAS OPINIõES ANTI-NAZISTAS.

o govêrno francês toma
providências

Parfs, 2 (S. F. L) - o problema dos abastecimentos às
[iopulações, mormente para enfrentar o próximo inverno, está

O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SAN'rA CATA.RIN \ sendo cuidadosamente estudado pelo Ministério dos Abaste-

Proprletarlo e Diretor.Gerente MOACYR lúUATEMY DA SllV� RA cimentos. O respectivo titular decidiu pessoalmente tratar de

_________�
�-______ compras nos Estados Unidos e, possivelmente, na América

I Latina, onde já se acha. O Ministro dos Abastecimentos pre-

•
H. 9437 tende adquirir em larga escala trigo, cereais de diversas es-

_ -------

I
pécies, gorduras, açúcar e carne. A situação dos portos fran-

Horl'lllIp11llantes atroe' IlIdad-es 5,� 50° aniversário .���e�i���l;!men��cilit��� !! fl�I��I;�a�����r�e:t�:n;���t��, t�n����, , empreendida contra o "mercado negro" continua com a ma-
••• A «Casa Perrone», come xima energia, já se fazendo sentir seus resultados.

.
. I morando o 50° aniversário de

LONDh,ES 2 (SPI) - FOl recentemente entrevistada pe- I t b T ,.

t t Slos jornalistas 'a polonesa Zofia Monczka, que passou 16 meses I'
es la esecirneti da nes ,a fPraAça, urto'

_ pe o seu sau aso cne e rr-
no campo de concentracao de 3avenbruecken, na Alemanha" tô

.

P d
'

J
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lema I
on to errone, man ara re

destinado a mulheres. Nesse campo, vmte médicos a emaes, di "

d
d 1 douí r-r f' " . zar, Ia J o corrente na

cujos nomes foram revela os pe a outora z.o Ia, raziam expe- C t d 1 M t I 't
'

,

,
..

t F b I
a e ra e rapo I ana as

riencias em mulheres, prmcípalmen e polonesas. oram su -

7 h
. �'

d.. - , .

4000 1 A" 'd' oras, znrssa em açao e
metidas a vrviseçao sem aneSl2SIa,. po onesas. rem IS-

�l" 1 tuei
80 os médicos alemães substituiam órgãos inteiros, por artifi- d_.aç;s, para a �,tla os a ueue

ci�is inoculavam nas suas vítimas doenças as mais repugnan- Iret ores co_�vlaam seu,sblp_a"
.

tê
.

d
J.

t
ren es, aznrgo s e o pu lCO

tes, :xpenmentavam a resis en.cIa os or�an�smos contra os
em geral.

=.

remédios novos e venenos, faziam experiencias com fecunda- .-
_

ção artificial e cometiam atos de violência puníveis por todas
as leis do mundo. O tratamento dado às vítimas dos cientistas
alemães eram brutais. Os médicos, guardas e enfermeiras es

pancavam as internadas e davam-lhe_s pontapés. As criar:ças
que nasciam no campo de concentração, se nao eram destina
das à viviseção ou experiências médicas, eram mortas pelos
próprios médicos de modo brutal e hori'ipilante.

IAno XXXI florianõp JUS Quinta-feira, 2 de Agosto de 1945

de gripe 'Até totografias
Rio, 1 (A. N.) - Os jornais I id ,orientam o povo relativamen- CO O rI as "

te ao surto de gripe que está
grassando nesta Capital, di
zendo que carecem de funda
mento as notícias alarmantes

que circulam nesta Capital.
Como providências naturais
de defesa pessoal contra a gri
pe, as autoridades aconselham
evitar excessos, bem como o

, consumo de alcool procurando
.. I tanto quanto possível viver ao

Francforte, 1 (U. P.) - Na' ar livre, evitando também res

inspeção de surpresa levada a friados.
efeito pelas autoridades norte- Como precaução muitos mé-

Mal·s um condenado
I

Por uma f:1r!:tln"� americanas, na respectiva zo- dicos aconselham remédios ca-

i U vu na de ocupação, foram presos mo a penicilina, nos casos mais

a" morte del�ocraF ti!1a mais de 80.000 alemães pela graves.
. . .

lU nJ
I posse ilegal de armas, artigos

R'':Hx;ta, (V. A.) - FOI co?de-I Lião, 2 (S. F'. 1.) _ A reu-] d� contrabando e outras infra- Rio, 1 (A. N.) - O surto de
nado a morte o general Nicola nião dos Estados Gerais do � çoes. A referida inspeção du- gripe que está invadindo esta

?�llomO, �.x-comandant� d�, I
Departamento do Rodano ado-II rou 48 ho,raso Informa-se que Capital recebeu do povo o no-

, d Barí A condenacao fo t d d t d I me de "florentina" 0"1 "italia-area. e .

.' .. � taram, por unanimidade, uma �s a me. I a oma a pe os n?r- L

P d Ph IcOI?�m�,da pela J�stIça Militar
I resolução tendente a concor-: L�-amen?ar:os teve como pnn- na" na convicção de que ela ro utos i ips�n�amca, pe�o _cnm�. �e �ssas-
i rer para a reorganização polí-' �Ipal, obJetIvo" a,�abar c_om o foi trazida pelos pracinhas do

simo do capI�ao britânico G: I tíca da França, atualmente em
+

mercado negro '

.. al,em�o.. �o 1 () Escalão da FEB. Haia, 2 (SHI) - Informam

Blayn�, e conJun�amente p�1 debate. A moção apresentada, cranscurs? .das diligências 10- A propósito o Gal. Souza de Nova York que o sr. Pieter

te!l�atlV�. Ade. mOIt.� .

de .�l1tlO 10n1""::J pleitear os seguintes I ra� .apnsIO,��ados" numerosos Ferreira, diretor da Saúde do van den Berg, presidente da
oficial britânico, pIls�o�elIo de

seis.p.on.tos:
_ 10) A aboliCãOlo�lclals das 0. S. ,que se Ia- Exército, falando a um vesper- "Philips Export Corporation",

guerra num campo eíxísta, em da Omstituição de 1845; 20) zl�m passar por civís. Tam- tino local declarou: O Estado subsidiária da companhia de
1941. A adotacão de uma nova bem foram presos alguns ale- sanitário do pessoal que che- lâmpadas incandescentes de

Constituicão oriunda de uma mães, que trajavam uniformes gou integrando o primeiro es-I Eindhoven, na Holanda, anun-

Declara�ões de Assembléia Constituinte úni- norte-americanos. Não houve calão da FEB era excelente. ciou que assim que o esfôrço
"

ca e Soberana, eleita pelo vi,olê�cias por ?casião das díli- Todos os expedicionários aqui I
de guerra o permita, a sua com-

Monsenhor Arita sufrágio universal; a en- &,er:Cla� e�etuanas. Apenas um desembarcaram com ótima panhia reiniciará as exporta-
treva. pelo zovêrno à Constí- unico incidente ocorreu, quan-

saúde. A bordo do navio que os ções de aparelhos elétricos;
Beirute,.2 (S. F: L) - Mon .. tui�t�, da a�toridade que de do h,?uve troca d� tiros, tendo transportou acorreram apenas instalações de raios-X, ínstru-

senhor Anta, emmente prela- fato possui e exerce desde a morrido um alemao. casos de torina, naturais num' mentos cirúrgicos, artigos de
v agrupamento de cerca de 6 mil

I

hospitais e domésticos e de-do maronita, rec.ebeu. os corres- Libertação,' 3°)' Aplicação, in-

M
,I

d t t
- er r1t·cos reclamam homens. E preciso considerar

I
mais produtos das fábricas

pon en es es rangeiros, que se

I tegral na nova const.ítuíção U que a gripe já estava gravando Philips.encont.ram present.emente nes- dos »rincipios democráticos; _

t t 1 O P t gasoll� na
nesta Capital muito antes da

e •� capr a.. a nal�ca �aro-14°) Modificação e democratiza- 1 d d
.. - Naclo I dníta mamfestou r�ceIOs sobre o., cu-o da administração francesa

c nega � o pnmem:� . es?a.lao I' na Iza as as
d 'L

- Petrópolis, (V. A.) - Um das Forças Expedicionárias. e

l

fut�ro. e seu paIS,. caso a CI, que remonta ao primeiro im- grupo de médicos de Petrópo- Mesmo no Hospital Central do minas d� Bulgárel8Coranica, que I�Splra a co�du-. pério; 5°) Estabelecimento, lis telegrafou ao sr. Mário Ma-I Exército, foram verificados au-
. U

ta das populaçoes � autonda�, pela Constituinte, de 11�� ,.J�

ciel, delegado de trânsito do' teriormente numerosos casos. . Mos.cou,_ 1 (V. A) - A_ na'des muçulmanas, VIesse a ser claracão dos direitos e deveres Estado do Rio, protestando' Eu próprio e toda a minha fa- clOnal.lzaçao das mmas bulga
praticada. no Líbano. O Pa-. dos tl-abalhadores; 6°) Aplim- ct)ntra o critério adotado na

I mUia estivemos gripados. Ver- ras fOI decret.�da pEW.a Supre�otriarca Anta acrescentou que cão inteOTal do programa dG d' t 'b
. -

d
.

r d,ade é que não é uma epl'de- Sonselho LegIslativo da Bulga
a garantia francesa era sufi-' C011selhooNacional de Resíst�n-

.

"

IS rllt ut�çao de galso m�d ados mIa lnas uma mal'or I'nCI'de'n- na.
ciente para assegurar a inde- cia I rac�

a IVOS aq�e��. �CI : �. ------
_

pendência do Líbano, mas que
.

.

QueIxam-se ?S r:fen�o;j m",dl- cia de casos de gripe nesta épo- Comprar na CASA MISCE-
considerava vantajoso para N t·t d I c�s �e .que .so certo numero de ca do ano, todos os tempos. LANEA é saber '1conomizar"
seu país que os países aliados O es rei o e

I
P}OflSSlOnals recebeu com.bu�- Posso argumentar ainda com

consagrassem também essa ga- Tsusb.Fma tIvel; enquanto que a mal�n� os próprios enfermos do Hospi- Novo tipo derantia. o Chefe dos maronitas contl�ua com os seus carro;:, tal Central do Exérc1to, onde,
confirmou que sempre fôra fa- Guam, 1 (U. P) - Um de�-I parallsados. o número de gripados é de

Ivorável à conclusão de um tra- pacho de fonte Japonesa diZ

F I f
molde a não autorizar a clas- ocomotiv é:l

tado franco-libanês, conforme que foram avistados. aviões �e a e"eu o pro .
sificação de uma epidemia.

� V Washington - (S. I. H.)
as decisões da conferência de patrulha norte-amencanos so-

I

L Eh T f
-

"'·h Uma locomotiva capaz de de-
BkeJ:1re, celebrada a 8 de maio. bre o estreito de. Tsus�ima, en- 0. Uermann ra egarao OUI US senvolver 6.000 H. P. e correr
O Patriarca maronita concluiu tr_e as costas.OCIdentaIS d.o Ja-j Genebra, julho, (SIP) - Fa- ele

F

trl·cos à velocidade de mais de 100
suas declar�ções" manifesta�- pa� e a Coreia, onde fOI des- leceu em Winterthar, na Sui- milhas (160 kms.) por hora,
do-se favoravel a manute:r:çac trUl�a a fr�ta russa_ durant� a

I ça, o professor L. Ebermann, S. Paulo, 1 (A. N.) - Para o puxando uma composição com-
das tropas francesas no L1ba-1 g.uerra entre o Japao e a

RUS-1 nascido em 1885. Desde o ano novo sistema de transporte, a pletamente carregada, foi pro-
no. � SIa,

em 1905. �e 1918, foi, p!'ofessor c�t�dr�- prefeitura de S. Paulo iniciou Jetada para a Chesepeake &
-

,.

d d I
tIco de mecamca na Polltecm- o levantamento das vias públi- Ohio Railroad, a qual tem suas

O martlrlO uma uama pu onesa ��o�� ��ad1e9�Fol���f�u_�� �:{r��r ôOn�g�str:t:t����� °s���� ��t���Sn�ni����eES��i1�;�g�:
LONDB,ES 2 (SIP) - Chegou a Londres a Senhora Mik'o- . principalmente a preleções no Aclamação e Higienópolis os va será a primetra dêsse tipo,

lajczyk, espôsa' do ex-primeiro l.::r:i�istro polonês, Ela foi pr�sa,' domínio �os motores� �Jltima- primeiros bairros a serem be- n� país. Embo�a, mdJida�: ele
pelos alemães e localizada em vanos cOI?Pos de con�e�.traçao. mente lec�ona�a, D?-ecamca n�s neficiados. tncldade, funCIOnara p.Qr meio
Passou em tais condições três anos, senno que, nos ultImos 16 cursos umversItanos, orgam- Os primeiros ônibus elétri- de caldeira, q"uei�ahdo'carvão.
meses, passou no campo de Oswiecin, o pior de todos, Foi aí t�a- 'sados para os sol�3:d�s polone- cos em número de 20, estão O carvão, selj6 transportado na

tada com a extrema severidade, espancada e torturada, em VIS-I ses da Se.gunda DIVIsa0 do� Ca- sendo construidos por firmas parte dimitl�í,ra -da máquii:üt, ao,
ta das ordens pessoais de Himmler. ,çadores mternados na Smça. americanas e inglesas. invés de nutri "\éider".

Berlim, 1 (U. P.) - Anun
cia-se que os "Três Grandes"
estão sendo servidos por um

complexo sistema de comuni
cações que até agora já trans
mitiu um número de palavras
muito superior ao de qualquer
outra conferência já levada a

efeito pelo grande trio. Pela
primeira vez, estão sendo
transmitidas fotografias colo
ridas, através do rádio. Qui
nhentos telefones já foram ins
talados em cem edifícios
ocupando um quadro de dis
tribuição servido por vinte e

sete funcionários.

Presos 80
alemães

míl

No bar e no lar
KN01'

não deve faltar

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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E�tav� dissolvido
AgiDcia. e �epr••en�açÕe8&� Geral N� es que o _rasl vire �ara.�. ha maIs de um ano

MatrIz:
_ FI�rlan6poh. RIO, 1 ("Estado") -- Estão i ta lembrar as atuais cotaçoes

Ruca .JoaopPut'tlo; n37· B
em estudos no Ministério da de trinta e cinco a quarenta Nova York, 1 (U. P.) - Os

a1xa o. a,. .' .

d 1 dos
â -

d AFilial: Cre.ciúma Agricultura, O

aspect.
r)

ala.r-
cruzeiros por metro cubICO de e �ga_ os a conrençao a s-

IRua Floriano Peixoto, ./n (Edif. mante e as sugestões apresen- lenha. sociaçao Comumsta do Estado IPr6prio).-Teleg�an:'a.: uPRI�f!�· tadas pelos órgãos cornpeten- de Nova York pronunciaram-
Agente. DO.d:rE:��:�. o:nt1nlCtpt� tes sôbre O problema ;J

..
.lre,,�all � g d. se a fa�or do rest�belecimento Ibrasileiro, agravado enorme- \

!.:.mpre a a do PartI?o Comu�llsta d_o� Esta.

Camisas, Gravatas, Pijames mente pelas impressiona: ....tes I Na Avenida Hercilio Luz n
' dos, .Umdos, cujas atívídades

Meiasdas melhores, pelos me- derrubadas atuais. Antes de 69, precisa-se duma que saiba politicas se acham suspensas
nores preços só na CASA MIS divulgar os termos em que foi' cozinhar. há mais de um ano. O referido I Não se aceitam hóspedes
CILANEA - Ruae. Mafra. 9, posta a questão [unto ao sr.1 Partid? foi dissolvido !lo dia .20 I portadores d� morestias

_____________ Apolônio Sales, pelo Conselho I vende-se d.e maio de 1944, devido, prm-· contagrosas
Florestal, cabe dizer que as ne-I .

cípalmente, aos e�forços de -----=

Dr. Artur Pereira cessidades Imperiosas do ref'lo- Duma m8�Utna de .escrever Earl �ro_wdors" presIdente .

da (NSTlTUTO DE DlAGNOSTlCQ
restamento entre nó., pedem L,-oy�I», tipo comer�18J, em Ass�cIaçao Polltica Comumsta

CUN1ie Oliveira natural cooperação por parti-
oer feit o esta�o de Iuncionamen- Nacional. D'O DJ '-.LMAculares, mesmo porque, só do to Informações nesta 'redação � •

• Clínica Geral doe Adulto.
Doençns da. criança. poder público não ,é razoáyel Vende-se MOELLMAN N

Laboratúrio de Análi.e. esperar tudo. Uma form�lla In� 1 um Bar sito na rua Laura C.

M
III "ormado peIa UnJTerll1d�. de Genebraelíntccs, teressante, nesse sentido, e Meira 13 Tratar na mesma. O've I r. Com prAtica nor bOllplU.u. europeusConsult6rio: rua Felipe Sch- oferecida pelo RI'O Grande do 5v-5 ;:p

rnidt, 21 [alto. da Casa Po- 'untes mlk11es em «"ral, pedIatrIa, coen-

rai.o]. da. 1030 á. 12 e da. Sul, onde a formacão e a exis- (omprer, vender ou alugar lU do etMtema nerYOIIO. aparelbo centro-

15 à.. 18 hs, têncía de companhias flores- Ate' CR$ '%00,00 urtnarto 110 homem • da mulher

R dA V'
J 'lNd.te. TéCllJoo: DR. PAULO TAVAB.••e.i encia: ru.a lSC, de Ouro tais estão tendo aceitacão e só no

P 64 - Precisa-se alugar uma COBO, nãc Curso de R/uUologla Cuntca com o dr.

Fone: ;��Otma'nua1] dando resultados apreciáveis. muito distante do Colegi.o Coroção I A SERVIDORA I' lan�J de ÂbNll.l Campanar!o (Mo Pllu-

A primeira dessas organiza- de Jeaús. Pagam·se atéCR$ 300.00 J�. Elpeclall.u.Ó.o em Hl!rlen. _ laMe

ções, com séde em Porto Ale- mensais, odeantadamente. Dão-se 'tIbllca. pela Un.1Ter8Ic1ac1<t do ruo d. J.-
referências. Informações nesta Re- .eíro. - Gal:Mneto d. Ralo X - Illectro-

NOVOS e
gre, oferece e vende lotes de dação. [e maior organização no 'ar<1lIOC'Mdla cllnlca - l(etllbollllmo !)R.
um hectare, plantados com .. ginero ne.ta capital] Ia] - 80nCqem Duodenal - GabInete

USADOS 2.500 pés de eucaliptos, me- "ha'cara Vende-se uma com te n.toterapl. - Laboratm'lo de m1Croa-

diante pagamentos mensal;'. U 50.000 rnts2, ten- Rua João Pinto, 4. 'OpIa e a,nAllae cl1n.1ca. - BUlI rWDU140

COMPRA e desde Cr$ 50,00, inclusive tra- d.o casa de mora?a e engenho Fone 775. lI.cIlado. I. rone 1.1". - rlorlanÓDOII.

VENDE tamento cultural conservação sit a em Itaguassu. '1'ratar com

• da propriedade � amortização I ��:_"'!..��w�!;..}."':w:�_&!?�!l�:o0
Idíemns por- d� terr�� C2enten�s de presta- DOENÇAS NERVOSAS
tuguê., e.pa- mIstas Ja sao, aSSIm, donos de Com os progressos da medicina.. Prefira uma parte de seu
nhol, francê.,

Dequenas florestas. Fomentar hoje, as doenças nervosas, quando trôco em "Selos Pró Doente
ingli., etc. atividades dessa natureza será �r�tadas em 'tem!??, �ão males pe�· ('bbre do Hospital de Carlda

Romance, Poe.ia, Rel\gião, Aviação, de certo um caminho para os f�ltamente reme�lavel;;. C! cu�andel- de". e estará contribuindo para i
Matemática, .F;ísica, Química, Geo· , 'b

.

t ' nsmo, fru�o da IgnoranCla, so pode A i
logia, Mineralogia, Engenharia ci- poderes pu llcos ob erem co- prejudicar os indivíduos afetados de que ele tome ma 8 um pouco
vil militar e naval, Carpintaria, Jperadores no reflorestamento tais enfermidades. O Serviço Na- de leite, tenha melhores medi
D�.enho, Saneamento, Metalurgia, que urge generalizar no pa1s, cionaI de Doe�ç�s mentais dispõe camentos, mais confôrto no

Eletricidade' Rádio, Máquina.; Mo· enquanto os particulares têm de. um AmbulatorIo, que atende g�a- leito de sofrimento, etc. etc-•••
tore. Hidrlulica Alvenaria Agri'l f t '

,tuItamente os doentes Nervosos ln-
C h d H ld dI' V t

. d'· C t b.'l·d d nesse campo um u UlO econo- digentes na Rua Deodoro 22 das 9 (ampa a e uman a,
r.u tura, e erln rla. on a 1 1 a e

I
. . , , L1 IDicionário•. etc. etc. mICO bastante promISSOr. Bas- às 11 horas, dià.riamente_ do H08pltllil de '\.lar dade).

o COlapso aéreo será como o da Luftwaffell Estabelecimento Gráfico
. qualquer outro período da I D E

Guam, 1 (U. P.) - Ovgene- das. O comandante norte-ame- guerra. A "Luftwaffe" se

en-Iral Arn�ld pro.&n?sticou �ue ricano previ;: tam�ém .que o contrava, porém, na maior fra- N I C A N O R SOUZ A
ataque� mce:r:_drarIos e maciços colapso, da força aerea Japone- queza, devido à falta de tripu
ao Japao serao provavelmente sa sera semelhante ao da lações competentes. Revelou I
�esfechados em breve, 1?ois os "Luftwaffe", qua.ndo no fim, ainda o general Arnold que os I
Japoneses devem, t�r milhares I

da gue�Ta euro�eIa, a Ale�a-I.()bjetivos do Japão eram sele
de pequenas fabncas cons-. nha tmha numero muito cionados por uma junta de
truindo peças de aviões suící-J maior de aviões do que em bombardeio estratégico inte-

......................................m...........mmma..�lgrada por engenheiros, ban
queiros e economistas muitos
cios quais viveram no Japão e

auxiliaram a elaborar os pro- ......� .
i [etos dos edifícios agora esco-

lhidos como objetivos. Essa

junta dá agora conselhos sôbre
\
onde lançar bombas para cau

sar os maiores danos.

I-
I éà IMi lcui/41. ..
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Rua Tiradentes n°, 10 --- Florianópolis ._- Santa Catarina
-------------------------------------------------------

líENNER ROUPAS

SAPATOS

Confeccionando o seu
terno na

Alfaiataria Líder

. _.' -

� ,
.

- /��.: -
,. ,

\

=QUALIDADE MALHARIAS

Rua Padre Miguélinho, 23 -- Florianópolis --
,•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0••••••••••

� �..� a. ..

I �;:��Od:; os ':Od�.� rd��p<! ;Oi�
medernos, inclusive 'Sondo lias poro praia 00 alcance

I dos SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros

PREÇOS SEM RIVAIS!
Não comprem seus calçados sem visitar o

«Tamancaria Barreiros))

de

CLftUDIONOR OUTRA
Rua Saldanha Marinho 2·A

CONSELHEIRO MAFRA, 41RUA
FLORUlNÓPOLlS ;. 1 ..

NOVO HOTEL
de Miguel Rodrigues de

Sousa
Angelina, Município

de S. José
(Viagens diretas ou via

S. Pedro)
IDEAL PARA REPOISO

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

Procuro se uma coso

de cC'lmércio poro ins·

talação de uma Livra·
rio. Os interessados
queiram dirigir. se a

êste jornal.

Sedas, Casemiras e Lãs' 1

CASA 8A."A a(OSA
ORLANDO ,SOA l-{PELL]

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

{

•

I

, j

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



SOCIEDADE ANÔNIMA
A mais importante Companhia de Capitalização da América do Sul

Amortização de Julho de 1945
No sorteio de amortização realizado no dia 31 de Julho de 1945 foram amor

tizadas as seguintes combinações:
TYQ asa PTH ZIO DSa HHL

Todos os portadores dos títulos em vigôr, l!!orteados com estas combinações,
poderão receber imediatamente o capital garantido a que tÉlm direito.

.

Sede Social: - - RIO DE JANEIRO
ESCRITÓRIO para .. Estado de Santa Catarina: -- FLORIANÓPOLIS

Rue. João Pinto, 13 -- Sobr.
Inspetores e Agentes em todo ó Brasil.

,,'II1'ADO Quinta-feira. 2 de Agosto de '945 3--------------------------------------------------------------------�----------------------------��--------------_:�-

_..... ...._...."""'...w""""....,.........'"""_.........�_,_

S_i,\_NGTJEN{)]
Contém oito elementos tônicos

Fósforo, Cálcio, Vanadato e

Arseniato de
Sódio. etc.

CONTA CORRENTE POPULAR IJuros 51/2 a a. - Limite Cr$ 30.000,00
Movimentação cem cheques

Banco do Distrito FederaiS. A. ICAPITAL: ('R$ 60.000,000,00
RESERVAS: CR$ .10.000.000,00

Rua Trajano, 23 .. flori&nÕpoUs

OIS Pálidos, Depauperados.
Esgotados. Anêmicos,

Magros, Mães Que Criam,
Cri .uças Raqutttcas rec e

b(:�lão li tonificação geral
do orgamsrno com o

INSPETóR EM FLORIANOPOLIS (Santa Catarina)

WALTER NOVOGROD
UBLITEC

o «Hyuga» no fundo Aparêlhos elétricos
, ,,_...-... A Instaladora de Florlané
,

Guam, 1 (U . .t'.) - O corres- polis, à rua Trajano n. 11, avl
pondente da United Press, Er- sa a sua distinta rreguesía que
nest Hoberecht, que se encon- díspêe de operários habilita
ira a bordo do navio-capitânea dos para executar instalações
do vice-almirante McCain, em de Luz e Fôrça em geral, for
águas de Honshu, informou o necendb- orçamento grá'Js e

afundamento do couraçado ja- sem compromisso para seus

ponês "Hyuga" e disse que foi serviços.
encontrada violentíssima opo- Possui também oficina espe
sição anti-aérea e de caças sô- cíalízada. com técnicos profis
bre Kure. síonaís, para consertos de apa

rêlhos elétricos, enrolamento
'i2WE31fmlIQLJmm::m-

llizadores,
ferros de engomar,

fogareiros, aparelhos médicos
e outros, com exceção de apa
relhos de rádio.

Norberto Domingos
da Silva e Senhora

participam aos seus paren
tes e pessoas de suas rela

ções o nascimento de seu

filho
DOMINGOS JOSÉ DA

I
SILVA NETO i

Tubarão, julho, 1945

----:-:
lSv-4

408 sofredores
Ora. 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 err

velope selado para a ·res

posta.

Condecorado
Chung King, 1 (U. P.)

Chiang-Kai-Shek condecorou o

general Claire Chennault com

a mais alta ordem militar que
é concedida na China,
r

.,A
apó,

�
I sárk

santo do dia CHEGOU DE LONDRESo

Trancorre hoje o natalício da
sra. d. Maria de Lurdes Horn Cor
valho da Silveira, re.idente em S.
Paulo.

ESTADOO

St. Afonso Maria de Ligório,

I Bispo e Doutor da Tgre i« LONDRES, (H. P.) - Já chegou ao Brasil o reputado e osperado
Filho de uma nobre família na- Tratamento Oknsa.

politana, nasceu Af�nso aos 27 de OKASA é hoje uma medicação de escolha universalmente reco,

setembro de 1696, em Marionela. nhecída pelo seu alto valôr terapêutico e ,ela sua eficácia indiscu-
Unindo a uma inteligência de to- tível. - OI\:ASA à base de Hormônios vivos (extratos de glândulas
doo fóra do comum uma aplicação sexuais) e ,'itamillas selecionadas, combate vigorosamente ..odos os

que não conhecia desfalecimentos casos Iigados diretamente a perturbações das glândulas gonitaís e do

alcançou êle, na idade de apenas aparelho sexual como: Fraquesa sexual na idade avançada ou por
16 anos, o título de doutor em outro motivo, no moço, senilidade precoce, fadiga, neurastenia e perda
direito. Com 20 anos começou a de memória, etc. no homem, - ORASA (importado diretamente rle

defender as muitas causas que lhe Londres) proporciona Virilidade - FÔl'ça - Vigor - com as drágeas

I
foram confiadas. Mas, num pro- "prata" para homem. Em tôdas as bôas Drogarias e Farmácias. _.

casso de grande importância, en-I Informações e pedidos ao Dist. geral Produtos "Arria", Av. Rio Branco,
ganou-se na interpretação de um 109 - 'I'e l. 43-33í8 - Rio de Janeiro.

.

documento. vendo então que esta-

va defendendo uma causa inju.ta
Imediatamente renunciou à lua

carreira de jurista, Tendo ••mpre
levado uma vida de católico mo- VI'da S CI' Idelar, resolveu dedicar se , d'ora O a

I
em diante, exclusivamente à C'ClU-

ANIVERSARIOS
•

sa de Deus e das almas. Fez os

eatudos teológicos com tôda a di- Decorre hoje o natalício da sra.

ligência e recebeu ordens sacros. d. Elóa Rupp Gonzaga.
Já corno advogado tinha ocasião I '"

de conhecer as misérias do povo I Hoje faz anoll a sra, d. Célia
simples, e seus primeiros trab.:l-· Wendhausen Steen.
lhos como sacerdote entre 011 po-I '"

pulaçõ�s rurais apf?fundaraz:n .

êste Nesta data, festeja seu aniversá-
ocnhecírnerrto . Por Isto deCIdIU se . rio a srita. Herondina Pamplona.
a fundar uma ordem religiosa que •

se encarregasse destca almas a-

bandonadas. A-ssím surgiu O Iris- O sr. Domingos JOlé da Silva Semestre
tituto dos Redentoristas. Obser> faz anos hoje.

*
vando que as canseiras da pre

gação não bastavam, fez-se -escr i

tor, distinguindo.se neste ramo de
'atividade sacerdotal de tal forma

que foi honrado com 'o título de
Doutor da Igreja. O Papa Clemen-
te XIII nomeou o bispo de Santa Hoje ocorre o aniversário do sr, Trimestre
Agata dei Goti, e Afonso esgotO'U Icônomus Agapito Icônomus.
suas fôrças nos me ,terell de pastor
de sua diocese. Quebrado por lon
gas doenças pediu ao Papa per'
missão de voltar ao seio de sua

I
congregação que bem precisava dos
sábios conselhos de seu santo fun
dador; pois, em consequência de
má vontade da côrte de Nápoles.
passava ela por situoções bem
críticas. Venerado como um santo
morreu Afonso em i: de agollto de
1787.

IIESPERTE I BILIS
DO SEU FIGADO
f Salim .. c- DlSPDSI, ,.,. 'I11III

Seu fígado deve produzir diariameDII
11m litro de bilis. Se a bilis não com: li

'fremente, os alimentos não são digeridaa
e apodrecem. Os gases incham o estôma

go. Sobrevém a prisão de ,.entre. Vocf
sente-se abatido e comoque envenenado.
Tudo é amargo e a ,.ida é um martíria.
Uma simples evacuação não tocará I

causa. Neste caso, as Pílulas Carter •
extraordinariamente eficazes. FazemCOI'

rer esse litro de bilis e você sente-se cID

posto para tudo. São suaves e, contudo,
especialmente indicadas para fazer a bila
correr livremente. Peça as Pílulas Carter,
Não aceite outro produto. Preço: Cr. $ 3,oa.

o PRECEITO DO

•

•

A srita. Jandira Brito. emprega-
da da Instaladora de Florianópo
lis. feateja hoje a sua data ani'
versária.

*

Completa mais um

hoje o menino Ricardo
do IIr. Alcides Claudio,
te aduaneiro.

aniversário
Luiz. filho
dispachan-

Diário Vespertino

O ESTADO DE ESPÍRITO E O
APETITE

O estado de espírito tem grande
influência sôbre a disposição para
comer. Quem está satisfeito e des
preocupado sempre tem bom ape
tite. «Üma boa risada desopila o

fígado». Gontràriamente, quando
se está triste, apreensivo ou abor
recido. nada apetece e, se con

segue comer alguma coisa, o ali
mento fica «peliando como chum
bo», no estômago.
Na' hora da refeição, procure

manter-se alegre e bem disposto,
afastando preocupações e aborre
cimentos. SNES.

FRACOS.
AN�MICOS

TOMEM

�Dbo Crelsatai
"sn.VEIRA"

Grande Tónico

.�

FRZf\m 8005 hoJeJ
a sra. Angelo Romawowsky;
os us. Nelcin o de Aquino; Ari
Borboto, Willy Grunner e Ce l so
Dias Leite;
o jovem Va ldir Carreiriio:
as meninas Iara-Regina Gomide e

Marilene de Carvalho;
o me,üno Narbal Cássio.

•

DIA

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.o 3

'I'el. 1022 - Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr,

70,00
40,00
20,00
7,00
0,30

Clubes:
O Clube l ' de Junho, da cidade

de S. José, -realizará em a noite
de 4 do corrente um grande saráu
dançante.

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

Pessoal da navalha
e tesoura

Ano

Trimestre
Mês
Número avulso

No Interior:

Cr$
Cr'
Cr$

80,00
4.5,00
25,00

Ano
Semestre

Anúncios mediante contrito.

Os originais, mesmo não publí
caãos, não serão devolvidos.

A direção não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos nos

artigos assinados

cOnrR_A F.,sRIDA!:i'p€CEnT€S"QU AnTIGAS

Rio, 1 (E.) - Os "figaros" e Fos donos de "salão" não chega-, oram-se as gorge-
ram a acôrdo sôbre o aumento t do �ode salários dos primeiros, em- as s (gar" os»
bora os segundos já tenham Rio, 1 (E.) - Os larápios
dy há muito dobrado os preços "visitaram" o Café Santos, da
do córte de cabelo e da barba. firma Artur Gomes dos Santos
O impasse será agora resolvido e localizado na avenida Graça
pela. Justiça do Trabalho, à Aranha, carregando a caixa
qual requereu dissídio coletivo de gorgetas dos empregados,
o sindicato dos profissionais de contendo a importância de ..

barbearias. 1.500 cruzeiros.

....---- -- -

( Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. ]. ]. DE SOUSA CABRAL

I
ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt S2 - Sala 5

Edifício Cruzeiro - Florianópolis. I
�--------------------------------------........----

ADVOGL�DOS
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o ESTADO - Quinta feira, 2 dê Agosto d. '945

IndicadorMédico ����,t��;I����:Çr�rô;�����J������e!�sg����k�!����!J���
.,._w...._""'..w..w............ .._.,.._...._....._.._.._......_..........._........_.._....._....._.._._.._.._._...._.._.._.._.._..."" milhões de toneladas de bom- nas, em entrevista que conce- Reich, pode-se conjecturar que

bas sôbre o Japão em 1946, is- deu em Manilha os correspon- os japoneses, dentro de pouco
to é, mais de 3 vezes a quanti- dentes do "Wings", revista ofi- tempo, não terão lugar para
dade lançada sôbre a Alema- cial da Real Fôrça Aérea Aus- viver. Uma parte suficiente

nha, segundo declarou o gene- traliana. Afirmando que have- mente grande de Tóquio já foi
....-"'.....- .. -..-........ - ..................,.",.,.... rá oportunidades para a "RAF" destruida a ponto de ser possí

e a Ieeal Fôrça Aérea Austra- vel retirar a capital nipônica
liana no bombardeio do terri- da lista de objetivos de priori
tório metropolitano japonês, o dade absoluta. Da mesma for

g e n e r a 1 Arnold declarou: ma, destruiremos outras cida
"Quando se considera que o des japonesas, sistemática e

território metropolitano do Ja- completamente".
o MeLHOR VERM;FUGO

'4 Argentina cons
truirá gigantesco
aeroporto
Rio, 1 rv. A.) Tendo

chegado de Buenos Aires, pros
seguiu viagem, ontem, para
'.1 iami, pelo "clipper

" da Pan
American Wolri Airways, uma

delegação de engenheiros do
Xlmí sté rio das Obras Pública;
da Argentina, composta dos
drs. José Garralda, Edgar Juan
COPl)Íni, Arnaldo Bolognesi e

Enrique Blaquier, que, cornis-
CHE.. 'E 1:)OS SERVIÇ���:r.rTII9.�2�ktW���,�RO DE SAúDE E 00 I sionados pelo govêrno de seu

Curso de aJ,'lerfelçoarn.ento no Hospital São Luiz Gonzaga, de São Paulo - Ex-esta, I país vão aos Estados Unidos
giárlo do Instituto "Clemente Ferreira". de São Paulo - Ex-médico Interno do .' . . _ .

Sanatôr ío de Santos, em Campos do Jordão.
í

ortentar a aq111S1CaO de luaqll1-
CJ,tNleA GERAI, - DTAGNóSTT�O PRECc\CE II; TRATAMENTO ESPECIALIZADO narra moderna e c'le grande efiDAS DOENÇAS DO_ APAR:f!JLHO RESPIRATóRIO.

.

I 1-

OPERACAO DE JACOBOEUS ciencia destinada à construcão
OONSULTAS: Dlàrlamente, das 3 às 6 horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles. 18 ele 110VO aeroporto em B e>RESID1tNCIA: Rua Esteves Júnior. 135 - T�l. 7-42. unos

Aires e que será um dos maio-
I res ela América elo Sul. Com a

conclusão dêsse empreendi
mento, a 'capital platina ficará
h abilítada a manter tráfego
regular com o emprego elos
gígan tescos "clippers " de 20s:
passageiros a serem utilizados

DR. MARIO WENDHAUSEN
(Diplomado pela "acuIdade Nac. d. lIed.1cJna da Uni..-er.ld.a.d.. do Bru1l)

_-lIlterno do 8erY1ço d. Cl.I!n1ca .Med.1ca do Profes&or On"aldo OU.,..tra. m�co 40

Departamento d. lal1d.
ULll'iIC4 Il!:OJlJ4 - .IIolNtiato blte..... 4. 84v.ltoe • crlallçu. CON8ULTORl(l

• KIIlI!llDII.NCIA: RIa lI'eJlpe 8cbmldt Jl. 18 - T.L 811. CONSULTAS _- Ou 18 U 18

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
Ser..-Içoa 4e Clinica Infantil da Ãssistência Municipal • Doapllal

de Caridade

CUNICA MtDlCA DE CRIANÇAS E ADULTO!
L'ON8ULTóRIO: Rua Nunes Machado, 7 (EdlUcio S. FranclBco), to.. 1."4

Con.ulta. da. 2 ã. 6 hores
RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Servtço de S1fUlB do Centro de Sallde

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE
UlB0S OS SF;XOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETA;

CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmídt, 4tI
RES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648

DR. SAVAS LACERDA
Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. NaJI'iz - Garganta.
Diplema de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia,
CONSULTóRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 haras.
RESIDENCIA - Conselheiro Mafra, 77.

TELEFONES 1418 e 1204

DR. GEBHARD UROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

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

Dr. Polydoro S. Thiago
Clínica Médica em Geral

Doenças do coração, pulmões, fígado, estômago, intestinos,
rins e demais órgãos internos, de adultos e críamças

CONSULTÓRIO: Rua Fernando Machado, 16
CONSULTAS DIARIAMENTE: das 15 ás 18 horas

RESIDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766

ORa SETTE ,GUSMAO

DR. MADEIRA
Médico especialida em DOENÇAS DOS OLHOS

ourso M Â1)eli'elcoamento e Longa PrAtica no RIo doe Janeiro
OO'UIULTAJI - r.1a maab.&: dJartameate ... IO,30à.12 h., à tards excepto 001

IIAbaOoe, Ou 14 ás 16 Iloru - CONSULTORIO: á.. Joio !'late .. 'f, IIOIIl'aOe -

....., 1 .•'1 - s-tOê.0l8: B.. rr-tOote C01IUaIlo, ,I.

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GJlRAL - ALTA CIRURGIA - MOL1I:STIA8 DJil 8JlNlIORAS - PARTOS

Formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde foI
.l8s1ostentte per vários anos do Serviço ClrúJrglco do Prof. Al1plo Correia Neto.
Cirw-gl& do estômago e vias biliares, Intestinos d$g"ado e grosso, t.lrólde, rins,

próstata, bexiga, ütero, ovãríos e trompas. Varicocele, hidirocele, varIzes .. hérnia.
CONSULTAS:

d&IiI :I u II horas, à Rua Felipe Schmidt, 21 (altos da Casa Paratso) , Tel. 1.598.
RESIDlIlNCIA.: R'll8 Este_s Júnior. 179; Tel, 11764

DR. ARAUJO
A.ssutente do Prof. Sanson, do Rio de JaJlelro

ESPECIALISTA
Doenças e operações CIOS OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARG;ANTA

CirUirgla moderna dia GUELA DE LOBO, do LABIa LEPORINO (Iábío e céu

dia bõoa foodidos de nascença)
IlliÔtagoBOOpla. traquêosoopía, broncoscopia vara retirada de corpos estranhos, etc

CONSULTAS: das 10 àa 12 e dali 111 la 18 hor...

Rua Nunes Machado n. 20 - Fone 1447

DR. A. SANTAELLA
(piplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da

Universidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na

cional de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi

sericórdia, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico 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 n? 18 - Florianópolis.

I)R. ANTONIO MONIZ

DE ARAGAO

Dr. Newton d'Avlla
Operaçõe. -- Viaa Urinaria. -- poen
ga. do. inteatino8, réto e anuI

-- Hemorroida.. Tratamento da
colite amebiana.

Fiaioterapia -- Infra-vermelho k

Con.ult: Vitor Meirelea, 28.
Atende diariamente à. 11.30 h•. e,

l! tarde, da. 16 h•• em diante
Reatd I Vida) Ramo.. 68.

Fone 1087.

� • ono�.. 0IblI_ 1'1 �
.. toraL Parto. • 0-.. Oe .....r...

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Dili
I'1amClte da 11 li! 17 hOl"U. U8IDaN·
!... ': 4Jm1'J"'i1!JB1t.e .. )� .. �tt. y��,

1lltU/!

or f FEITO SEGU12Q

f tNOH NSIVO AS

CDIANÇAS f =-1-�-��-\\ts-aUIl-�J'�-La-b-or-at-ór-io-CliÕic-o--
I
z ��. RUA JOÃO PINTO, 25 - Fone: 1448
� � d= Cr.I (em frente ao Tesouro do Esta o

RnÁTOflO pnTOLOGlCnS Florianópolis
Dr. H. G. S. 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
dez, Exame de escarro, Exame para verificação de
doenças da pele, boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções.
llu tovcccí nos e transfusão de sangue. '

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

AG'RADECIMENTO
Karl Schlachtbauer e l'r!athilde, sensibilizados. agra·

decem a tôdas as �essôas que lhes auxiliaram com eolici
tude e carinho durante a enfermidade e perda de sua

inesquecível espôsa e mãe MARIA SCHLACHTBAUER.
Outrossim, agradecem as provas de estima e amizade

manifestada em cartões, telegramas, FIôree e corôas, ber,a.
como aos que a acompanharam até a última morada.

Palhoça 30 de Julho de 1945.
3v 3

-------g-el-a-d-o--
.......

IMATE- chã'
• chimarrão

Bebida saudável
......................................__....-

APENAS- Cr$ 3,00 I CASA MISCELANEA distri-
Com essa Ínfima quantia Você buid d R' di R C Atâ '1" d

' . U1 era os a lOS . • •

es a auxi ran o o seu

pro:omo'l'
, I .

Contribua para a Caixa de Esmolas Victor, Válvulaa e DISCO!'.
sos Indiaentes de Florianópolis. Rua Conselhelro Mafra, 9
·,··•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••111•••••••••

CASA DE SAúDE E MATERNIDADE
"SÃO SEBASTIÃO"

Sob a díreção cilnica do

DR. DJALMA MOELLMANN

Construção meõerna e confortá.vel, situada em aprazível chácara com
esplêndida vista paea o mar.

Excelent.e local para cura de repouso. Água fria e quente

APARELHAMEN·.rO COMPI,E'l'O E JUeDERNtSSIMO PA.RA TRATAMEN"ro
MÉDICO, CIRúRGICO E GINECOLóGICO.

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtas
- Eletricidade médica - Exames endoscópicos.
Laboratórios para os exames de eluetdação de diagnósticos.

Apartamentos de luxo com banheiro
Apartamentos de la classe
Quartos de 2a classe
Quart-Js com duas oamas _�M

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 PôDE TER Ml1iDJCO PARTICULAR

FLORIANÓPOLIS
Largo Sãf) Sebastião --o- Telefone: 1.153

uo após-guerra.

REPRESENTANTE

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

Deseja-se entrar em contato com

firma ou elemento local para Re
! presentar em Florianópolis, fábri
'cos do Sul, de Produtos Veterincí
rios, Cerâmica e Acessórios para
Automóveis. Cartas a C.S.N i - - La
Porta Hotel. '3 v. - 3

Desfilaram no Recife
Recife, . :1 (A. N.) - Constí

tuiu magnífico espetáculo cí
vico-militar o desfile ontem à
tarde dos expedicionários bra
sileiros que integram o contin

gente da FEB ora em tràncito
pelo porto do Ioecife, com des
tino ao Rio de Janeiro. Odes,·
file iniciou-se às 16,50 horas,
partindo da praça Rio Branco,
nele participando todas as

unidades.

I Motores Elétricos
de

1/2 a 5 H. P.

REPRESENTANTES

IIrmãos Glavam
Rua João Pinto. 6
Caixa Postal, 42

Florianópolis

-

I "A OA."� J
Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções uOISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras. riscados. brins
bons e baratos, algodões, mOl'iDa e avi�mentos
pal'a alfai':1tes. que recebe diretamente das

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

Florianópolis, - FILIAIS em Blumenau e Lajes.
melhores fábricas. A Casa "A CAPITAL" chama a atenção doa

visita antes de efetuarem suas com�ras. MATRIZ em

I
.\. _ -- ---- , --- ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-Quinla-felra 2. de Agoslo ele '945 5

Churchill combaterá o socialismo

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.
TESOURARIA

Movimento de Julho
RECEITA

Saldo de Junho
Mensalidades e rendas eventuais

DESPESA
Luz e Telefone
Ordenados e comissões
Guarda noturno

,
Quota de providencia s/iuros Bancarias
Companhia Aliança d a Bahia
Casa Oscar Lima

Aluguel da séde

Orgui Vieira
Caixa de Esmolas
Livraria Progresso
Livraria Central
Carlos Hoepcke S: A. Com. e Ind.
Instituto A. P. dos Comerciários
Savas & Cia.
Instaladera de Fpolis,
Orquestra

Saldo

Florianópolis. 31 de Julho de 1945

Felipe Carneiro
Presidente

Francisco AIthoff
10 Secretário

Artur Gervásio Pires
! o Tesoureiro

40.113,30
7.879,30
--

Cr$ 47.992,60
orõiiiiiiliiil ___

145,40
842,00
15.00
16,30

120,001
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

Rio CP. C.) -- Os inquilinos do Edifício Rex reuniram-se
para tratar da "guerra de nervos" movida pelos proprtetários
do "arranha-céu" com o objetivo de obrigá-los a abandonar
seus escritórios e consultórios. São dezenas de advogados, mé
dicos, dentistas, corretores, etc., que ocupam há longos anos

as dependências daquele edifício, que agora os seus proprietá
rios querem transformar em hotel. Ficou resolvido uma série
de providências, inclusive o recurso a juizo, se continuarem a

"sabotagem sistemática" de que estão sendo vítimas.

Resultado do Último Concurso "DialopJ�
o sr. Manoel Leite Sobrinho, comerciante em Uberlândia, Minas
Gerais, contemplado com o primeiro prêmio de 8.000 cruzeiros

Classificado em 2.0 lugar, com 3.000 cruzeiros, o sr. Noé Marcos,
estabelecido na cidade de São Joaquim, Estado de São Paulo

Da esquerda para a direita: o sr. Manuel Leite Sobrinho, quando recebia
do representante "DIALOP" o cheque de 8.000 cruzeiros, e o sr. Tuffy
Marcos, recebendo, em nome do sr. Noé Marcos, o cheque de 3.000 cruzeiros

Já se tornaram tradicionais, en-. Jazer-lhe a entrega do cheque de
tre os comerciantes brasileiros, os 8.000 cruzeiros, esteve em Uber
Concursos "DIALOP", promovi- lândia um representante especial
dos pela firma Dianda, Lopez & da firma Dianda,Lopez&Cia.Ltda.
Cia, Ltda., de São Paulo. Com
características completamente no

vas, essas competições são reali·
zadas trimestralmente, entre os

revendedores dos produtos "Let i
zia" e "Guanabara", sendo que
todos, desde o menor até o maior
negociante, têm as mesmas poso
sibilidades de vencer. Iniciados
há algum tempo, os Concursos
"DIALOP", já distr ibuirarn mi
lhares de cruzeiros em prêmios aos

comerciantes de sêcos e molhados.

Interpelado pela nossa repor'
tagem, o sr. M. Leite Sobrinho
declarou: - "Estou duplamente
satisfeito com o resultado do con

curso. Primeiramente, porque as

minhas vendas aumentaram desde
que passei a trabalhar com os

produtos "Let iz ia" e "Guanabara".
Todos os estoques que recebo da
firma Dianda, Lopez & Cia. Ltda.
são logo esgotados, sinal de que a

freguesia aprecia muito os seus

produtos. Contente, também, por
que tive um duplo lucro, pois
vendi muito e ganhei ainda 8.000

A prova do trimestre J .an e ir o- cruzeiros, quantia essa que não
Março, contou com muitos previa em minha receita. E uma
concorrentes, disputando 20.000 coisa posso lhe assegurar: vou
cruzeiros de prêmios, numa in te-

comprar cada vez mais os produressante e movimentada corripe- tos "DIALOP" e espero receber
tição de vendas. •

mais prêmios nos outros coricur-
Foram contemplados com os sos, principalmente os da prova

dois primeiros prêmios, de 8.000 final, que oferece 40 mil cruzeiros
cruzeiros e 3.000 cruzeiros. res- aos vencedores.
pectivamente, os sr s. Manoel Leite
Sobrinho. estabelecido em Uber
lândia,Minas Gerais eNoéMarcos
comerciante em São Joaquim, Es
tado de São Paulo. Foram distr i
buidos, ainda, mais 18 prêmios de
500 cruzeiros cada um, aos outros
revendedores "DIALOP" quemais
se distinguiram em suas vendas.

o concurso de Janeiro-Março

o pagamento do 1.° prêmio
Para comunicar à boa notícia

ao sr. Manoel Leite Sobrinho e

Impressões do 2.° colocado

o próxímo concurso

Guerra de nervos contra inquilinos'

I R. H·'T!J9�s�2R�!DA.
COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE:

Reprelentaçõel Transporte. Marítimos; FerrO.

Consignações •• Conta Própria viárioll. Rodoviários, Aéreo.,
Rua Pedro Ferreira, 5 Coscos. Fôgo, Acidentei do

2' Pavimento Trabalho, Acidente. Pe.iloail,
CAIXA POSTAL, 117 Re.pon.abilidade Civil e Vida.

Endereço Telegráfico « B O S C O»
....................� I----

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA fARMACIA

I•• C..ueODeiro Mafra. 4 i 5 - fONE 1.141

[atre,. a .....tcfI.

CréditoMútuo Predial
Proprietários - J. Mor�ira & Cia

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

PRÊMIO M� IOR CR s 6,250,00

Foi pegar o ladrão e

quebrou a perna

e "Guanabara" são artigos que
nem é preciso fazer fôrça para
vendê- los. A freguesia pede e faz
questão de levá- los. É claro que
vou incentivar as minhas vendas,
para ganhar mais prêmios nos

próximos Concursos "DIALOP".

Ao receber a notícia de que
havia sido premiado no Concurso
"DIALOP", o sr. Noé Marcos sur

preendeu se, pois nunca pensara
na possibilidade de tornar- se um

dos campeões de vendas. Refeito
da surpreza, disse-nos: "Não es

perava ganhar um dos prêmios do
Concurso. Entretanto. devo men

cionar que os produtos "Letizia"

Segundo nos informou o repre
sentante da firma Dianda, Lopez
& Cia. Ltda., já se acham abertas
as inscrições para o novo Concur
so "DIALOP'" correspondente ao

trimestre Abr il-Junho. As possi
bilidades de vencer são as mes

mas, tanto para os grandes como

para os pequenos comerciantes.

Os prêmios são distribuidos aos

que obtem as maiores percenta
gens; entre as compras de produ
tos "Let izia" e "Guanabara" e o

movimento geral de mercadorias
adquiridas pelo estabelecimento.
A maneira de concorrer é bem sim·
pIes. Basta preencher o cupão tri
mestral, escrevendo numa linha o

total das compras "DIALOP" e

na outra, o total das compras de
tôdas as mercadorias. Mesmo os

negociantes que ainda não parti
ciparam dos referidos concursos,

podem fazê-lo no atual, corres

pondente ao trimestre Abril.Tu
nho, para o qual serão recebidas
inscrições até o dia 31 de Julho.
Os prêmios para essa prova são
os seguintes: 1.0 - Cr. $ 8.000,00,
2.° - Cr. $ 3.000,00 e mais 18
prêmios de Cr. $ 500,00 cada um.

.. tU.

A CREDIARIA PARA TODOS

!
Rio CV. A.) - O sr. Antônio

Granjeiro, casado, de 58 anos

de idade, funcionário dos Cor
reios e Telégrafos e morador
na rua Maria Eugênia, em Hu
maitá, ao procurar prender um
ladrão, que surpreendera em

sua casa, alta madrugada, caíu
de uma janela, sofrendo fratu-
ra exposta da perna direita. Diretores:
Conduzido ao Hospital Miguel Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho. Dr. Francisco
Couro, o funcionáriO. PÚbliCO'j

de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araujo
a:p�s rece_be: os s.ocorros neces- e José Abre�,
sarIosl alí fICOU Internado. � & & ., .a'"It"•........................"" cP_ "" ...." _.._"" _T T "" ....,

.

Rua Felipe Schmid t, 38 - Fône 1595 - FlorianópolIs

Aproveitem a Oportunidade
Atenção ! muita atenção !
Povo de Florianópolis!
A "('REDIÁRIA PARA TODOS" estabelecida á rua

Felipe Sehmídt n, 38, esquina Jeronímo Coelho, atendendo aos
efeitos da crise ocasionada pela grande alta que vem. diaria
mente demarcando em tecidos e roupas feitas em geral - MUI
TO AO CONTRÁRIO - resolveu a partir desta data até o dia
31 de Julho p. v. fazer uma grande bonificação em seus preçosafim de beneficiar ao dístínto pO'vo de Florianópolis.

A todo-s que interessar, freguezes ou não, 4juéiram sem
compromisso fazer uma visita á CREDIÁRIA PARA TODOS.

wc. = •• � w.w�= =u_= ===_= = ••�

Muitas bonificações e médico gra1is
Tudo isto por' apenas Cr$ 1,00

____ I � �

COMPANIDA "AUANÇA DA �A1A"
Fodad. e. 1878 - 5éde: B A I A
INCEND!OS E TRA.NSPORTES .

r'

Cifras do Balanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS Cr.
Cr$

80,900.606,30
5.978.401.755.97

67.053.245,30
142.176603,80

Responsabilidades
Receta
Ativo

Cf

«

Sinistro s pagos nos últimos 10 anos

Responsabilidades «
98.687.816,30

76.736,401306,20

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Escassez de enfermeiras1A zona fra�cesa
, - de ocupaçao

Amsterdam, 2 (SHI) - É tão aguda aqui a escassez de
enfermeiras, que duas mil pessôas não podem ingressar nos

hosp�tais, apesar de haver novecentas camas disponíveis. O
hospital municipal foi obrigado a suspender o seu servico de
ambulâncias e os pacientes são transportados em automóveis
postos à Ilisposição pelo exército canadense. Diminuem regu
lél;rmente os casos de desnutrição, ma:s existe número conside
rável de tuberculosos, com o sanatório local inteiramente cheio
até o sua capacidade máxima. As autoridades municipais estão
refrutando enfermeiras o projéta-se estabelecer um hospital
auxiliar da Cruz Vermelha.

Paris, 2 (S.F.L) - As con

versações inter-aliadas sôbre
as zonas de ocupação da Ale
manha estão concluidas - se

gundo se anuncia e111 circulos
autorizados. A zona que caberá
à França já está fixada. Seus
limites são os seguintes: 1°)
Na margem esquerda do Reno,
os departamentos de Treves e

Coblença, o Sane, Palatínado,
uma parte dó Hesse e Nassau
com inclusão de Mogúncía e

Worrns. Na mr.rgern esquerda, .. lii••••-;;--•••iiliilu_-ái-_..-iil- iiii
os franceses terão dessa forma
o contrôle elo Reno, desde o sul
de Bonn até a fronteira da Sui

ça. 2°) Na margem direita do

Reno, a zona de ocupação
francesa compreende os cír
culos administrativos de Neu
wiecl e Altenkirchen, na Re
narua, uma parte do Hesse
e Nassau, uma parte do País
de Bac1e, ao sul de Karlsruhe,

Imetade do sul de vvurtemterglcom o País de Sigmaringen e

de Hohenzollern e Lindau, na

Baviera. A. grande auto-ostra- ������������������������.- - _

��r tell�af���'uil��ei:an;:���q�! O empre"00 do «DOI» 110 Exe' rC·lto
zor a de ocupação norte-ame- i
ricana. 30) Na Austria, as fôr-I Washington, (S. L H) -� O Serviço de Saúde Pública e o

ças francesas ocuparão Voral-: Exército dos Estados Unidos deram-se as mãos, afim de efe-
I
berg. tuarem amplas experiências e investigações relacionadas

com D emprêgo do "DDT" (dichlorodiphenyl-trichlorethane),
um produto químico que o Exército vem usando com êxito em

suas campanhas contra a malária, no Pacífico. Já foi demons
trada a efieiência do DDT na destruição dos mosquitos trans

missores da malária e de outros insetos portadores de molés

tias. Éntretanto, a dificuldade está em que seu uso indiscimi
nado pode também causar a morte a outros insetos que são

úteis à agricultura e à vida campestre. Assim, o Exército e a

Saúde Pública revelaram que ainda resta muito por se apren
der acêrca dds efeitcs do DDT, antes que sua aplicação ao ar

livre possa ser adotada com segurança.

Baleias Das

PONTOS DE
PORTUGUÊS

I
Vontinua a escassez
de pneus '

I Washington - (S. L H.) -

I Continuai ão escassos nos Es
tados Unidos os pneus .íestína-

I dos aos veículos, durante al-

gum tempo, não obstante o fi- Rio, (V. A.) - Procurando a Parí 2 (S F ) TI
.

i nal da guerra européia _ e' ," polícia do 17° distrito o sr.] aris, ... L. - cealí-
J , zararn-se nesta capital as pro-� que advertem os produtores Ivan Haritofes, domiciliado na

vas finais do Campeonato de
norte-americanos. A "Rubber I rua Conde de Bonfim, queixou- Tênis de París. Na fina] para

"
Manufacturers Association" I se de que os amigos do alheio
calcolou que a produção de I,' haviam penetrado em s.eu

homens, venceu o sr. Yvon
- Petra, derrotando a Marcel

pneus para o mês de junho, jU-j quarto, furtando uma Caixa
Bernard por 6x3, 6xO e Gx4.

:110 e agosto do corrente ano em com medalhas de ouro, conde-
, relação às exigências essenciais corações de seu falecido pai.

Na final para senhoras, vcu-

civís e militares, foi dímínuid s I ceu a sra. Seghers, derrotan-

V t
�lo à srta. Inglebert, por Gx2 e

de trinta e três por cento. "A! « e eranos» 6x3. Na final de duplas, os srs.

I produção
dêsse artigo" decla-

, ou o sr. A. L. Viles, pr�sidente I Rio, 1 (A. N.) - Os inváli- I �:tra e Bernard veI:ceram.aos
da Associação "apresenta-nos dos da guerra conforme notí-: SI s. Boussus e Geutien por ..

I
agora o árdu� fato de que o

I ciamos não são considerados
I Gx2, Gx4 e 6x4. Na final de du-

I lia da vitória na Europa não i incapa�es mas sim "vetera- pIas. para se�h?l'as, ve,nCenlll1
resolveu o problema de pneus".lnos". ,� s:ta. Perietiei e a SIa. �at-

-- I O povo já compreende o tre- roru, q�H' �aterali1. resl'�ctn:a,-
mendo sacrifício feito por eles meu te ;S SI as. Galtier e Vann,

pela Pátria e por isto onde apa- por 9x I e 6x2.

* mu.:ooJi!ltÇA recem são sempre cercados de I S�...,· M�bJIlJft'O J'DI� admiração e simpatia. O povo, era uma ase
PAU ... :r,Ulu.a aliás, deve compensar o heroís-

I t'
.

• P.U.A ..".. mo desses bravos que arrisca- or lSSlma
.A."8DUII COII- . ram a vida para defender o Amsterdam, 2 (S. H. I.) _

:a4.TBL-.l. OH:

el Brasil. Despacho de Balikpapan anun-

nlJ:tlílilllIlHlJil'l� A propósito um vespertino cia que, protegendo com um

81 L�L1!!1 local recebeu a seguinte suges- anel defensivo as refinarias de
tão: que se dê preferência ao petróleo do distrito de Pandan-

Malrl'culas gratl·s veterano, em toda a espécie de sari, as tropas do exército das
fila, que infelizmente ainda Índias Orientais holandesas

Rio. 2 .A N. Foi modificada o
continuam. Da preferência ao ocuparam posições entre os

texto de art 2 do decreto· lei 7,637 veterano e dar-lhe demonstra- rios Wain, Besar e Sumber. As
de 12 de julho de 1945, sôbre ma. ção de respeito. refinarias em questão acham-
triculas gratuitas nos estabeleci. se sob o controle da adminís-
mentos de ensino. Pelo novo texto, No bar e no lar

t-
os referidos estabelecimentos re- li N O T racao civil das Índias Orien-
servarõo anualmente lugares gra- não deve faltar tais holandesas. A resistência
tuitos e de contribuiçõo reduzida, organizada japonesa cessou,
num total correspondente a 5'1. Fo·. restabelec-·Ida porém resta ainda a possíbili-
do montanto da arrecadação. O d d d
favor será distribuido a adolescen-

'

.

a e e. c�mtra-ataques. As no-

tes necessitados, por urna comis-! Gen�bra, 2 (S. F. L) - A 11-
I
vas posiçoes ocupadas pelas

são con.tribuida pelo Diretor do �ha �erea ZUn?h-Genebr:;t-pa-1 tropas h�landesas facilitará a

eatabelecln'\ento. por um :nembro risfoi estabelecida a partir da chegada as linhas aliadas dos
do corpo docente e .pelo Inspetor segunda quinzena de julho, I indonésios que escapem aos
federal, de conformidade com as .. .

t·
.

t..-:J "A' I t
'

instruções que baixar o ministro p�r ml?,Ia l�a c?nJ�n"a 'ua Ir rabalh?s A �orçados lmpoêtos
da Educação e Saúde. France e SWIS Alr . pelos nlpolllcoS.

Se o empregado
brigar .••
Rio 2 (A. N.) -. A Quinta Junta

de Conciliação decidiu que não é
justa causa pare! dfspensar o em

pregado, o tato de o mesmo brigar
com um companheiro, urna vez

que seja em legítima defesa.

------�--�------------------,---------------------�------

Florianópolis 2 de Agoslo de 1945

praias paulistas
s. Paulo, 2 [A. N.] -Estão dando às praias paulistas diversas

baleias erierrnes Uma das últimas aparecidas, foi uma baleia de gran
de tamanho, tornando-se motivo de grande reunião de curiosos. A
pesca foi feita com intensa luta. O cetáceo reagiu ao cêrco, pondo
os seus perseguidores que se utilizavam de pequenos barcos em sério
perigo de vida. Por fim, foi vencido, laçado com cordas e conduzido à
praia. Dalí foi transportado pa�a Santos, pelos funcionários do Ins
tituto de Pesca.

A. Tenório de Albuquerque - o

mestre em português - apre
senta o se. livro pela 3". edi
ção. Livro que é a «cola» do
candidato em exame! Não ha
yerá pergunta a que o exami
nando não responda!
O livro PONTOS DE PORTU

GUÊS possúi o método mais
prática que se possa imaginar!
Nele o leitor aprenderá em pou
cas horas o que levaria meses

em lendo outro livro.
Livro que a Editara Getúlio

Costa distribuiu a tôdas as li
vrarias e casas congêneres.

Hill e HOlY

rpela renovação da França
AURILLAC, 2 (S. F, 1.) - "Temos que refazer, por nos

sas próprias mãos, a Nova França, mas solidamente ligada ao

que ela foi no passado", declarou o general Charles De Gaulle,
presidente do Govêrno Provisório Francês, ao visitar esta ci

dade em companhia do sultão de Marrocos, que é hóspede do

govêrno francês. O general De Gaulle acrescentou que "senti
mos todos que um novo laço nos aprisiona. É diante da Pátria

que tudo se deve inclinar. Referimo-nos principalmente ao

nosso país pelo longo esfôrço que tem de desenvolver. Não há
um só, dentre nós, que não o sinta hoje. Torna-se necessário

imprimir a desunião. � «uelela. Devemos marchar firmemen

te, mas em ordem. A lição principal, que devemos extrair de
nossa luta, é que o caminho por seguir será somente aquele
que conduza à renovação da França".

o Banco do Distrito federal s.n.

Tentar melhorar,
sem fazer confusão
París, 2 (S. F. L) - A con

vocação da próxima constitu
inte continua a ser alvo de co

mentários crítícos e sugestões
da imprensa. Embora sem se

manifestar de todo nesse am

plo debate, o general De Gaul
le - que esteve em consultas
seguidas com os líderes de tô
das as tendências - fez uma

alusão a êsse problema, em

seu discurso pronunciado em

AuriUac. "Se devemos fazer
alguma cousa nova - disse o

chefe do govêrno provisório
� não quer dizer que deva
mos tudo varrer. Conservare
mos o que de bom existe. Há,
sem dúvida, reformas por fa
zer; porém, sem estabelecer a

contusão". Essa frase é obje
to ele comentários ele alguns
cronistas. Assim é que "Le
Pays " faz a advertência se

gutnt.e : "Tudo está aínda por
fazer. Sem trabalho, não há
renascimento possível; mas.

sem união e ordem, não há
também trabalho possível ".
Para Maurice Lacroix, no

jornal "Résistance", "o pro
grama ela democracia francesa;
é o ele trabalhar pela. edifica
ção ele um mundo novo e o de
zelar, simultâneamente, pela!
preservação das liberdades, ,
sem as quais, a ordem seria, I

apenas tirania. "Uma luta gi
gantesca está hoje travada
prossegue o jornal - entre o

capitnllsmo, que não quer pe
recer, e o socialismo, que re

presenta as mais generosas
aspirações 'dos rpovos. Assim, I
podemos dizer com o General,
De Gaulle que é preciso con

servar o que de bom existia e

realizar as transformações ne

eessárias" .

Inauguracão de
Grupo Escolar
No próximo dia II, na cidade de

Araranguá. será inaugurado o novo

Grupo Escolar «Castro Alvea», de
vendo ser, o ato presidido pelo, sr.

interventor Nerêu Ramos,

BITZ ,., Hoje,., ROIY
SIMULTANEAMENTE

Às 17 e 19,30 horos Às 19 horas
Sessões Ch ics

Robert Paige, Eciward Everet. Hor
ton, Evelyn Ankers e Louise
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O VARÃO PRIMITIVO
Uma comédia sensacional e

diferente.
No programa:

Rep. Folha Carioca n. 61' DFB
(Ediçao Especial) •• À chegada ao

Rio de Janeiro das Fôrça Expedi-
cionaria Brasileira.

Noticiário Universal - Jornal
Livre de cenllura
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Reportagens da Folha
ricca 61 - DFB
(Ediçac especial)

«BEMVINDOS À PATRIA
IRMÃOS QUERIDOS E

VITORIOSOS»

cs-

Reportagem completa da che

gada da FÔRÇA EXPEDICIO
NARIA BRASILEIRA na Ca-

pital da República
A polícia sente-se impotente
não contendo sua própria
emoção adere às manifesta
ÇÕ9S e eis o povo, soldados e

crianças, policiaes e velhos,
marinheiros e oficiaas, mu :

lherea e moças formando uma

única massa humana, exul
tante de patriotismo pelo
feito desses brasileiros paca
tos e pacíficos, mas destemi
dos e aguerridoll. heroícoa e

brasileirissimos «pracinhas».
Mães, esposas, irmãs, filhos e

noivas abraçam, apertam con

tra o peito arfante de jubilo,
patriotismo e saudades dos
entes querãdcs, que longe da
pátria souberam honrar as

tradições da raça brasileira,

Participa aos seus clientes e amigos
a inauguração da

SUCURSAL DE PORTO ALEGRE
Florianópolis, 31 de Julho de 1945.

o ESTADO Esportivo

No bar e no lar
liNOT

não deve faltar

Furtaram 8S
condecorações Tênis em Paris
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CONTRA CASPA,

QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABElUDO.
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I situação da
moeda holandesa
Haia, 2 (SHI) - Em artigo

publicado no jornal "Het Vrije
Volk", o dr. Jan Tilburg, sub
diretor do Departamento Cen
tral de Estatística, assinalou
que o florim foi desvalorizado
em vinte-e-um por cento, rela
tivamente à libra esterlina,
desde 1939. Por enquanto, não
existe motivo de inquietação,
porque as importações de capi
tal normalizarão a moeda ho

landesa, segundo explicou o dr.
Tilburg. Com efeito, sàmente
dentro de dois anos, será possí
vel ter-se idéia clara das possi
bilidades holandesas, no que
diz respeito à importação e ex

portação; e então será o mo

mento do saneamento definiti
vo das finanças holandesas.
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