
Serão r�sponsáveis,
S. Francisco, 20 (U, P.)

Foram nomeados três asststen
Chung King, 20 (U, P.) - Informa-se que os japoneses tes para o Ministério do Inte- Inaugurado

S. Paulo, 20 (A. N.) - Será convidaram formalmente o general Mac Arthur a suspender rior japonês, os quais, segun- O Pol,sono de r.roinstalado hoje em Santos o pri- li remessa de paraquedistas, incumbidos de libertar os prísio- do a agência Domei, terão co- Rio, 20 (A. N.) - Foi inau
melro curso de esp�ciali�aç�o neiros aliados nas áreas ocupadas, Como se sabe, um grupo dês- mo responsabilidade principal gurado o Polígono de Tiro na
de oceanografia mannhaI:m Uh tes libertou ontem o herói de Corregidor e Bataã, general Way- a manutenção da paz e ordem restinga de Marambaia, que é
pesca e piscicultu�'a .destIwid.o, right. Agora o Q. G. em Tóquio declarou a Mac Arthur que ês- publicas no regime de OCUp�t- um dos maiores do mundo,ao professorado p�bllCO. do li ..

ses empreemdime.ntos ameaçavam impedir o curso normal da ção aliada. com amplas instalações, ocu-
toral. O curso sera

.

onentado I cessação de hostilidades. Acrescentou a mensagem japonesa panda uma faixa de 40 k.n de
pelo sr. Armando Pma. I que as missões aéreas aliadas, as quais já haviam descido em A viagem de extensão. Estiveram presentes

O f -I· N
- várias cidades da Manchuria, Coreia e China" foram mandadas o presidente da República, o

S DZI elros avais regressar as suas bases. De Gaulle gal. Dutra e altas autoridades
"" ;r '*' militares e civís.

(ie 'adestram M 'Ih 20 (U P) - A emissora de Tóquio informou Paris, 20 (U. P.) - A agên- ------------
II am a, .,

cia de imprensa francesa in- S P I h
·

R�O,. 9 (A. N.). - O Corpo de que o gabinete ja�on�E? reduziu. �s. restrições do blaek-out, da
I forma que o general De Gaulle • ao o omenagelaFuzll�I�OS Nava�s, encerr�)l.l os

I
censura postal, pOI 01 dem de

.. �lI..oito. . partirá a meia noite, do aero-

I M h2xerCIClJS que vinna reallzand?i. ,. A. ", I drama de Orly nos arredores O gra. ascaren as
na restinga de Jacarepagua fMallllhda, 120 �U't P.) _

- As e��ss�raSdlll?0l1lCa� llldlCal��ll desta capital, rumo aos Estu- S. Paulo, 20 (A. N.) - O
nas proximidades da barra de que oram ae as lllS ruçoes aos so a os o Impera 01' no s

_

-

dos Unidos. Conselho Universitário conce-
Tijuca para adestramento de tido de, �e portarem de lfOl'ma hon.rosa �r�enadaA'= att,en�ao H

deu o título de "Doutor Hono-
seu pessoal Constaram os ao esprrít o trudícíonal e os guerreiros nipoes. s ms ruçoes

omenagem ao " " . 1 d D'
.

, .' . .. . - . .' 1 d itar dí
-

ti 1
. 11S causa , ao genera e IVI-

exerCIClOS de desenvolvImento indicando a decisão do imperra e acei ai a ren içao, inna -

J
-

B t· t M . hdi" de I tá 1 d
.

t d "

IM·· d J
· sao, oao a IS a ascaren as

de temas s.ôbre o .�mpreg� e, por base a vonta e imu av� • e.sua majes a e . IDlstro a 08tl1'8 de Morais. Essa homenagem ao
armas da ínrantaría e art.lli.a-!. A'" . ..

l \I I comandante da FEB teve a
ria. Compareceram para aSSIS- Mallllha, 20 CU,.; P.) - A agencia Dorneí indicouque 0AMI-, _RIO, 20, (�. N.) - As esta-

melhor re ercussão nos n ...r íos
tir a fase final das manobras nistério das munições do Japao cancelou as restnçoes sobre, çoes de rádio de S. Paulo, con-I c lt .: Pd Est doI . .

d d d 1 b'
.

1 I l' F
'

�
-

P li t '
U urais o o a .

das quais participaram,
_

t.cm-: o consumo CIvIl na ven a e .corpos e c rum o, ZlllCO, ruquei, gregaua� a eo.eraça� .

au 1s.=a _

bém, o curso de aplicaçao de estanho, bromze, ferro e metais leves. das SOCIedades de RadIO vao No bar e no lar

guarda-marinhas, aspirantes a \ pr�s�ar uma homenagem a? K N O T
Iuzileíros navais e elementos! _..

Ministro da JustIça,. por rr ..;tl- não deve faltar
da companhia escola, várias '

Processo por delito I COitado. é Inocente vo das recent�s.medld�s �oma-
Podera-O seraltas autoridades. De um ob-] ,

••
. '..

das em benefício do ;adlO. A

servatório nas proximidades' I et I os:o, 20 (U. y.) -lmclOll-se homenagem constara de um

as autoridades tiveram ocasião
I
e e I ora

. .

b 1 rOJ eva_d�rmaçQao. �� culpa �o�- almoço com a presença de 300 negociadõSde a recíar os efeitos dos tiros Rio, 20 (A. N.) - O rn vna
.

ra I ym UlS mg, o. e
.

e e radicalistas,
d Pt· de 81 e 60 mms Superior Eleitoral resolveu que 'I do governo colaboraclOlllsta -�---------- Rio, 20 (A. N.) - O diretor

ft mO;n��roe�icazes. a qualificação "ex-oficio," re- norueguês. Prec,isa!ll'ent� .à s Espotáculo promo- da divisão de caça e pesca doa am
cebida posteriormente a 31 de 10,50 horas o propno GUlslmg � .Ministério da Agricultura re-

Primeiro congresso julho e ainda não proce::;�:lda: levantou�se do banco dos réus, v·ldo pela LB.
' solv�u ouvido pelo Conselho

sindical pelo Tribunal, deve ser rê..,ti-
I

para declarar-se inocent� em ll' Naclonal de Caça, que as "leles
S. Paulo, 20 (A. N.) - A 19 tuida aos

� orga_n2zado,re.,s ou, todos os pontos da acusaçao. Salvador, 20 (A. N.) - A co- de jacaré poderão ser comer-

h f d � artlcoes par a �U' missão estadual da L. B. A. ciadas com os seguintes ld!11 a··de outrubro do corrente ano � � .�� e rup ,
_ ":;

t.: -

•. 11' •

d
,. talar-se nesta Ca- JUStIflque porque nao flz€Ia� Oslo, 20 �U. P.) - QUl_-..ng realizará na noite de 25 do ";or- nhos mínimos, medido da Don·

�;�ra ll:-S
'1'0 congresso sin- a remessa dentro do prazo. Nao I afIrmou-se mOccllte, depois de rente no teatro Guarani desta I ta do focinho a base da caur'a:

�� aI â p�rr:ào de S. Paulo '10 havendo justificativa legal, de-, ter ouvid.o durante quas� um.a capital um grande espe.taculo jacaré comum e papão amarelo

�� s�ã�" debatidas as ne�es-I verá ser providenciado ,par�. o

II
hora a leItura da aCllsaçao, fe!. de gala em benefício da Casa 1,20 metros jacaré coroa e ja

iidades mais prementes dos iní�io do processo por dellto �a. alternadamente por tres da Viuva do ExpedicionáriCt caretinga 1,00 metro e jacaré
trabalhadores paulistas. I eleltoraL JUIzes. Baihano." aÇU 2,00 metros.

Reunidos mais de 2
mil trabalhadores
Rio, 20 (A. N.) - Estiveram

reunidos em assembléia na sé
de de seu sindicato mais de
dois mil trabalhadores da in
dustria textil tratando de as

suntos da classe. O sr. Maciel
Filho, presidente do sindicato
da industria de fiação e tece
lagem estudou Q. plano de fun

dação da cooperativa de consu.

mo e da construcão de habita
ções para trabalhadores, pedin
do a formação duma comissão
para elaborar o programa de
execução. Foi debatido o proje
to em questão do incremento
da construcão de nova séde
tratando-se' igualmente do ape
lo do govêrno chinês dirigido
ao Brasil no sentido do forne
cimento de tecidos para arz.pa
rar a situação angustiosa da

população chinesa vitima dire
ta da calamidade da guerra.
Foi designada uma comissão

para estudar a proposta apre
sentada por Maciel Filho.

Expulsos 40 generais do exército� italiano
Roma, 20 (E), - O Ministério da Guerra anunciou que 40 generais, 37 coronéis,
21 tenentes-coronéls e muitos outros oficiais de menor patente foram eliminados
do exército italiano e deshonrados, sob a acusaçao de terem «celaberado com

as fôrças republicanas fascistas»,

Ano XXXI
"

-----------------------------.-----------------------------------
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Não
'"

ve inconveniente

o Sidney, Australia, 20 (U. P,)
- Em editoral, o "Daily Mi
rar" diz que a Australia não vê
inconveniente algum em que
os Estados Unidos retenhamo MAIS ANTIGO DURI� DE SANTA CATARINA

Proprietario e Diretor�Gerente MOA(YR IGUATEMY DA SILVEIRA

às bases instaladas nas ilhas
do Pacífico e tal coisa já foi re
comendada ao sub-comité de
assuntos navais da Càmara
dos Representantes em Was
hington. Em certo trecho, o

"Daily Mirrar" diz que seria
encarada com simpatia qual
quer proposta feita pelos Esta
dos Unidos no sentido de guar
necer a grande cadeia de bas
tiões protetores, cobrindo a

costa australiana, sem que isso
implique em gastos para a

Australia.

Só mediante A It I
- J J

-

�u!���I!!a�e�f:��u��� capl u açao uO apao
o eleitor somente poderá vo-I - ",

tal' na circunscrícão em que, Londres, 20 (U. P.) - A BBC captou uma transmissão da

estiver inscrito, ;alvo median-
I
rádio de Manilha, segundo a qual o general Mac Arthur comu

te resalva previamente conce .. � nicou ao alto comando japonês que os japoneses em seu regres
dida pelo juiz competente, ca-

I
so devem percorrer o mesmo caminho seguido na viagem da

so em que, por motivo �usto, I ida.
.

poderá votar em outra circuns- I • • •

cricão. I São Francisco, 20 (U. P.) - Segundo a NBC o chefe da
Também o funcionário pú- delegação japonesa general Torashiro telegrafou para Tóquio,

blico civil ou militar, transferi-: pedindo que sejam preparados os aparelhos de aterrisagem
do compulsoriamente depois I· noturno no aeroporto japonês para onde regressam seus aviões.
de encerrada a inscrição p:-ld'�- J

Pediu também que hajam automóveis a sua espera, 'Para se

rá votar em circunscrição di- guir viagem imediatamente.
versa da em que se tiver quali-I *' '*' '*'

.

f'ícado e inscrito. Manilha, 20 (U. P.) - Descrevendo a conferência entre
Não serão porém, concedidas

I
os delegados japoneses e norte-americanos, um general norte

resalvas nas capitais dos Ecta- americano diz que a mesma se realizou em mangas de camisa.
dos, no Distrito Federal e nas A noite estava quente, e os norte-americanos usavam o unttor
nas. As resalvas de que aqui se me do dia, com calças de kaki e camisa sem ,gravata. Os japo
trata só poderão ser concedidas neses compareceram em uniforme completo de lã mas não
comarcas onde houver mais zo- tardaram a tirar os paletós e pôr-se a vontade. Quanto a atitu-
10 dias antes das eleições e de dos delegados de parte a parte não se notava hostilidade
serão válidas sómente para as nem arrogancia; eram todos militares cumprindo uma tarefa
mesmas eleições, podendo ser militar. O chefe da delegação japonesa general Torashiro ini

pedidas e transmitidas por te-: ciou a conferência com os labios comprimidos e uma expres
legrama, com Iírma reconneci- são de azedume no rosto, mas pouco a pouco foi-se tornando
da. mais acessível. Era um velho e sincero soldado, incumbido

duma tarefa desagradável, disse o general norte-americano.

A chegada do 2·
escalão da FEH
Rio, 20 (A. N.) - Está sendo

festivamente aguardado o re

gresso, no próximo dia 22, Q"

segundo escalão da F'EB. Ú �,1:i
nístro da Guerra pôs a disposi
ção da imprensa, rádio e em

presas cinematográficas, in
gressos para livre trânsito no

recinto do desfile dos "praci
nhas."

Um novo curso

Alistamento
em conjunto

Partido AcadêmiCO F..'�o, 20 (A ..N.)
- O Tri.bl1�::tl

Regional Eleitoral do Distrito
Renovador

1
Federal resolveu que os conju-

PR?GRA�A: Resu.me's� numa
ges poderão fazer o alistaruen-luta IntensIva pelo Interesse pro' " .' •

gressista da classe. to em conjunto, instruido por
certidão do assentamento do
casamento ou publica forma
conferida em cartório com o

original.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MALHARIAS=QUALIDADE
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Polônin -
u' o

uussrn
Londres - Agôsto - (S. 1. P.) decisão de estabelecer relaç'õe� e n

- A posiçào do governo po lonês lre a Polônia c a Hússiu, de m an e i

exilado em Londres,
í

em sido [rr'- ra am i st usa, si súmc nt c se t rut asse

que n lemcn!c, d ef'in i da pejos f'"tra- disso - não haveria da parte da
nhos - as vezes, com má interpre- Pnlôni a, oposição alguma. ()1lC'11l
tação e ignorancia - e as vezes, conhece a maneira de pensa: d()!'
com maldade e propositalmente poloneses - sabe que, p ara a

,Olu-r-como hostil ii Rússia. Sufic ir-ntc cão ria questão dessa na l nrcz a, os

torna-sr a leitura de jornais vi n- p o lo ncscs c(}ncord��riam im cd i n l a

dos do interior para disso se con- mente. Mas, a Hússi a c o ns i dc ru
vencer. Inumeras vezes foi subli- uma tcndencia ant i-so vi c l i cu , ,I

nh ado que a questão mais real da conjp rccns ive! c [ust i Ii cavcl rca

politica polonesa, encontrar um a cão polonesa em fuce dos falos ('011-

soluçâo amistosa e assentar as re- .�UIllHrlOS, crcad o s pela Hússi a ('

Iaçõcs r-ecipr-ocas po lon o-r ussas. host is e não udmissi vcis do ponto
Não há no mundo polonês que não d c vista, do direito in lct-n aci nnul,
a almeje. A causa desta "inimiga" COlllO Iambcm geralmente compre

relação polono-russa apoia-se, "I]Jre rnsi vcl sentimento da human id n

ludo, na sua maioria, num cqu'vo- dc. Digamos, que o exército SOVil>
co. Este equivoco pr-ecisa se corri- lico é obrigado a privar de libe!;rla
gir, tornando pública a verdade, de os poloneses que parecem p e

que é a seguinte: O Govêrn o Polo- rigosos". por um motivo _CJualq�]('r.
nês exilado em Londres, como Porque, para tais I i ns nuo SC'n;lI11

também a nação inteir-a, desciam ] suficientes os cm-cei-es, COIII. (l�
ter amizade com a Hússi a e firmar' normais regulamentos de p rrxocs.

amistosas relacões de boa vizi-l Porque são precisos até campos rll'
nhanca em cundicões d e igual con.centracão? Porque urostru-xc

para ;�g;1Hl. Os pol oricscs, na vei'da-/ necessúria' a detenção dos p olnn c

de, nao tem aversao alguma aos ses_? . .

russos, detestam sómente os ale- E apenas UIll exemplo in d icutlo,
mães, C011l0, sôbre maneira, todo o o fato (>, entrelanto, "que ú Hú;sia
mundo civilizado os detesta. Quan- quer ia sozinha Ia tos c, cm scguir!«.
to ao mais, a n aç ão polonesa csí

á

quando os polol1(:scs prot('starn�lI
esgotaria com a guerra iu i nterrnp- contra eles - tais protpst.os s.ao
ta de quasi (j anos, e com a búrba- chamados pro])aganda anll-SO"IP-

ra ocupação e, por esta razão, dc- tica".
_ , '

seia a todo CllstO, não só a paz C0111 OS protcstos sao a consNllICnCI<l,
a 'Hússia, 'mas também, retornar it não é prcciso criar llloti\'()s c niio
vicia nermal c ao seu trabalho ql1o- ha"erú contra elcs, os protestos.
lidiano. Si sómente se trat�J."se da

CONTA CORRENTE POPULAR
. Juros 5l/2 a B. - Limite Cr$ 30.000,00

� -.." Movimrntação com cheques

�� Banco do Distrito Federal S.l I
CAPITAL: CR$ 60.000,000,00 I
RESERVAS: CR$ 12.500.000,00 ,.

Rua Trajano, 23 • Florianópolis I

I

Rua Saldanha Marinho 2-A

FLORIANÓPOLlS

Cunfeccionando
-

O seu
terno na

Alfaiataria Líder
�e

CLftUDIONOR OUTRA

IjEMORROIDIS
EJte e!p,c.ififU
alivi« ed dÔ'lIJ
e euit« tÁS

iHfeCfÜeJ. \

A ação benéfica lia Po
_, mada Ma n Zan, prepara-

da especialmente para to
dos os casos de Hemor
roides, é imediata, alivia
as dôres e 08 pruridos,
acalmae evita as compli
cações infecciosas das ul
cerações e varizes hemor
roidais. A venda em tedas
as Farmacias em bisnagas
com canúla especial para
facilitar a aplicação.

MAN'ZAN
PARA HEMORROID4$
Um produto De Wlu

Ouro para Denti�tas
22 Quilates (Justo Título)
Envelope à.e 3 e 5 gramas

.
Pedi·io ao

DEPOSITO DENTARIO

l\1:ASETTI
RUA SEMINARIO, 131 - 135

RUA MARCONI, 44 - S. PAULO
que enviará lista de preços.

NOVOS f
U8JlDO�

COMPRA f

VENDE
•

[diemas por
tuguês, aspa
nhol, frarlcê&
inglês, etc.

:�ornanca, Poesia, Religião, Aviação,
Matemática, Física, Química,

GeO'llogia, Mineralogia, ,Engcenhoria cio
,

iiI, militar e naval, arpintario,
Desenho, Saneamento, Metalurgia
::Ietricidade, Rádio, Máquinas; Mo·
'ores, Hidráulica, Alvenaria, Agri 3tltura, Veterinária. Contabilidadot a

Dieioná:!'ios. ",te. etc.

�.Cb&Wo( wuaw....._

IBOMBAS PARA ÁCiUA
manuais, eletricas e a

vento. I

Motores Elétricos
de

1/2 a 5 H. P.

'RE PRESENTANTES

�rmãos 61avam

I
Rua João Pinto, 6

Caixa Postal, 42

Florianópolis
,,�-�-

Aceita encomendas para o interior do Estado

Rua Tiradentes n°, 10 ••• Florianópolis ... Santa Catarina

Estabelecimento
DE

NICANOR

I
'I'rohclhos Comerciais
Irnpresado o cêres

Composição de livrai e

Jornais

Gráfico Brasil
SOUZA

Téséll e Memorais
Doublés e tricrornio.

Revis�as - Avul.oli - Caixas •

Eatojoa, etc.
,

F�sta a verdadel
Sapatos de todos os modelos e

modernos, inclusive Sande lias para
das SENHORAS e SENHORITAS,

PREÇOS SE.M RIVA1S!
Não comprem seus calçados sem visitar a

«Tamancaria Barreiros)

e

dos tipos mais

praia ao alcance
por verdadeiros

MAFRA,41

PEÇA ESTE LIVRO ! ..:

o Quixotesco General Franco

RUA CONSELHEIRO

DOENCAS DO GADO
E REMÉDIOS

Prof. Jaime Fuentecilla - (Ex- r tenebrosos campos ele concentração
clusivirlade elo CEC para "O Esta- da Alemanha nazista. É isso o que
elo") - México - Depois elas cori- cumpre evitar e representa a má
ver-ações de Potsdam, anuviou-se 'Cima responsabilidade elos homens
sensivelmente a atmosfera políti- sôbre os quais recairá a tarefa ele
ca ela Falange espanhola, abrindo estabelecer a paz no mundo de 110-
ao general Franco. um panorama, r " , ,.

jue jamais o "cauelillo" poderia je. I'oler ar ,r:a Em Ol�? o I egirne

esperar, Dizemos ela intransigên- �alan�lst,a COI l(:sI?ondeIla !1 cl�s
cia com que Attlee, Truman e Sta- 1 espeítar o sacIlflc�O ele milhar es

lin encaram o .regime totalitário ele ll1gl�ses, ,anlencanos e 0l!�ros
da Espanha. A política espanho- povos ela Em opa que sucumb,ll al�
la apresenta os germes que deram em defesa ela liberdade e ela jusu
início na Alemanha à política se- ça mUn(�la� Sena preparar com

ereta ele agressão ao mundo civí- esses milhões de mortos novas

lizaclo. ::\ão acreditamos que a Es- harncadas para outra guerra ele
panha viesse a dssencadear uma extermínio como. a que acaha de
rova guerra r..r Europa. porém encerrar-se na Europa. Enfim, se

poderia facilitar os meios políticos ria a anulação elos objetivos de
a que se instalasse novamente no guerra ele tôclas as Nações Unidas,
continente a situação caractcristi-I formulados por ocasião da famosa
ca ele Dachau e Buchenwakí, os Carta do Atlantico.

>artido Acadêmico Renovador I
PROGRAMA i

PROPÕE A CRIAÇÃO DE: IIlo Séde Própria.
20 Teatro Acadêmico.
30 Viagens culturais e outras

íealizações de interêsse geral e

particular, apresentadas pela
Classe.

BRITO
o alfaiate indicado
Tir adentes, 11

----

Prefira uma parte de 8fr1 J

trôco em "Selos Pró Doente
Pobre do Hospital de Carlda·
de". e estará êontrlbulndo para
que êle tome mais um pouco
de leite, tenha melhores medi·
camentos, mais confôrto no

leito de sofrimento, etc. etc ••".
(Campaha de Humanldadt

do HospItal de -CarIdade).

108 paginas - 50 gravuras - Cr. $ 6,00
contra reembolso postal

UZINAS ClilMICAS BRASILEIRAS Llua.
(. P.l,�I, u-� ;lAllOJI�AB""L - e, s. P•• I ..

-I Agradecimentos
Seja o LlDER OA I �!;����!1� Mo�a��ne��I MOO n

mandante da FEB, dirigi�H
. =xpressiva carta 'de agradeci-
mentos à presidente da L. B

A., pelos grandes benefícios
prestados aos pracinhas e suaE

famílias, durante a guerra.

Sedas,

CASA SA
Lãs

�A a(OSA
Casemiras

ORLANI)O SOr\. I-{PEJLLl
Rua Conselheiro �1afra, 36. - loja e sobrelOja - Telefone 1514 (rede interna)

Caixa Postal 51 --- End. Teleg.: {(Scarpelli» --- Florianópolis
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,." ..ou

4 O ESTADO-Terca.feira 21 de Agoslo ele 1945
--------------�--------------------�-------------=---------------------------------------------

Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

PRÊMIO MAIOR CR s 6.250,00

ITAJAi - S· CATARINA
COMISSÁRIOS DE AVARIAS

Representações
CO�Biglllações •• Conta Pr6pria

Ruo Ped.ro Ferreira. 5
2' Pavímerite

CAIXA POSTAL. 117

SEGUROS DE:
Transportes Marítimos; Ferro.
VlarlOS. Radoviárioli. Aéreos.
Cascos, Fôqo, Acidentes do
Trabolho, Acidentes Peslloais,
Responlabilidade Civil e Vida,

A constituícão
,

de Rui Barbosa

o mELHOR DOS mELHORES
_____ I.IC ON,S_ N� \114 •

Mário Pinto Serva - (Exclusi
vic1acle elo CEC para "O Estado"),
- Como todos os países latinos,
caímos na ideologia de faln'icarmos
novas const ituicôes . .Iá Perlro Les
sa num elos primeios numeros ela
"Revista elo Brasi l", diagnosticou
admn-avelmanto essa docnoa elos
países latinos. consistente em mu

dar de Constituicão como quem
muda de roupa. �a lng laterra até
hoje vigora a Xlugna Carta ele 1215.

I

'

li; nos Estados Unidos é sempre a
mesma Constituk-áo ele 17R7. sóbre
a qual Rui moldou a nossa, apri
morando e corrigindo o seu origi
nal para se adaptar ao nosso país.
Devemos imitar a Inglaterr-a e os

_--- -:"'IEstado� Uriidos nesse culto ao pas-
sado, nes�a recusa a mutacões
constantes ele Constituicõss. Os
americanos têm tal culto à sua

Constituição que até Q Congresso
los Estados Unidos em :3 de abril
le 1 !}1S, aprovou o "Credo

-

elos

IAmericanos": "Creio nos Estados
Unidos ela América como um go
vêrno do povo, pelo povo, para o �')OVO; CUjOS

.

justos

])Odere.s
são

ele-I.rivados elo consentimento elos go-
verriados: que é uma democracia I '

1a República; uma nação sobera
na composta ele vários estados so-

l,
'ieranos: uma perfeita união, una

---....----------........-----""

, inseparável; estabelecida naque- .... ..

Endereço Telegráfico « BO S CO·) ies princípios ele Liberdade. Igual-
----------------------------- dade, Justiça e Humanidade pelos

ADVOG \_-IJO�quais os patriotas americanos sa-
crificaram suas vielas e fortunas, ):__.... _

4pareAlbos ele
r

tr.·cos Por isso creio que é meu dever
. Dara com meu país amá-lo: clefen-

A Instaladora de Flortaaé- 'ler sua Ccnstiturcâo: obedecer as
suas leis; respeitar sua bandeira epolis, à rua Trajano n. 11, avi- TOSSE. 'lefendê-la contra todos seus ini- ESCRITÓRIO'. Rua Felipe Schmidt 52 _ Sala 5

Isa a sua dístinta freguesia que migos". Idispõe de operários habi1i.ta-
B R O N QUI T E

I
Edifício Cruzeiro - Florianópolis.

dos para executar Instalações , .... .... ..... .

de Luz e Fôrça em geral, for- TOME SEMPile Veda M Orofl·no!necendo orçamento grátis e • 1
sem compromisso para seus -:» Cirurgiã - dentista

'

serviços.
Possui também oficina espe

cializada, com técnícos profis
síonaís, :Qara 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 d� rádio.

4 mais preferida, é inegávet
2 sorteios mensais 4 e 18

Diplomada pela Escola de
Odontologia da Faculdade
de Medicina da Univer-
sidade de Porto Alegre.

Consultas com hora mar

cada, no per iodo das 14
às 19 horas.

MATE:
� ====DWW&ft� �

•

Oswaldo Apolonio da Rosa
AEPRESENTACÕES

Aceita reprellentações para o Es todo de
Santa Catarina.

Laguna - Cx Postal, 66. - Tel: Rosa
Santa Catarina.

a 'G�TTu�NTí''\-�L\N _ J�J.. I \.�.11 ___

Contém oito elementos tônicos

Fósforo, Cálcío, Vanadalo e

Arseniato de
Sódio, etc.

Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados. Anêmicos,

Magros, Mães Que Criam,
Orr- nçue Raquítlcas rece

bel ão li tonificação geral
do organismo com o

Muitas bonificaçõ es • médico gl a is
•

Tudo isto por cpencrs c-s 1,00

r
R. H. BOSCO LTDA.

Exijam o Sabão

[Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr, J. J. DE SOUSA CABRAL

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
WETZEL INDUSTRIAL-J()INVILI,E.-eIA.

recomenda-se para hospitai, colegio, etc. pela sua qualidade desinfetant�
(M (Hei') regis1

EVOlução da me
dicina industrial

Procura-se uma casa

de comércio para ins

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

I VfN;;_;�Ql.
Consultório e Residencia:

I u'a rndqwirie Singer, para sapa-

Rua Esteves Junior 129. teâro , tipo 18x2. Otillno estado de

T I f 1218 I conservação, 'Fratar com Hercilio

No bar e no lar
e e one -

.

I �o�:�,_-.!!�.!,.�1�o!�....._.h--_.._.._3_v:3
KN9T MACHADO & CJA� '-------�'Negócio Vende senão, deve faltar I'.gÉlncia. e Repr••entaçõe. em Geral" D ISSOLVE I

-

f

-

Pcom freg.,uesi,a eita, n� ra-

DOENÇAS NERVOS.A.� Matriz: Florian6poli. I ça Louro Muller 2, por rnat ívo de

�om os progressos da medicino, R�:!x:ãOp�!�:?: �i 5

ARGORDURAV j,V_io.gem.
Ver a tratar no

me�;;4hoje, as doenças ner!osas, quando Filial: Cresciúma
�tr�tadas em tem,??, �ao males pe�- Rua Floriano Peixoto, ./n (Eciif.

f�ltamente reme?IaVel_:>. � cu�andel- Pr6prio).-Telegramall: ·PRIM1fS· I
,. Empregadansmo, fruto da IgnOr1M1.Cla, so pode

I Agemt•• DO. principais rnunicipioe Muitos' Qui os por Mes � ..
prejudicar os indivíduos afetados de do E.tndo V. é demasiadamente gorda? Não gos- .r-T a Avenida Hercilio Luz ntais enfermidades. O Serviço Na- - taria de ter o corpo das belissimas Es-
dona! de Doe�ç�s mentais dispõe Camisas, Gravatas, Pijamesl trêlas de Cinema de Hollywood? Um 69. precisa-se duma que saiba
de. um Ambulatõrlo, que atende g�a-I Meiasdas melhores, pelos me ���l�o á�aes��li��rn�a a��em�:�estfa����; cozinhar.
tuItamente os doentes Jlervosos ín-] artistas, descobriu um método rapido __ _""-_"" "'_""""W_Io".•"'_ .,.. ""••",.- -.--. P. Xisto - (Famoso comentarts-
digentes, na Rua Deodoro 22, das 9 cores preços s6 na CASA MIS e seguro de dissolver a g.,:dura sem re-

Motor a oleo cru
F

ta brasileiro mundialmente conhe-, CILANEA R C M f 9 correr a dietas drasticas ou a exercíciosas 11 horas, diàriamente. - ua, ara,. excessivos. Esta descoberta, chamada ciclo excluslvo cio CEC para "O
Formode, promove nova saúde e "Oli Estado). De 20 anos para cá. em.
energia ao dissolver a gordura de modo VENDE-SE um marca todo o mundo, foram grandes as

'que
V. se sentirá e parecerá maís [o- " "I t

-

f ç •

vem 10 anos. Basta tomar 2 pastilhas max - nH ro açoes - or a transformações por CJue passou a
3 vezes ao dia. Formode é um pre- de 6 a 8 cavalos, possuindo indústr-ia. No campo da medicina
parado garantido para remover o ex-

cota de oleo. industrial por exemplo, as fábricascesso de gordura. Peça Formode,
hoje mesmo, em qualquer farmácia. A Tratar com Sidnei Noceti à não dispunham ele provisão algu-
nossa garantia é a sua maior proteção, ma para tratar seus operários ací-
Distr. S. I. P, Eaixa Postal 3786 - Rio rua João Pinto, 44. dentados. As fábricas eram mal

Telefone 1134.

I
iluminadas e mal ventiladas. Pou-
cas eram as medidas higienieas.

CI
· Vende-se uma com Esses prohlernas . tiveram solução

NSTITUTO DE DIAGNOSTICO laCara 50.000 mts2, ten-, adectuacla durante esta guerra; não

cp 'NICO h po(l1am os mgleses, real'lzanelo o
iW '., do casa de mora?a e engen o, maior esforço ela sua história, per-

OR DJALMA sita em ItClguassu. "{'ratar com mitir que seus operários - verela-
•

A. L Alves, à rua Deodoro, 35 eleiros soldados - ficassem entre-

MOELLMAN N gues à sorte. desperdiçando muitas

I L E I C A horas ele um trabalho essencial à
formado pela Un1TU.l1�. de Gen.bn

" e�istêneia do país� Por isso mesmo,
Com prAtica nOl' hottplU.1.I euroImU toclas as preCaL"leOes foram toma-

.'l1nJca m>M1ca em cerlll. ped.latrla, acen" Em perfeito estado, com telemetro, elas, em tôdas as fábricas inglesas,
lU do l!1fi.ema nerTo.a. aparelho Ireni� filtro amarelo, objetiva I :3.5 para elar ao operário as melhol'es

urI:D.&rl.o do homem .. da mulher f6co 5 cmll., com bolse. de couro. oportunielades para se curar rápi-
lilfl1Gte. TéellÚro: DR.. PAULO TAVA;iii' VENDE-SE. c1amente, sem qualquer prejuízo
CW'IIO de Radiologia Cl1!!1ca com o c1:r Informações nesta redação. para seu físico, e com a mínima

4anOtOl) de 4breu Campanario (810 Pau perda ele trabalho efetivo. Enfer-
o�, E.tpeC1al1ZaQ<) em Hl!r1ene • liaM. ""e' CR� '%00,&0. marias modernas, dispondo de apa
t>O.bl1ca, pela Uni ....eraldalN do Rio l1e Ja f41. '1' J U relhagem e ele pessoal treinado,
lelro. - Gabmete ,,:& Rato X - Electru Precisa-se alugar uma caBO, não tratamento prolongaelo para os ca

:ar(Uo�fUl el1n1cs - lIIetabol1ml? ti!: muito distante do eoleqio Goração sos necessárIos - tudo foi feito,
I 8&1 - 8onG.�em Duooltnal - G&bl!nett de Jesús. P.agam.sá atéCR$ 300,00 nesse sentido. Graç�s a isso .é que
! te t!Jr1oterapla - Laboratório de m1c.ro.t

I mensais, odeantada.mente. Dão-se os lpglese� eonsegUlrall! reallzar O

�op1a • .nállise el1n.Ica. - Rua I'I1"I1SJ1&J referências. Informações nesta Re· notavel feito c�e proeluçao CJue todo
lIlaebado.•. renAl 1.1M, - I'lodanóvolll! dação, O mundo admIra,

gelado
chá'
chimarrão

Bebida saudável·

. S��Ã���RCêAt
ESPECIALIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sta. Joana de Chantal,
Viuva

Joana Fr-ancíscc Fremíot, Baro-
neza de Chantal, nosceu aos 28

I de janeiro de 1572 em Dij�n Fran
ça. Seus pais deram-lhe uma es

merada educação. Com vinte anos

de idade, casou ela com Cri.tó-
v40 de Rabutin, Barão de Chan
tal, dando o exemplo vivo de u

ma espôlla e mãe cri.tã. Mas pou
co. anOI depois, caiu urna gota
bem amarga no seu cálice de fe
licidade. Um acidente numa caça
da roubou-lhe o marido ardente
mente amado, Joana resolveu .e

guir os conselhos que S. Paulo dá
às viuva., vivendo d 'ora em dian
te retirada e cuidando somente
de seus filhos e de sua casa, cul
tivando ao mesmo tempo a ora

ção e tôdas as virtude. cristãs. Un
Dijon chegou a conhecer o grande
Bispo de Genebra. S. Francisco de
SaUes. ao qual escolheu corno guia
espiritual. Quando ê.te lhe falou
do seu plano de fundar uma or-

A direção não se responsabiliza dem religiosa. resolveu Joana fazer
pelos conceitos esaitidos n08 parte dela. Assim dirigiu-se para

artigos asainad9s Annecy. depe ís de ter vencido inú-
_______________

1 meros obstáculos. Aí surgilol, entio
a Ordem da Visitação de Nosaa ISenhora cuja primeira superiora
ela ficou: O novel inatituto exigiu·
lhe muitos sacrifícios, principal
mente. depois da morte de São
Frcmcísco. Durante alguns o.nos foi

e Joana superiora do primeiro con

vento da ordem em París. De mui
tos lugares chegavam-lhe pedidos i�ue fundasse novas ccscs. Uma
.egunda vez teve que ir a París a

convite da rainha Ana da Austria.
Na viagem de volta a Annecy, caiu
doente e veiu a falecer em M.ulins,
oe. 13 de dezembro de 1641. Seus
reatol mortais forma levados para
Annecy. O Papa Clemente XIV Eí
xou sua fe.ta pera o dia 21 de
agosto. aniversário da fundação
da Ordem da Visitação,

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oücíaas à
rua Jeãe Pinto D.. o 3

Tel. 1622 - ex. pestal 139
.

ASSINATURAS
Na Capital:

Cr$
era
Cr$
I3r$
Crt

Ano
Semestre
Trim es t I"(�

Mês

70,00
46,0Il
28,00
7,B{I
0,30Número avu lao

Nu Interior:

Cr,
Cr,
Cr'

80,00
45.09
25,00

Ano
Semestre
Trimestre

Anúncios mediante contrito,

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

Vida Social
Faum anot!i hoje,
os Bra. Frederico Di Bernardi

Haroldo Caldeira de Andrade;
as sras. Otilia l!)oner da Silvei

ra, Ar.ioné PireB, Dulcemar Soe
reli da Luz e viuva Maria Kletem
berg Couto;
as Britas Oevoldíno Silva, .Pmita

Wenclausen, Maria Silva e Oda
Tolentino;
a menina Helenita, filha do sr

Ernalli Born da Silva, Eunciondrto
federal.

•

Nasefmentls:
Está em featas o I ar do sr. Sil

vio Velo.o. comerciárie, e de .ua

eapôsa d. Joeiro de Paulo Veloso,
com o nascimento de leu filhi·
nho Domingo•.

•

Jaime-A..unção é o nome do
robusto garoto que veio enriquecer
o lar do sr , Osaí Camara da Si!
va, dedicado Coletor Federal em

Palhoça, e de sua exma. e,pÔIIEl d
AlbertinCl Rumpinelli da Silva,

•

'Ia'.ateu
Acha-se nesta capital, o nosso

di. tinto conterrâneo, sr, dr' José
da Luz Forrtes , provecto advogado
em Ibiroma.

BR IT O
O alfaiate indicado

Tiradentes, 11

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

I Osny Câmara ia Silva e

Robertina Rampinelli
da Silva

participam a seus parentes e

amigos o noaelrnerrto de seu

filho JAYME ASSUNÇÃO DA
SILVA.

S. José, 15/8/45

3v ·2

o santo do dia

ANTI- PALÚDICO
de comprovada eficácia
Hii mais de 50 anos, CHOLAGO
GUE lNDIO DE OSGOOD tem

merecido a preferência, em todo

@) Brasil, no tratamento do impa
ludismo e suas manifestações,
Sua fórmula, contendo aloés, raiz
de genciana, raiz de calumba e

casca de quina, além de constituir
uma medicação preventiva de

larga aplicação nas zonas palude
sas, é excelente no descongestio
namento do fígado e no resta

belecimento da' secreção biliar,

� • �;:' jC
• • 'i#, '1' ': . :r.

Ch·Dlâgogu�·lndi,�,.;
1

" �E OSGOOD ",""

Leopoldo Meira e

senhora
participam 0011 parentes e amigos

o na.cimento de seu filho
Edmílson.

Florianópoli., 14-8·1945,
5v·3

ACADÊMICO DE DIREITO!: Ga
ranta a realização das suas aspi
racões, votando no PARTIDO ACA
DtMICO RENOVADOR.

I

(OU
A MULHER

REGULADOR VIEIRA;
EVITARA DORES

Alivia as Cólicas Uterinas
Emprega-se com vantagempa

ra combater as lrregulatidades
das funções periódicas das se

nhoras. É calmante e regulador
dessas funções.
FLUXO.REDATINA. pela Flua

comprovada eficácia, é muito re

ceitada, Deve ser usada com

confiança.
FLUXO-SEDATINA encontra !'fI

em toda parte,

Apresentar-se... deslumbrar ...

e triunfar!

Ventura só reservada

à mulher que sabe usar

VAN ESS, o baton que

faz seus encantos realçar.

Uma requintada gama de

tonalidades da última moda,

realçadas por uma base exclusiva de

"creme veludo", que suaviza,
protege e embeleza os labios.

a famosa marca americana!

criação ao mesmo tempo da arte e da ciencia!

1.�rC
----------------- -_ ....

o PRECEITO DO DIA No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

- ,

FILHA I MAE I AV.O I
Todas devem usar a

w_�

* Use lambem o pó e "rourn" a\'"Il!dR�O (' :>lornizado

"A:'-l ES';, que tornarãu irre vis l i ve. a sl!a cu.is.

I
APENAS Cr$ 3,00 \ CASA MISCELANEA distri-

C;om e�s.a ínfima quantia. �océ buidora dos Rád' R C Aesta auxiliando o seu

prOl:lmo.\, ,

lOS
:

• •

Contribua para a Caixa de Esmolas Victor, Válvulas e DISCO!!.
aos Indízentes de Florianópolis. Rua Conselhelro Mafra, 9

Baton para os labias

DESPERTE I Bl11S
DO S'lU FIGIDO
E Saltm til ca. lIspost. ........
Seu fígado deft produzir dian..a.

um litro de bilis. Se a bilis Dão ceere •
�remente, os alimentos não sãodige�
e apodrecem. Os r;ases Íllcham oestA

r;o. Sobrevém a prisão de "entre. Ved
sente-se abatido e como que en"enenad-.
Tudo é amargo e a "ida é um. martíri..
Uma simples evacuaçãe não tocaÁa

causa. Neste caso, as Pílulas Cartel' iii
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 bilil
correr livremente. Peça as Pílulas Cartes,
Não aceite outro produto. Preço: Cr. S 3,00.

......."".. •....:---.....-.--- - .._� '_-..-.JlIrI
_-

-,

ES1�-A'tl°R"'·NA

ENQUANTO É TEMPO
Nas crianças, adenóides doentes e

aumentadas de volume uaucdrnen
te lião causas de resfriados e do

ariçoa des ouv idos e da garganta.
Se não houver tratamento adequa
do, poderão sobrevir as mais sérias
complicações. tais como anginas,
puz nos ouvidos. bronquite, pneu
monia, etc.

Se seu filhinho se resfria fre
qüentemente, leve-o ao esp�cialista Ipara examinar-lhe o narIz e a

garganta. SNES,

VENDE-SE
Urna chocara no lugar denomi

nado CAPOEIRAS, com 20.807 zn , 2
com uma casa de madeira coberta
de telha. insta loção de luz elétri
ca, boa água. de poço e bomba.
animais vacuns, aves. Tratar em

dia. úteil na Escola Industrial,
nos dernuis dias com seu proprie
tário, Pedro Adão Schitz, em sua

, relÍdência, em Capoeira•. �'llIR or �üGU[l��

o SE U ORGANISMO
PQECISA DE UMA

LIMPEZA GERAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Estocolmo (Via Aérea) . Há
dez anos já, Iodas as apostas sóbr e
() fulebol na Suécia se fazem alva
vex de uma sociedade chamada A.
B. Tlpstjanst, na qual o Estado
t em uma influencia d cc is i va. Ante
r i ormen le, existiam no país vár i as
empresas panticularcs que a (Il,p i- 'a-''''' -a-_a' -_-, -a -a-.·._a.., -.-'.-'.ra .., a·.·' _....,

nistravam estas apostas, porém co-

mo o estabelecimento do m0110]lÓ- A CREDIARIAli o introduziu-se num controle efi-
caz, aumentou-se a importu nc ia
das apostas, C0111 o consequente au

mento dos lucros e o Gover-no oh
teve uma boa fonle de rcud as su

plementar. Finalmente, como re-

sultado também da crcacão do mo

nopol io, os desporlos e' a vi ria ao

ar l i vre, recebem anualmente con
sid erúvcis contribuicões dos bene
fícios da sociedade "cm questão.
Segundo o último relatório anual,

o vnlumc de operações do mono

pólio suéco de apostas sôbr e o Iu- A "CREDIARIA PARA TODOS" estabelecida á rua

lel!ol, s�lbi�_a 27 mi lhócs de c()ro,�s Felipe Sclunidt n, 38, esquina Jeronímo Coelho, atendendo aos
(L. S. )'; G.J;)(l.Ü'OO) no ano cconomr- f"t l' .

d I d' lt
. .

co 1943-1944. Antes da guerra, a
e eitos ( a errse ocasrona a pe a gran e a. a que vem díaría-

maior parte das rendas deste mo I mente demarcando em tecidos e roupas feitas em geral - Jl'IUI
Il.oj)úlio se empregava cm I)cnel'!- 'I'O AO CONTRAR.IO - resolveu a partir desta data até o dia
CI�L<; dos de;;porlos e recre;�c:oes 11ll-!3.1 de AGOSTO fazer uma grande bonificação em seus preçosb licas, porem na situacáo atual f' d 1 f" dí t' t d FI

• , •

tem sido utilizaria, paru outros a rm e iene ICIar ao IS ln o povo e ortanôpolís,
Médico especialilta em DOENÇAS· DOS OLHOS fins; não obstante, continua-se des-[ A todos que interessar, fregueses ou não, queiram sem

cureo ... Al)êrfe!coamento e Longa PrAtica no Rio cie Janeiro l i n a n d o aos desportos, etc., uma so-I compromisso fazer uma visita á CREDIÁRIA PARA TODOS
"ONI!IULTAIt - Feia maJlh6: �eJlite au lO.30à.12 h•. à tarde excepto co,

ma bastante consider-ável que, P111
•

II AlI _ OON8ULTOBIO: S.. oloao !'lato ao T. IIOIIra•• _ Hl44 subiu a mais de Ui50.()OO co- ,1) .
"b.tI�••"14 ás 16 or

ti.... L
roas (C, S. 8. 412.50()). Os créditos

'"IM 1 ....1 - RNl4eacla: s.. rre.t.eate eOIl o, 'J são .entregues ÚS organ izacõ'cs cen

Irais de <Iesportos � viria 'ao ar li-

DR ROLDÃO CONSONI I vrc, que, por sua vez,. ,s.l�bvencio-•
I nam os clubes, ;\Iul1lnplos etc.,

CIIUJR.G1A GIilRA.L - ALTA CmURG� - MOL�STIAS DJll SENHORAS - FARTOS I para a construção ele call1\pos de
Fo)'mado pela �aculdJade de Medlctna da Universidade de São Paulo, onde foi. clesp,ortos, quadras elc tenis, pisci-�ilSSlIIlté'nte...nor vário51 anos do Serviço Cirúrgico do Prof. Al1plo Correia Neto. I 1 -.' 1Cinm'gii"�d-o estôrrUlgO e vias blllares, Inte�t!nos (leigado e grosso, t.1tr6Ide. rins. nas (e _na1ac:ao" PISt�S par� �� tc:s

Pl'ó9tata, bflx�a. l1tero. ovãri<J08 e trompas. Varicocele. hldrocele, Tarlzes "hérnia de esquI etc. Alem dISSO, (!Jstrlbul-
!lu 2 la li horas, à Rua FeupeC����T.A�i (altos da Casa Paralso). Tel. l.li9S raln.-se fundos p�l:a a aquisic:ào de

R.li)SIDflNCIA: RUJII EsUn-es JI1niOl'. 179; Tel l!764 eqllilpamento a1lellco, para cursos
dc instruc:ào c para a f,ormac:ão de
inslrulores. Nos dcz anos transc()r
ridos desde a [ul1dacão do mono

pólio ele aposl.as sôbre o futebol,
dislribl1il1-se um lotai de c(orea de
37.00n.Ooo de corôas ({T. S. $.
9.250.000) para laís fins.

ndicadorMédico
MONiZ Ipr. Newton d'Avila

.roçõel -.- Vial. UrinQ�ia. -- Doen
p

dOI lnte.t1no., reto e anu,

.�Iietnorroida.. Tra.tamento da
colite ameblana.

fiqoterapia .- Infra-vermelho.

;"nault: Vitor Meirele•• 28.

nde diariamente à. 11.30 h•. e,

tb tarde. dea 16 h•. em diant.
Ra.id I Vida.! Ramotl, 66.

FODI: 1067.

ANTôNIO

DE ARAGAO

DR.

íJIrIGSIa • Ono»eCl1L vu.Jea •�
I. toras. p� • 400"'_ C......Jt....

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Dili
rJomente d.u II .. 17 Iaoru. RUIDP
.lLA: ��,. .LITlIIilI. n. h.ti ,11)..

MARIO WENDHAUSEN
(Dlplomaao pela "&caldmd. Nac. de Keaicina da UniTerllldad. do BraJrU)

t<l<'no do �""'1Ç() de Cll:n1ca Méd1ca do Professor Onaldo Oltve1ra, méd.l.co IS'

Departamento d. S.dll..

OLUiJUA .u.llIDIUA - llo1ést1ae bltera.. de adllJtoe e er1aJlçu. (''01'I8ULTORJO

• IUIlt!WIlNUIA: Hlla Felipe 8cbmidt .. IS - TeL 8U. OON8ULTAS -- Du 15 iU IIS

-

DR. ARMANDO VAUruO DE ASSIS
".. Serviços tle Clínica Infantí! da Assistência Municipal 41 8oll,lta

de Caridade

CUNiCA MtDlCA DE CRIANÇAS E ADULTOS
OOI'lHUI/l'óRJO: Rua Nunes Machallo. 7 (EdIfício S. Francl.iJco). «_. l .... '

Conaul tos doa 2 àll 6 horas
H,E.smENCIA; Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 78:1

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

DR. BIASE FARACO
M�lcQ - chefe do Serviço ce SlfUls do Centro de Saüne

DQENÇAS DA PELE - S1FILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE.

AMBOS ws SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VlOLETA.�
CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmídt, 46

RES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648

DR. SAVAS LACERDA
{;lInica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nad'iz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 heras.
RESm�'NCIA - Conselheiro Mafra, 77.

TELEFONES 1418 e l204

DR. GEBHARD HROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
rBlHAMA (HAMóNTA) - 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 crianças

CONSULTÓRIO: Rua Fernando Machado, 16

e8N�mLTAS DIARIAMENTE: das 15 ás 18 horas
RESIE>ENCIA: Av. Trompowski, 62 -- Fone Manual 766

DR. SETTE GUSMÃO
CHEl''E BOS SERV1ÇOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE E DO

HOSPITAL "NER�U RAMOS':.
, Curso de ap.ejjfelçoam.ento no Hól;pital São Luiz Gonzaga, de São Paulo - Ex-esta
flArlo do IJOOtuto "�emente Ferreira". de São Paulo - Ex-médico interno do

Sanatório de Santos, em Campos do Jordão.
CJ,fNICA GERAI, - DIAGNóSTICO PRECOCE .11; TRATAMENTO ESPECIALIZADO

DAS DOENÇAS DO APAR1!:LHO R'i1SPIRATóRIO.
OPERACÃO DE JACOBOEUS

\:ONSULTAS: Dlàrlamente. das 3 às fl horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor Meirelea. 18

, RESID1!:NCIA: Rua Esteves Jüníor, 135 - 'l'el. 742.

MADEIRA NEV'ESDR.

DR. ARAUJO
Assl.tente do Prof. Sanson, do Rio de JaIelro

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

C1rUit'gla moderna da GUELA DE LOBO, do LÁBIO LEPORINO (]-áblo e céu

da bOca fendidos de nascença)
IlIofagoscopla, traquêoscopia, broncosoopia vara retirada de corpos estranhos. etc

CONSULTAS: das 10 à. 12 e da. 15 .à. 18 hor""

Rua Nunes Machado n. 20 - Fone 1447

DR. SANTAELLAA.
• (Diplomado pela Faculdade Nacional de Medici�a da

.niversidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço N�-Ilonal de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de MI

Bericérdia, e Hospital Psiquiátrico do Rio. EK médico assisten
te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.

CLíNICA MÉDICA - DOENÇAS NERVOSAS
_ Consultório: Edifício Amélia Ne to

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

NOVO HOTEL
de Miguel Rodrigues de

Sousa
Angelina. Município

de S. José
(Viagens diretas ou via

S. Pedro)
IDEAL PARA REPOISO

Não se aceitam hóspedes
portadores de morestias

con+agiosas

�..� ------..------ ....

I �
�\�(/q.9J'�.I

t=:: iJ �
� �

RNÁTOnO PRTOLDGlCRS

II
Dr. H. G. S. Medina Farm. Narbal Alves de Souza

Farm. L. da Costa Avila

Exame de saJ;lgue. Exame para verificação de cancer,
Exame de unirio , Exame para verificação da gravi-
dez, Exame de escarro, Exame para verificação de
doenças da pele I boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreçles .

�utovaccinas e transfusão de sangue.

Laboratório Clínico

Clínica Geral de Adulto•
. Doença. da. criançaa
Laboratúrio de Análi.e.

clínica•.
Con.ult6rio: rua Felipe Sch
rn.ldt, 21 [alto. da Cala Pa
rai.o). da. 10 30 á. 12 • da.

I15 à. 18 h•.
Re.idância: rua Vi.c. de Ouro

Preto, 64.

IFone: 769 [manual]
____________________________ 8•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -

RUA JOÃO PINTO, 25 - Fone: 1448
(em frente ao Iessute do Estado

Florianópolis

Exame químico de farinhas, bebidas, ca�é. águas, etc.
� I ...

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARlUCIA

I.. C••lo.•• Mafra, 4 e 5 - FONE 1.142
Eatrela a li•.acfle

l

Os Desportos e a
Fazendâ Pública

.......

COMPANlHA "ALIANÇA DA BAtA"
Fudada em 1878 - Séde: IS A I A
INCENDJOS E TRANSPORTES

Cifras do Balanço de 1944:

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

CAPITAL E RESERVAS
Respon sabilidades
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978.401.755.97

67.053.245,30
142.176603,80

«

«

Sinistros pagos nos últimos 10 anos

Responsabilida des «

98.687.816.30
76.736,401306,20

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho. Dr. Francisco
de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e José Abreu.

PARA TODOS
Rua Felipe

I

Schmidt. 38 - Fône 1595 .

- Píerlanénehs

Aproveitem a Oportunidade
Atenção! muita atenção!
Povo de Florianópolis!

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE
"SÃO SEBASTIÃO"

Sob a di.reç!io cllnica do

DR.DJALMA MOELLMANN

Construç!io moderna e confortãvel, situada em aprazlvel chãcara com
esplêndida vista para o mar.

Excelent.e local parâ coca de repouso. Água fria e quente

APAREI,HAMENTO COMPJ,ETO E IUODERNtSSIMO PARA 'TRATAMEN1.'O
MÉDICO. CIRúRGICO E GíNECOI,ÓGICO.

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtas
- Eletricidade médica - Exames endoscópicos.
Laboratórios para 08 exame!! de elocida<,;lio de dlai'nÓstlC08.

Apartamentos de luxo com banheiro
Apartamentos de la classe
Quartos de 2a classe
Quart",s com duas camas

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$ 408,00.
O DOENTE PóDE TER M�DICO PARTICULAR

FLORIANÓPOLIS
Largo São Sebastião --o- Telefone: 1.153

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções uDISTINTAn e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras. riscados, brins
bons e baratos, algodões, morins e aviamentos
paro alfaiates, que recebe diretamente das

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

Florlan6polis. - FILIAIS em Blumenau e Lajes.
melhores fábricas. A Caso "A CAPITAL" choma a atenção dos

visita antes de efetuo rem, suas compras. MATRIZ em

� I --..-- -- _ --..--..-- ..
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



de seriedade e cultura'
BUENOS AIRES, 20 (U. P.) .. OS CAVALEIROS DO EXÉRCITO ARGENTINO, QUEr'DEVIAM PARTICIPAR DO CERTAME HI.
PICO ORGANIZADO NA EXPOSIÇÃO RliRAL, DEIXARAM DE COMPARECER. Nr MA EXPLICAÇÃO DIRIGIDA AO MINIS.
TRO DA GUERRA� AFIRMAM ELES QUE A TROPA FOI "COVARDEMENTE VAIADA" NO SÁBADO, QUANDO UMA PEÇA
DE ARTILHARIA PASSAVA PELA PISTA SENDO ÊSSE o MOTIVO DA SUA DESISTÊNCIA. DEPOIS DE ACUSAR A DIRE.
TORIA DA SOCIEDADE RURAL ARGENTINA DE "FALTA DE SERIEDADE E CUlTURA", OS OFICIAIS DISSERAM SER LA.

MENTÁVEL SE TER REPRODUZIDO NA FRENTE DE OFICIAIS.

o IE� 11a<iii<O ::t�!;é!a�;:b)a� Afim

___� �_'�� ,_-
de melhor acompanhar as Ia-

FlorianopoUt 21 r.le Agosto de 1945 ses do inquérito que está sendo
procedido a respeito do afun-
damento do vapor "Ajudante,"

10 000 aCI·OnlDstas braSllllelllrOS seguiu para o local do sinístro,

• 'o�:=�:���c'��'��J���a�u,
Jcrscv Cit�, - (S. T. II,) - () H. a bordo de aviocs, para a AmériealCUrrSo de irutic:ultura

Juan T. Trippc, presidente da Pun do Sul, estavam rcscrvados até no- Rio, 20 -A.N- Está funcionando
Amcrican Airwavs declarou, lUI vcmbro dêsle ano. Declarou, lam- todos os domingos na Escola Wen

rcuniâo anual, aos acionistas dessa bém, que era pol il icn geral da com- cealou Belo, na Penha, um curso

empresa, que espera receber mais puuhia encorajar a compra de açôcs prátido de huticultura, um dos

material de vôo para as rotas do de corupanh ias suhsidiúrias ,1;1 mais interessantes que se conhe

Atlântico norte, afim de auxiliar

oI
Pan All1cri(:an, na Al11�rica (lo Sul, cem entre nôs.

dr-scongcsf inonamcnto do trafego par.i cidadãos dos parses sul-ame- A primeira turma diplomada
do ar. () sr. Trippe disxc que o tra- ricauos. Disse que a comparihin contou com 24 alunai a já a se

rego cm l ôrlas as divisões da

com.jlJr;lSileira, por exemplo, já linha gunda é atividade, reuniu 80 can

panhi a eslú aumentando progrcs- cerca de 10.000 acionistas hrnsi lci- d id o tos de 10 a 60 cnos de ambos

sí vamentc e que lodos os lugares ros. os sexos e profissões mais diversas

ESOTERISMO

RECORTE

ESTE AVISO

Em homenagem ao aniversário de falecimento do Patro
no-Fundador do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensa

menta, A. O. Rodrigues, será realizado no Centro "Amor c

Luz", sediado nesta Capital, á rua Conselheiro Mafra, 33, uma
sessão Branca, no dia 24 do corrente, para a qual convidamos
todos os irmãos e profanos que de boa vontade queiram assistir
a este áto solene. Agradecemos antecipadamente.

A DIRETORIA

ANTIGO PREPARADO INGLES

PARA ATURDIMENTO E ZUM

BIDOS DOS OUVIDOS

Se V. S. conhece alguma pessõa que soo

fra de congestão catarral ou aturdímen

to, recorte este aviso e leve-Ih'o.

O catarro, o aturdimento e a dificul

dade de ouvir são provocados por uma

eu ferm idade constitucional. Por essa r-a

zão, dedicou-se muito tempo ao estudo

de um tônico suave e eficaz para com'

bater os males causados pela afecção ca

tarral. E êsse remédio, cuja fórmula está

plenamente vitoriosa e tem proporciona
do alívio a muitos sofredores, é conheci

do sob o nome de PARMINT e está 3

venda em todas as farmácias e drogarias.
Logo nas primeiras doses, Parmint alí

via a cabeça, a congestão e o aturdimen

to catarrais, enquanto o ouvido se resta

belece prontamente. A perda de olfato e

II descida do catarro para a garganta são

outros sintomas da afecção catarral qus

se combate com Parmint.

Sendo muitos os males do ouvido pro,
vocados diretamente pelo catarro, pode
lK! li!v!tá-Io com Parmint.

fRACOS.
AN�MICOS

TOMEM

�nhD Crelsetai
"sn.VEIRA" ,

Modificado
o Iloriwlo

S. Paulo 20 (A. N.) - A par
tir da primeira segunda-feira
de setembro vindouro, as re

partições públicas do Estado
voltarão a funcionar no ar Ligo
horário de 12 às 18 horas. Nos
sábados o expediente será das
9 ás 12 horas,

Esportivo
As atividades Iutebolístícas de

ante-ontem nesta. capital
Paula Ramos 3 x Figueirense 3

I
Ante a potencialidade do adver

Prosscgui n do o Campeonato da sá r io, não esmoreceram os bravos
Segullda Divisão de Amadores de- defensores do pavilhão caruvuuei
u-ontnrnm-se pela manhã, tendo por 1'0 e .rcsistirum ferozmente, pondo
local II estúdio da rua Bocaiuvu, as em prática o seu notável ardil!'

equipes do Paula Hamos e Figuei- cornbativo. A t)eleja cm questão fDi
rcnse, terminando com um empate a mais movimentada do ano. Os

I de 3 x 3. que compareceram ao local da luta
O juiz do prél!o, sr. Agapito Ve- de lá sairam sat isf'e i tos porque ]ll't"

loso, inúmeras vezes prejudicou senci aram verdadeiro futebol. VÚ
nrrrpos i l nd am enl c () esquadrão pau- rias foram as vezr-s em que os

!aranlPIlSe, anulando dois legitimes componentes da defesa de amhns
"gouls" conquistados pelo extrema os lados mant i vcram-so firmes anuo

I Bona, demonstrando clesconth,ecer lan.do _illvestidas fulminantes dm
completamente as regras do Iul e- art i lhe iros. Embora derrotado na-

• hó l, da veio alterar a posição do Avu!
o jogo transcorreu movim.enta-i

no �·'['tmlle, permanecendo ai-uln
rllssimo, tendo o Paula Ramos joga- na liderança, com um ponto de
do snl i;;('atúriamente. diferença sôhre o seu Ieu l antago-

O "t enm
" do Paula Ramos io-] nisl a.

'

gou ass im formado: Lenine, Wal Bráulio, o perigoso ccn l rn-avan
d ir e Jonas: Luiz, Hernando e Xla- te avaian o, integrante do se lccin
chado ; Bona, Bebe lo, Alexandre nado barriga-verde, fez sua estréia

nlTl Hoje, 3a.-feira, à Ca rreirâo c (icssy. Os tentos foram no amadorismo, agradando a todos.
K 17 e 19,30 horas mcrcadus por Gcssy (2) e Bona. Todos os 22 cotcjarlnre» atuaram
Priscila Lane, Betty Field e x x x destaendamentr-, salientando o zu

Richard Whorf em: F'igueí rense 2 x Paula Ramos 1 gueiro Waldir que Foi a maior Ii-
UMA CANÇÃO PARA VOCÊ Em disputa do Campeonato da g.ur::J da ta�·de. (�abeceando mugnl-

Esta é G sentimental novela d c Primeira Divisão de Amadores en ricamente, impedindo a 10(1.0 custo
vida de dois jovens compositores -ontrarum-sc à tarde as "clevens " a, queda do arco de seu clube, 'Val
O filme musical mais romantico lo Figueirense c Paula Bamos, ven· (�,,- demonstrou ser o maior zaguei.
que já foi feito em Hollywood ,rendo o primeiro pelo apertado es-

I o dooF:,stado..". ,

No programa: core de 2 x 1. "goals" de auloria O 1 half-hme. terl1lll1Ou favora·
Brasil Atualidades· DFB de Delltaria e Gatinho, para o \'cn·

\'el ao CaraYa�la cio ,Ar, por 1 x O,
Impróprio até 14 ano. cerlor, (. :\Iandieo, para o veneido. t.�nto de Le(:l1ldas .. �o segundo pr-

Preços Cr$ 1,20, 1.80 e 2,40 O qlH,dro vencedor jogou com a
IlOdo o A"a� reaglll. para, empatar

<eguintc- constituição: Isaias, Aní- �,o, �onsegt�lll por l�t,el:meriIo .

de

noxy Hoje, 3" -feira, à, bal e :\[onguilhot; Pires, Jair e Vil· Za;kJ. O. tento da "Itona, �)btJdo
K. 19,30 hrs san; Lehetinha, :\Iadureira, Gati- quando !altavalll poueos 11l1nutos

nho, Augusto e J)emaria. par� �) terlll1l10 .da scnsacional pug-
Nelson Eddy e �:,:stance Dowlling

O Paulà Hamos jogou assim forma. l1<� .lOI de autoria de Amm�r� que,

REVOLUCIONÁRIO ROMANTICO do: Yadico, Luiz e Lang; Capeta, atll ando de longe a hola lOl batel'
Carlinhos 'c Alirio, Mando, Carioni.

no ladu esquerdo da trave c ali

:\Iandico, Fornerolli e Trineu. nhar.se na� redes: �e�-Illinado () prt',
Os melhores foram: [saias, Jair, .

o com a Justa Vlt<)�'J:1 do Caravana
Vilson Delllaria AUGusto Galinho do Ar, pela apertad1ssima conl:1gel11
'. ',," .' de 2 x 1

e :\Ia(ltll'ell'a, do hguc1rense; e Va-
OS 'Ql;\J)POS'dica. Luiz, Lang, Capeta, - For:1e· '.,'

r

'" '. Caravana. do, '\.1'

rolli e Carioni.
- Pelxolo, )\ alrllr e �r�)racl; (rato,

() úrbitro, sr. Francisco Praze- Haro!rlo e 'erzol,a; Helio, Sanford,
res, cOllduziu·se regularmente. Leonl�as, An.laul'l c Hazan.

x x x
A\'al � N,,'aldo, Fatéco e Tavi-.

O CARAVANA DÓ AR QUEBROU J�h�; .Jacinto: Beek c Cll')colale;
A INVENCIBILIDADE DO AVAl J�eIJpl�ho, l\'üeta, Bráulio, Ti,io e

() '1' t
-

1 d 1 I Zarchl.
prc lo-a raçao (a 1'0 ara (C Se' ,

b'domina0 último do certame ama· fl'b
:Vlll como ar Itro o. sr. José

'" nl ell'O (Baaé) 't 1dorista citadino, dada a grande ri- " que ap1 ou )el11.

validade existente cntre os dois ado
versários Avaí e Caravana do Ar,
respcctivamente líder e vice-lider,
levou ao estádio da rua Bocaillva
uma lllultirlão de aficionados do
popular esporte·rei. Os dois gran
dcs rivais haviam treinado com

afinco para o gigantesco embate.
Os bem entenrlidos julgavam que
o Avaí conservaria o seu título rle
invicto, Illas não contaram eom as

possibilidades rio conjunto da Ba
se Aerea, eficientemente adestrado
no l11anejo da peJota, que do início
no final lutaram tcnazll1cl1 tE' 113 ra
conseglli! u I riunfo,

Não se candidatará
Rio, 20 (A. N.) - O vesper

tino "A Noite" publica uma no

ta adeantando que o Minístro
Agamenon Magalhães não se

canditará a Câmara Legislati
va nem ao senado nem ao go
vêrno de Pernambuco, segun
do asseguram fontes autcriza-

O presidente Vargas ::QUinãria d� alcool
vem ao sul e ac�car ,

I Manaus. 20 ·A N· Esta sendo es-

Rio, 20 (A. N.) -- De re, 1'"?8- pera.da � Maquinário des;inada à

l" 1 " � Echr icuçdo de alcool e açucar, na

v� a P. AL�gIe, o sr. Valter Jo;.! CoJonia Agricola Nacional. situada
bin, candidato do P. S. D. a na zor a de Sol irnêes ,

presidência do Estado do E.

G'I "
do Sul declarou á Imprensa , Compr�r na .....ASA �ISCE
que o presidente Vargas ví.ita- I

LANEA e saber economizar,.

rá O Rio Grande do Sul em se- , -'-.------------

tembro afim de inaugurar a i '�1
ponte Internacional uruguaia-! Il.i �,
na-Líbres. .

I (;

I I�'
I

MAIS QpJil UI(
�O.ME, E UlI
ii I li. B O L6-1
�

P'ODEROSO AUXI
LIAR NO TRAT.l.

?lENTO DA

Nomeado ministro
sem Pasta I

S. Francisco, 20 (D. P.) -)
I'oshisiro Obata, ex-presídeutc.
do Colégio do Estado Maior do
Exército e ex-adido a embaixa
da do Japão em Moscou, foi no
meado ministro .sem pasta,

No programa:
Brasil Atualidades • DFB
Noticias do Dia - Jornal'
Impróprio até 14 anos

Preços Cr$ 3,60 e 2.40

Uma opereta repleta de bôas mu

sicas, cançõ613 e um lindo romance

de amor.

Intensificação
da navegacão
Rio, 20 (A. N.) - o Loide

Brasileiro está tomando provi
dências no sentido de intem:ifi
car a navegação não só nos

portos do país mas tambén� pa
ra o extrangeiro. Com esse ob

jetivo, o vapor Pedro II re :1iza
rá nova viagem a Lisbôa e Ná

poles, completamente lotado.
----------------

Concessão de férias
acumuladas
Rio, 20 (A. N.) - O Minís

tro da Guerra autorizou a COil- Amanhã, no Ritz, às 1930 horas
eessão de dois periodos conse- ]in Falkenhurg e The "Vagabonds
cutivos de férias acumularias, em. ELA É DA PONTINHA

aos oficiais tenentes e sargen- 5" F .

na Ritz e Roxy _ John
tos da FEB, que estiveram nos, G:rft:fd, <;;ig Young e Harry Carey
campos de batalha. I em: AGUIAS AMERICANAS

..

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS.

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

RE�1EDUJ
!ANiISEPTiCO

evitam e c o m b c t e m as TOSSES ,

CATARROS, as dôres de GARGAI'lTA
os laringites, as Bronquites.
"O ·llcença do D. N. S. p, N° 186

•

rl'J]: de �6 de Fevereiro ço.�'.
""'e�1 ..de 1935 OCOS 9'

hOi 0,002. Eucalyplo\ O.

o ESTADO

P. P. MACHADÚ

Cerimônia de
transferência
Rio, 20 (A. N.) - No gabine

te ?O min}stro da Educação e
Saude tera lugar hoje a ceri
mônia de transferência do Ser
viço Federal de Aguas e Esgo
tos para a Prefeitura do Distri�
to Federal.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


