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GICOS DAS VíTIMAS DA BOMBA ATôMICA

Divulgada a lista dos criminoSOS18urto� epidêmico
de guerra nazistas �i�::'���!�\I'" �,';""�f,��::�;

Londres, 31 (U. P.) - Todos os

I
não tenha sido fixada a data em cons ideravchnente a população 10-

principais nazistas que se acham <iue princip iurú o julgamento, cspc- cHI serú combatido, agora, pelas
presentemente sob custódia, inclu- ra-se que tenha inicio em começo autor idades sanitúrias com uma

sivc Hudo lf Il css, tiveram seus no- de outubro. A comunicação informa medida drúsl ica a qual consiste no
mes colocados na primeira lista que estão se procedendo investi- fechamento, por ordem do govêr
dos criminosos de gU�ITa que �e.rão I gações nos casos d.e oulros crim_i- no, de lo(.las as escolas desta capi
julgados perante o tribunal mil itnr nosos de guerra cUJOS nomes nao tul e oe Callao, bem como dA)S bal
internacional de Nureurberg. Uma' figuram na lista. AtLH�lll1enle Hessl

ncár ios, até () d ia B de setembro.
comunicação a respeito foi puhli- ,é' encon t ra no hospital de Alber-
curla simultaneamente, em was- ga vcn nv, na Gales," Acredita-se que, ai·�II·nu apela ráhington, Londres, París e Moscou e [J cnvro de Hess para Nur-embcrg 'l II .

Man ilha, 31 (C, P.) - No aeró- o destacamcn to incumbido dessa
dil os nomes. de 24 Jídere� nazislas esteja relacionado ao fa�o .do mes-] Oslo, 31 (H.) - O ju iz Eric So- drorno de Atuksi, 40 mil homens já missão, telegrafou dizendo que "mm
entre os quais Hess, Goering, .von mo ter �Ido declarado CI'lIl1Jl10S0 de lcm, que cslú julgando Quisling, desembarcaram por via aérea e ma- ca houve lima furna no inferno tão
Hlbbentrop e Ley. En.bora amda guerra. declarou hoje que a defesa acaba rit

í

mu, em solo japonês, e desde as sinislra quanto esse hospital de pr i-- de recebei' novos documenlos os 10,30 horas de ônt cm que a baridei- sioneiros ele ·guerra. Surras bestiais

A um sargento )ç:ndone'SI*o mais deseja incorporar ao pro' ra norte-americana flutua sôbre a eram coisa comum, e nas masmor-

_

-

-esso, tendo assim concedido um base de Otsugi. ras campeava a brutalidade",
._

uliamen!o do pronunciamento dos :\Ia8, por causa das dúvidas, dois *

Londres, 30 (S-. H. L) - Informam de Brisoane, na Aus- .dvozarlos de def'csa para a. próxi- mil a vrocs esl ào mantendo um Atsugi, 31 (U. P.) - Pouco de

trália, que o tenente-general L. H. van Oyen, comandante-em- na .,la-feira, dia cinco de setembro i "guarda-chuva aéreo" permanente, pois do general Mac Arthur, desce-
) promotor público Chocdcí disse sóhrc os pontos de desembarque, e ram neste aeródromo japonês o cochefe do exército das Índias Orientais Holandesas, concedeu a ioje que apesar dos adiamentos do lodos os canhões das centenas de mandante das fôrças aéreas ostra

Ordem de Guilherme de Orange, a mais alta distinção da Ho- u lgamen to de Quisli ng, pode-se cs- navios de guerra estão voltados pa- tégicas, general Pattz c o coman

landa, ao sargento indonésio Maurits Christiaan Kokkelink, ['1"11' um vcrcditum para sábado ru terra, prontos a fazer fogo ao dante das fôrças aéreas do Extre

(me, depois da ocupação .n ipônica de Manokwari, na costa no- 'a primeira semana de setembro. primeiro sinal de alarme. De acôr- mo Oriente, tenente-general George
I

oeste da Nova-Guiné, comandou, durante dois anos e meio,
xcrcsccntou ele que podia an l eci-] do com o navio capitanea -

OkU-,
Kennv, além de outras altas paten-

,.�;r que Quisl ing apelar-ia para a: suk a, .informam que 50() prisionei: tes., .JÚ agora, um amplo perimc.tro
os guerrilheiros da região, numa heróica resistência ao inimi- ,orle �uprrll1a nurueguesa. ros aliados foram salvos ontem a esta ocupado pelos nort-amcrica-

go, até a libertação pelas tropas aliadas, apesar do terrível ri- tarde dum campo de concentração I nos, e o aeródromo foi considerado
aor das penalidades impostas pelas fôrças japonesas aos pa- Hm dos prl-mel·ros cm Amor i , ycrto de Yokosama. O

I ?a!,aI.!lido contra qualquer ataque
� U comodoro Simpson, que comandou 1I11111lg0.triotas. S. Francisco, 31 (U. P.) - A

crnissora de Tóquio indicou que o

correspondente da Unítcd, James
:\lac Olincv c oito outros [ornalis
las, ohegarnm à capital nipônica,
procedentes do aeroporto de Atsugi.
A referida difusora disse que os

correspondcn les foram convidados
a comparecer na agência Domei, a

qual indicou que Olincv foi Ulll dos
cinco jornalistas a formar no pri
lIIeil'o grupo que desceu no Japão.

o
o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietario e Diretor·Gerente MOACYR IGUATEMY DA SILVEIRA

I Florianópolis - Sexta-feira, 31 de Agosto de 1945Ano XXXI H. 9461

N!�dr�, 91u��el)am !!I���_IDentro d-:
r-idades não ql�iscl'a!�l mais 1J1��terl alguns dias
a conde.ssa .

Eda C!ano. na .S.lIlÇ�. Londres, 31 (U. P.) - Notícias
()nt�1I1 a noite, a cond�ssa 101

_

ex- de Puri., para () "Excliange Tele
tr�I(�ltada, sendo recal1lbIad�:pal, a.a graph ", indicam que as negocia
Italta. 9 conselho fed�l'al ja h:tvla çócs dos "Big Four", sôbre o terri
d�tcrl11l11ad? suspensa� da plote- tório de Tumgcr, está em vias de
çao conc_edlda a. Eda Ciano mas. � serem completadas, e que o COl1m

dyporta9ao da f.ll!la de :\Iussohl�l nicado final a respeito será expctinha Sido condicionada a .entendI- lido dentro de alguns dias.
me n tos com os norte-americanos e '

italianos. No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

Vai ao continente
Londres, 31 (U. P.) - Um ves

pertino anunciou que Churchill
embarcarú para o continnete, bre
\"emcnte, onde deverá passar, pelo

F 1-d d
lJIenos, um mês de férias. O ex-pri-censurou I ata 1 a e Illleiro ministro britâni�o fa,r-se-á

Birmingham, 31 (United) d acompanhar pOl' sua fdha Sarah,
R bl dos I

S. Fr:lncisco, 31 (U. P.) A enquanto, que a sra. Churchill per-juiz Bernard osen att, um. agência Domei, segundo uma truns- manecera el11 Londres.
principais sionistas norte-aIllCrtca- -

nos, expressou esta noite que Ulll� missúo da <;missora de Tóquio, cap- (1 b I I.ez que a (;rü-Bretanha jú se decI- lada !}L'la FCC, informou que quatro '4i:O cootro e a I·adodiu com respeito á imigração judia prisioneiros de guerra aliados fo- U

n:1 Palestina, a paz chegaria a l'ste ram mortos na lanl(' de terça-feira
pa-ís. Rosenblatt censurou a fal1a última, em consequl'ncia de terem

de uma política com respeito á sido atingidos por volumes de su-

imigração judia. De ;;_ete milhões prilllcntos lançados por aviões na

de judeus europeus, somente ,Ulll vais, cm vôo de baixa altilude.

mill�üo e meio havia sobrcvivido á --------------------------------

guerra. "Quando menos uns 90 por «Complot)) terrOfl·s·ta descobertocento destes sobrevi"en'tes jurleus .

se lransladariam para a Paleslina
si tivessem oportunidade - acres-

na RumaAnt"acentou - e cinco milhões de ju
deus que existem nos Estados Uni
dos, apoiados pela opinião cristã,
se haviam pronunciado a favor de
um lar nacional judeu". "Conside
ro, ajuntou, que é lIluito imporlan
tr que a opinião pública britânica
chegue á conclusão que a boa von

tade dos cinco milhões de judeus
que existem nos Estados enidos va

le tanto, quanto menos, que os in
fundados temores do milhão de
arabes da Palestina e das declara-
çõcs que os Illussulmanos fizeram. a�a-O dasna índia". Declarou Rosenblatt li.
(Iue a Palestina não era uma co

lonia, sinão Ulll mandato sagrado
em poder da Grã-Bretanha, para
ajudar a imigração judia, termina
dizendo: "J ú é hora de se cum

prir êste mandato. Já foram depo
sitados mais de 300.000.000 de dóla
res nos bancos da Palestina para
que sejaní invertidos imediatamen
te. Centenas de homens de negó
cio, tanto britânicos como norte·
americanos, estão se preparando
pnt'a abrir sucursnis na Palestina",
I'

Rosenblatt

S. Francisco, 31 (U. P.) - A
l'lllissora de T(Jquio passou a ser
controlada pelas auloridades mi]i
lares americanas, pouco antes da
meia noite.

As perdas infligidas
povo holandês

ao

HAIA, 30 (S. H. L) - Segundo despacho de Eindhoven,
"De Hark", comité auxiliar da Cruz Vermelha, publicou um

relatório declarando que um de cada dez holandeses perdeu,
na guerra, tudo quanto possuia. A Zelândia foi a mais castiga
da das onze províncias da. Holanda, com quase metade da po
pulação vítima da destruição e da devastação, perdendo ainda
um sem número de casas e de gado. Cidades inteiras foram
destruídas, com seus monumentos históricos, especialmente
na parte ocidental do Flandes-Zelandês. O relatório dá ainda a

conhecer a existência de cento e cincoenta mil vítimas de
guerra na província do Brabante Setentrional, cemto-e-sessen
ta-e-cinco mil no Limburgo, trezentos mil, ou seja a terça par
te da população, em Gueldres. Somente as províncias de Fri
sia e Dentre se salvaram de uma grave devastação. Os maio
res danos foram ainda infligidos às províncias de Holanda
Setentrional, Holanda Meridional e às cidades de Amsterdam,
Rotterdam, Haia e zonas inundadas pelos alemães. Os habí
Lantes de Zelândia foram auxiliados por todo o resto do país e

outras nações, com tôda a espécie de socorros.

A ,..,

ocupaçao do Japão

chefePreso da propagandao

LONDRES, 31 (U. P.) - otto Dietrich, chefe da propa
ganda alemã durante o regime de Hitler, foi preso na zona in
glesa de ocupação da Alemanha. Nada foi revelado sôbre o

paradeiro do referido nazista.

No Bornéu Holandês
HAIA, 30 (S. H. L) - Segundo despacho de Washington,

o comandante A. W. Rutter, chefe da divisão de combustíveis
de marinha dos Estados Unidos, declarou que a produção de
petróleo dos poços de Tarakan, no Borneu Holandês, que já
estão abastecendo os aliados, poderá chegar a quátro mil e oi
tocentos tarris diários, em fins do corrente amo. Tarakan é o

primeiro campo petrolífero do Borneu a reiniciar a produção.
Mais tarde, espera-se poder contar com uns vinte mil barris
diários de Balik-papan.

a rádio-atividiUle e a bomba atômica
ção familiar, acrescentamos, en·

fim, o nome de Jean Thibaud, que
realizou, mas difr:rentclllcnt", él I'U
lura de unt núcleo de uraniUlll, em
n úclells Illl'nores. DO Instituto de
Física Atômica, de Lião.

Paris, 30 (S. F. 1.) - A respeilo
,Ia bO!l,ha atômica, o jornal "Lcs
.'<Ionvelles Litteraires", escreve:

"Tão prodigiosa que seja esta nova

homba explosiva. não é senão uma

nova etapa da Hóllh-atividade. Es
ta ci('ncia é dr origem francesa.
"':.:i o dl>vemos nos esquecer, lIue
nascen (�a Fundação de Henri Bec
quereI, em 1896, e da genial d,'s
colbcl'ta de PielTe e Maria emie,
dois an, s tlepois. Os trRbalhos do
grande físico inglês, Rutherford.
conhecido pelos seus estudos sô
bre a Rúdio-alividade, seguido pe
los dos pesquisadores da Escola de
Call1IJrÍ(ge, contribuiram, igual·
menle ll1uito, para o desenvolvi
mcnto desta nova ciência. A Fr:ln
ça apJ.recc em lugar de destaque na

última etapa atômica, isto é, nas ex

periências fnndamentais sôbre a

rutura explosiva do nllcleo de I'ra

niulI1, preliminares à grande aven
tura. Encontramos os nomes rle
dois c' iadores da Húdio-ativir;ade

HAIA, 30 (S. H. L) - Segundo despacho de Manilha, o Q. nrtificial: :\13dame Jolliot (Ir2ne
G. de Mac Arthur anunciou que aparelhos de caça "Kitty- Curie), qU( já em 1938, fazia uma

hawk", da aviação do Exército das Índias Orielntais holande- dechraçiio importante a esse res-

pcilo, c seu marido, Frederico Jol
sas, protegeram vinte aviões australianos em seus contínuos liot, que em seu Laboratório r!r
bombardeios contra as posições inimigas da Nova-Guiné. Se- QuillJica, do Colégio de França, de
gundo telegrama de Colombo, no Ceilão, anuncia-se que uma ll1onsirava, com grande cl,�gância
esquadrilha de aparelhos "Liberators", da fôrça aérea da Ma- té,í'nica, a pr()v� da dLl'isão do

•

,'" A \ nucleo de Ural1llll11 em duas jJ'\r-rmhaA hol�ndsa atacou e avanou um
..nav,lO mercante Japones t("s quase iguais. A estes gloriosos

de tres mll toneladas, no porto de TJllatJap, em, Java. I eonlinUf;dores rlr uma ilustre tr(ldi·

LONDRES, 31 (U. P.) - A rádio de Bucarest informa que
foi descoberto um "complot" terrorista na Rumânia, para de
pôr o atual govêrno. O general Radesco era o chefe do "com
plot". Foram encontrados material de propaganda e manifes
tos na sede do jornal hitlerista "Vapaia", nos quais se incitava
o povo a atos terroristas contra os ministros de Estado, entre
eles o chefe do govêrno, sr. Groza.

Todos os implicados no "complot" foram detidos pela po
lícia e confessaram francamente o planejamento da desordem.

forças aéreas holandesas

Desemprego
Washington, 31 (U. P.) - A co

missão-de-mão-de-cfura de tarefas
militares, anunciou qne sobe a dois
milhões () número de operários de·
sempregados nos Estados L'nidos.
em consequência da suspensão dos
contratos para o fabrico de llluni
ções, na última quinzena deste mês.

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

Soldados que
regressam
Nova Iorquc, 31 (C. P.) - O na

\'io hoslJital "Lutz" e dois outros
transportes, chegaram a este porto
conduzindo 1345 homens das fôr�
ças americanas.

CONTRIBUA
para a Caixa de Esmolas aos Indi.
\tentes de Florianópolis.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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BOM OBSERVADOR

Um senhor é atropelado por um

automóvel. Na 'mesma hora um ins
petor de trânsito vai pedir-lhe in
formações sôbre o acidente.
- Reparou na marca do CUlTo?
- Não ... Era tão grande !I ve-

Iocidade r
- Também não viu o número à

traseir-a do carro?
- Com o choque que levei não

pude ver nada ...
- Mas não vuu que jeito tinha o

homem que guiava?
� Não ...
- Não reparou se ia alguém [un

to com êle na direcâo ?
- Ah! Sim. Ia uma moça, de ca

belos ondulados, com um chapéu
vermelho enfeitado de veludo pr e
to. Os cabelos eram Ioir-os, mas eu

garanto que não eram naturais,
mas oxigenados ...

..

RÁDIO PARA OS SOLDADOS

50 mil receptores de rádio estão
sendo distrihuidos entre os solda
dos norte-americanos em ação no

Pacifico, o que lhes permitirá cap
tar irradiações em ondas médias e

curtas, em qualquer parte do mun

do em que estejam estacionados. O
Departamento de Guerra encomen

dou mais cem mil aparelhos do
mesmo tipo, que não se destinam a

uso civil, mas apenas às tropas nor

te-americanas. A distr ibuição é fei
ta na base de um aparelho para 50
soldados. Nos casos em que as uni
dades isoladas contem menos de 50
homens, devem assim mesmo rece

ber o radio.

MADEIRA

Os Estados Unidos, 'através d a
Administração da Economia Es
trangeira, projetam enviar êste ano,
para as Ilhas Britânicas, sob a Lei
de Empréstimo e Arrendamento,
vinte e cinco milhões de pés de
madeira de carvalho para a cons

trução de móveis. A Inglaterra, sob
a Lei de Empréstimos e Arrenda
men to, deverá adquir-ir, também,
164 milhões de pés de madeira sob
a forma de 30.000 casas pré-fabri
eadas.

CASAMEl'v TO DE MORTOS

Em algumas cidades do Sul
da China existe uma festa bas
tante original e excêntrica, de
nominada "casamento do mor

to." Quando morre algum ho
mem solteiro, para que, no ou

tro mundo, não sofra a nostal

gia da solidão, escolhem-lhe
uma esposa dentre as moças
que também morreram soltei
ras. As famílias de ambas as

partes se reunem, fazem con

vites, trocam cumprimentos,
desejam felicidades, como se

fosse um casamento real, cele
brado entre pessoas vivas. E as

bodas fúnebres são levadas a

efeito, diante do regosijo de to
da a família" que assim conse

gue curar-se da saudade do au

sente.

�,tSOilq#� laboratório Clinico
� ��.j:;;:: - � RUA JOÃO PINTO, 25 .. Fone: 1448
� � (em frente ao Tesouro do Estado

RruiTóim POTUltnS floria.nópolis
Dr. H. G. S. Medina Farm, Narhal Alvas de Souza

Farm. L. da Costa Avila

Exame de sa:ngue, 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.
ilutovaccinas e transfusão de sangue.

Exama químico de farinhus, bebidas, café. águas, etc.

-NIÍJiI

Pretendem dar:um gOlpe de Estado
Londres, 30 (De Frank Breese,

f
manárquicos, no sentido da cbten

corr-espondente da "Un ited Pr�ss") ção do ,poder Executivo na Esp a
- Segundo os r.Ulllor�s. que Cl rcu- �h�,. como previsão da retirada de
Iam nas rodas diplomáticas, o pr e- f'in it iva ou derrubada do reaime
tendente ao trono espanhol, Dom fadangista,

..,

:uan, esta�'ia para ,desfechar um A política de Dom Juan baseou",olpe de Est�d.o, par a o que. �e en- se na paciente esrpera até que se
�oJ?lral'la \'laJ�ndo de �v'J.ao da �resentasse a orportunidade naraSuíça l.?ara. a Espanha, _nlll�aI'.do a ascencão ao trono. A formãcão
seu avo Alfonso X�I. A finalidade do govêrno Giral no Méxi '''_
d e tal aven tura sena procl am ar a .

co e con

restauração da monarquia -espa- sId.e:arda_ como um passo pm'a. a

nhola, ele co-mo rei. O aspecto au- unif'icação das facçoes repuhlica
dacioso de tal ato obedecer-ia ú Das rivais de Dom Juan e pode
crescente coriviccâo reinante nc s acon.tecer que os �eus conselheiros
círculos monárquicos de que um

lhe Imponham agi.r neste mornen

golpe rápido e decisivo poderia to,

contrabalançar e paral izar o movi- Alfonso XII chegou do exílio há
mento republicano, que visa o res- 70 anos, em 1875, e reconquistou
tabelecimento da República na Es- o trono que sua mãe, a ruinha Isa
panha. bel II, havia perdido na revolucãc

Os mesmos círculos opinam que de 1868. Alfonso XII foi auxí IÜI c! (i
desde a declaracão dos Três Gran- por militares fiéis à monarquia,
des em Potsdam, condenando o re- tendo proclaanado a sua volta ao
gime de Franco, foi esclarecida a trono «lepois desse golpe desfecha-

.'

divergência entre republicanos e lio sem derramamento de sangue.
�Ai'. ...__• ,!IIII----.....--- w::

Seja o LlDER OI
MODA

Confeccionando o seu
terno' na

Ilfaiataria Líder
de

CLIUDIONOR OUTRA
Rua Siddanha Marinho 2_AJIFLORIANÓPOLIS

Ili

Oswaldo Apolonio da Rosa
RiPRESENTACÓES

Acei ta re;presen tações para o Es tado de
Santa Catarina.

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

o fumo na Holanda
Haia, 30 (8. H. L) - Infor

mam de Eindhoven que no dia
cinco de setembro serão inicia
das as novas rações de cigarros,
na Holanda, as quais serão au

mentadas para um maço por
consumidor.

o Serviço de Saúde da FEH
RIO, 30 (A. N.) - Perante numerosa assistência, o coro

nel Marques Porto, chefe de Saúde da FEB, pronunciou, no sa

lão nobre do Clube Militar, interessante conferência sôbre di
versos aspectos das atividades do Serviço de Saúde do Exército
na Itália, abordando principalmente os problemas de recupe
ração de feridos e a medicina preventiva, na guerra. A sessão
foi presidida pelo general Mascarenhas de Morais, e contou
com a presença de altas autoridades civis e militares.

CONTA CORRENTE POPULAR

Juros 5J/2 a ('. - Límite Cr$ 30.000,00
Movimr n taçâo com cheques

Banco do Distrito Federal S. A.

I BRITO

Virilidade!
lorca!
Vigar!

Com o tratamento pelo reputado pro
duto OKASA. - Á base de Hormólllol
(extratos glttndulares) e Vitaminas sele
cionadas, OKASA é uma medicação
racional e de alta eflcacia terapeutíca,
em todos os casos ligados diretamente
a perturbações das glâudulas sexuees.

OKASA combate vigorosamente: Ira

queza sexual em todas as idades, so!> a
tõrrna lie i��u!iciência glandular ou Vita

minai, senllidade precoce, fadiga e perda
de memoria no homem; frigidez e todas
as perturbações de origem ovariana,
idade critica, obesidade e magreza, lia·
cídez ria pele e rugosidade da cutís, na
mulher. OKASA (importado díretarnente
de Londres) proporciona Juventude,
Sauríe, Força e VigOr. Peça lórmula
"lil'uta" pura homens e fórmula. "ouro"

P"I'!I mulheres, em todas as_ boas Droga
riu, e Farmacias Iutormações e pedidos
ao Dístr. Produtos ARNA. - Av. Rio
Branco. 109 - Rio.

��..",....._-...-................_.....-_..._................

Foi perdoado
Londres, 30 (U. P.) - A

emissora suiça anunciou que foi
libertado o jovem David Franc
furte, que matou o gauliéter

\
Davos, em 1936. David foi reti
rado da prisão e perdoado, ten

D_ do seguido para a Palestina.

CAPITAL: CR$ 60.000,000,00
RESERVAS: CR$ 12.500.000,00

Rua Trajano, 23 .. FloriãnÓpolis

FARMACIA �:SPERANÇA
IA SUA H�..IMÁCL"

I.. C........Era, 4.5 - FONE 1.'41
!atrlla.4•.-m.
te dD

o aifaiate indicado
Tiradentes, 17

Ve·ude se
urna casa à rua

-
. Maior Costa (Vi-

a Celio Veiga) no 7. Ver e tra
lar na mesma. 5v 3

Sedas, CaselDiras e Lãs

CASA SA -r. aOSA
ORLANDO SOL\ 1{.PFJLL]

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

• I

TENHA JUIZO
TEM SrFILIS ou REU-

MATISMQ DA MESMA

ORIGEM? USE o PO·

PUL!\R PREPARADO

13I4fJl:h·l�J
.A. SH'ILIS ATACA TODO O ORGANISMO

O Ftgado, o Baço, o Coração, o Estômago, o�
Pulmões, a Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôree
nos 08608, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca-

belo, Anemia e Abôrtos.
Iaotsastvo ao organismo. Agradável

eomo um líeôr
O ELIXIR 914 està aprovado pelo D.N.S.P. como

au:xiliar IlO tratamento da Sífilis e Reumatismo
da mesma origem

FALAM CELliBRlDADES MÉDICAS
�obre 8 preparado ELIXIR A ce'npoeícão e o sabor 8-
.914. devo dizer-lhes: sempre gradavel do ELIXIR -1114. re

qne o tenho empregado, em cornendarn-no eomo arma de
os casos de lndícação apro- Iaoll manejo para o público
prlade (slfilts em varlss de no combate á sHIU!', qualída
sllas manifestações) 08 resul- lde� que Irequentemente 8-
tad�s têm sido 88t18faterlos, nreveito DO Ambolatorlo da
pola sAo rapldos e duravela. Maternidade de Santa MarIa

Dr. WaShington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy.
..., - ai

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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GERALDO COSTA SEGUIRÁ

" H}o, 30 (E.) - o estimado pro-
11SSIOnal de nosso turfe Geraldo
Costa, que fora convidado p-Io D�EN�AS NERYOSAS
seu colega Ir ineu Leguisumo para tiom 011 progressos da medicina.

co.nhecer o Prata e atuar em San
I
hoje, as doenças nervosas quando

Is�riro l' Pal.e,rl11o, seguirá, segunda- tratadas em tempo, são m�les per
f'eira, �Ie aVHlO, para Buenos Aires.1 feitamente remedíâveís. O curandei-

O "[ockev" _ brasileiro. irá exer- rismo, fruto da ignorâ>n.cia, só pode
cer. su� prof rssao num mero onde ° prejudicar os indivíduos afetados de

fr�LO e, llab.ilual_ e, certamente, tais enfermidades. O Serviço Na·
br i lharú, POIS,. n,ao lhe faltam atri'l cional de Doenças mentais dispõe
butos q.t,er. técnicos quer pesso n is.] de um Ambulatório, que atende gra-

n.a prof'rssão que abraçou. I tuitamente os doentes nervosos In-
• • digentes, na Rua Deodoro 22, das 9

BI.CAMPEÃO JAMBO, ARQUIMEDES E MANO·
I
às 11 horas, diariamente.

Rio, 31 (E.) _ Vencendo a ter- LO I.MPEDIDOS DE JOGAR NO

'eira part ida da "melhor de três" PARÁ I
0111 o Hi achuelo , a equipe do Amé- Hío, 30 (E.) - O clube do Rc- Procu ro-se urna casa

'ica levantou pela segunda vez mo, de Bel em, dir-igiu-se à C. B. D.· de comércio para ins-
-ouser-uí i va. o título ;le campeão soli.citando permissão para incluir !:alação de urna Livrei-

Glavam uvenil de basquetebol. A Federa.' os iogurlores Jambo, médio do Flu-

�o Xlet ropo l itu na fez a proclama./ l:llneI��c: -0-rquimedes, dianteiro do ric , Os interessados

'ao oficial, considerando o grémio IS, çr!stovao e Mano lo, zagueiro do queiram dirigir.se a

.'ubro detentor da taça "Orlandol Amér-ica, desta capital, informando êste jornal
Fortes", por mais UIlI ano. ,'c�tar

sendo processada a transfe-'
•

.. rencia dos referidos jogadores. I
O FLUMINENSE APRONTA.SE .,Co.m,o,., jJ�)rélll: os pedidos de I quet e, ,o. Bandeirante Iornarú parte

Hio,30 (E.) _ O Fluminense iáltldnsfcllncla n�o teriham chega-] no proxuno certame de bola ao

'.eu inicio aos trabalhos preparat'ó-l (�,o �lI�d;J,,� p!:esIdente,do c. T. dei cesto promovido pela F. A. C.

'LOS para ° grando choque de do.lluteb.:I, SI. Cast�lo Branco,

negOUj
-

ningo próximo com () Vasco da
o .periI(�o., suger-indo que � Clube

A. EQU.IPE PAU.LISTA DE BAS·

;:'U11 a., Orit cm ii tar.dc, os profissio- ��� ��eLl.o en.cal:l1nl:e o pedido aos QUETE VIRÁ A FPOLIS.

ia is toram submetidos a um ines-
u cs n,enCIOnd�{)S, t Os dir-igentes da "Fcder-açâo

.crado treino d,e conjunto, o ([uall I
Atlética Catarinense ", estão ernpe-

,ranscolreu, aliás, bastante anima. . ;JOGADOR, VIOLENT<? . .

nhados, com a organização da tur-

ii)
•. Apenas esll\'Cram ausentes Na. S. Pdll�O, 30 (1:.,) - O mela·(l!reI- ma de "Basquett" que no dia 7

latI e (;eraldino, poupados a con-lta ArtuzLt1ho, que foi expulso de de Scten Ibro prov�vell1�ente re1jre

clho do Departamento Médico; to- campo durantc o "Illatch" S. Pau· sentará nosso Estado na quadra d',)
los os demais titulares estiveram I lo x, POI:tuguesa, ri,everá sei: susp�n- "Lira Tenis Clnbe'" ao enfrent1r

I l�ostos, movIlllcntando.se com en. so, acusado da pratIca de .logo VIO- a poderosa equipe paulisla calll'

L1SlaSmO e apresentando boa dis- lento, chegando mesmo a desferir peã d� Taubaté.
'

'o�ição. um Ronta·pé em Zarzur, quando ês· Compenetrados de suas respon-
• te nao estava de fosse ria pelota. sabilidades, t�dos os esportista�

SANGUE NOVO! empI:egu!l1-se a f.undo, suportando

. ,R!o, 31 (E.) _ Não pode haverl
JOSÉ ALEXANDRINO os l'Igorosos trelJ1amentos, afim-ele

,.uvIria alguma quanto aos propó-, SERÁ E�CLUIDO levarem de vencida os valentes ado

;]tos da atual diretoria do Bonsu.1 S. Paulo, 30 (E.) - Lagreca, di- verslÍrios.
.

'esso, d� proporcianar ao clube I'('\or do ,D�partalllento de Juizes, Inegavelmente, possuimos ele-

,Ilna posIçao honrosa no campeona. :lecla!'ou :� !llIprensa que pretende l1�en�os de �r.andes possibilidades,
to da cidade. As providência!! já l>XCIUII', o JUIZ Ale�an.drino do qua- tecnlcas e flslcas, como Jair, Naz:1-

l�madas o atestam, e, se as me- (�ro prlIl.clpal de arblÍros da F. P. rena, Aldo Nunes, Vadieo, Choco

brias adotadas não bastass'em com l;�, em virtude da sua péssima alua- Ubirajara, Hélio, Nivaldo,.J}fclldo �
I aquisição de Bucheli, Piric�, Ca- çao durante o jogo de domingo úl· outros, facilitando, de�á maneira,

l�:ção, Borg�s � Rubinho, ?s quais, �JllO, enll'e o São Paulo e a Portll- a constituição de uma poriel':Jsrl
xceto o pl'llllelro, que esta contra. "uesa. equipe, capaz de brilhar, em abso-

lado, deverão assinar contrato ho-
e luto.

ie à tardc, mais LIma novidade sur- TADEU IRÁ PARA O RIO
Com êsse objetivo, o técnico Uhi·

:;iu, ontem, para gaudio dos leo- S. Paulo, 30 (E.) _ Tadeu soli- rajál:a, incentiva a sua turma, pro-

poldinenses. Trata.se das ne"ocia. citou rescisão de seu contrato com
porclOm,ndo·a, de todos os requisi

ções, que vêm de ser iniciadas" com o Ipiranga, estando, ao que soube.
tos necessários, para alcançar os

,) médio Zarci, do Botafogo.
'

1110S, resolvido a regressaI- ao Rio
melhores resultados possiveis.

• de Janeiro. A solução desse caso
VAD •

VENCEU A ESCOLA DE deverá ser (Iada a conhecer duran-
*

EDUCAÇÁO FíSICA te a semana em curso.
OS JOGOS DE DOMINGO NO RIO'

,Rio, 31 (E.) Concluiu-se o
:I< Flulllinense x Vasco da Gama

•

Campeonato L'niversitário de Atle- ABOLIDOS OS APELIDOS
América x São Cristóvão.

.

tismo, com a realização no estádio Hio, 30 (E.) - A C. B. D. enviou Bang'Ú x Bonsueesso,

rio Fluminense das provas de 4 x um ofício à Federação Metropolita-
Canto do Rio x Madureira.

100 metros, salto com vara, 4 x :lOO na de Futebol comunicando que. o
•

metros e arremesso do dardo, A C. N. D. deliberou não permitir SITUAÇÃO DOS CLUBES

equipe da Escola Nacional de Edu- rlpelirios nos jogadores de futebol: CARIOCAS

cação Física, sob a competente di. • 1°, - VASCO DA GAMA - Líder

reção técnica do professor Osvaldo JOÃO ETZEL REINCLUIDO NO
no CaLllpeonato de Profissionais, de

GO'llçalws, confirmou a superiori- QUADRO PRINCIPAL
Heservas e de Aspirantes.

elade revelada na primeira parte S. Paulo, 30 (E.) _ João Etzel, Vice-líder no Campeonato de ,T;l-

do cerlame e sagrou-se campeã flUC fora rebaixado _por. 15 dias,
vel11s.

com a cxpressiv<l diferença de ses· I'oltará a ocupar o prImeIrO posto
2"

-:-- �LUMINENS� :- l�ider no

senta e um pontos. do quadro principal de juizes. Desta Call:peO!lato de ProflSSIOnaJs.
• forma, Artur Cidrim e Etzel tel'ã() I Vlce-ilder no Campeonalo de Re·

ESTRANGEIRO NÁO PODE qlle sc submeter a sorteio para diri. ser�as. < . I .
,

DISPUTAR gH' o encontro entre o Corinthian,� C
3 - FL,üIENGO -:- J.Jder no

Rio, 30 (E.) _ Foi encaminhado e o Palmeiras, a se realizar na pró. ,mppeo?ato de Juvems.

3,0 Consclho Técnico de Tenis da xima rodada. .

\ Ice-hder no Campeonato de As·

C. B. D. UIll pedido da Federarão e plr::ll1tes.

Hio Grandense de Tenis para "in- O BANDEIRANTE DISPUTARÁ
40 - BOTAFOGu - Vice.Úder nn

cluir o amador José Stolck cl'dada-o S
Campeor.ato de Profissionais e -'le

, eglllldo fomos i n f o r m a ri osR"
r�trangei,r�, na equipe que disputa- P?r elementos da dil'eloria'IJroviS<Í-

eservas.

','a o prOXJt1lO campeonato brasilei- I' t
. ,

50 - AMf.:RICA - Vice-líder no
na (es e Sll11patico clube de Bas- Campeonato de Profissionais.

� � .

CASA DE SAúDE E MATMNIDAUE
"SÃO SEBASTIÃO"

Sob a dlrl!9lio clf!II!I.oa do

DR. DJALMA MOELLMAD

Oonstruçâo moderna e eenrortável, B,itUJada em a.p.!'azlvel eháeara com

esplêndida vista pan o Il!Iar.

Excele.nt.e local pat'a cura de repouso. Agua à'La e quente

APARELHAMENTO COMPLETO E MODERNíSSIMO PARA TKATAMEN'TO

Mfl:DlCO, CIRúRGICO E GíJiw"ECOLóGICO.

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtaI
- Eletricidade médica - Exames endoscópicos,
Laboeatõrtes para oe exames de elucidação de dla&,DóstlCOlil.

Apartamentos de luxo com banheiro I

Apartamentos de la classe

Quartos de 2a classe
Quart"s com duas camas

SECÇÃO DE ]UATERNIDADE
Partos com permanência de 10 dias em Apartamento de
la classe, inclusive sala de operações, com parteira da

Casa de Saúde Cr$ 400,00.
o DOBNTli: PôDE TER UIílBICO PARTICULAR

FLOBIAN4)POLIS
Largo 5;ãQ Sebastião - .. 0--- Telefone: 1.153

o ESTADO �!t!RR!�!DES
esn tSP�(/FICO TRAZ
ALIVIO IMéVIATO!

I

i

...................................................s

Comunicavão
Ternos a satisfação de participar aos nossos distintos se

gurados c: a todo o Comêrcio do Estado, assim como as noasas

preasdae congêneres e ao público em geral, que acabamos de
nomear agentes gerais para Santa Catarina, a conceituada firma
desta praça.

IRMÃOS GLAVAM
6 teleí , 1531 End. Teleg.Rua João Pinto, n'

Caixa Postal, 42.
Florianópolis, 27 de agosto de 1945

SEGURADORA I INDUSTRIA E COMERCIO S/A.
Mário F. Maltins, (INSPETOR GERAL)

Comunicação
'I'smo s o prazer de comunicar a nossos distintos fregue

z:s,. ao .Comércio �o Estado e ao público em geral. que fomo'

dtstlmgUldos pela Importante firma de Recife, SEGURADORA
INDuSTRIA E COMERCIO S/A" com a nomeação de agel!l
tes gerais para o Estado de Santa Catarina.

Florianóooli •. 27 de agosto de 1945.
IRMÃOS GLAVAM

Rua João Pinto, 6 Fone 1531.
Endereço, teleg GLAVAM - CAIXA POSTAL, 42.

....' -------------- ..

I R. H·,T�J9�s�2R�!DA.
C1!OMISSÁRIOS DE AVARIAS

R.pres.ntações
Consigl'loçõ•••• Conta Pr6pri(l

Rua Pedro Ferreira, 5
2' Pavimento

CAIXA POSTAL, 117

Endereço Telegrófico

SEGUROS DE:
Trel\sport.. Marítimos; FerrlJ•
viários, Itadoviários, Aéreos,
Cascos, F�qo, Acidentes do

'T'l'Cbelhe, Acident.s P.sleQis,
Rs.pol\.aeiliàad. Civil e Vides.

Esportivo

« B o seo·)
.................................._1....--..

APE�A� Cr$ 3,00. I CASA MISCELANEA distri
Com e!lS& mflma quantia Voe,,· .'

está auxiliando o seu pró:�dmo. bUld.era dos RádiOS R. C. A.

C�mtrib�a para a Caixa de Esmolas I Victor, Válvulas e Disco!!.
Rf)il! Indl�t'"tes de Florianópolis. Rua Conselheiro Mafra, 9

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

MATE: gelado
cllá
chimarrão

Bebida saudável
-

1'0. o pedido deverá ser indeferido
pois, de acôrdo com a legislação
esportiva, qualquer campeonato
b rnsi lei ro só pode ser disputado
por atletas brasileiros natos ou na

turalizados.

o Sabão

VASCO X FLUMINENSE
A propósito do próximo en

contro Vasco x Fluminense, no

Rio, escreveu .José Brigido, no

"Diário de Noticias":
"A grande peleja Fluminense

x Vasco, a maior até agora, no

atual campeonato, está desper
tando intcrêsse f'ora do comum.

Sente-se já, através das mais
desencontradas opiniões, o ner

vosismo que vai, a pouco e pou-
co, dominando os "fans" dos-
dois clubes e os partidários de
outros clubes que se interessam
pelo resultaria do sensacional
encontro. J� sabido que, de al

guris anos para cá, as competi
çoes e11 Ire vascairios e tricolo
res não têm sido, infelizmente
isentas de perturbações lamen�
táve is. Convirá, portanto, que
todas as providências sejam to

mllrla� n.o sentido de impedir
ocor re ucras capazes de preiudi
cal' o andnmcnto normal da jo
go. Insl ruçócs severas devem
ser dadas aos jogadores, ao ár

b_i�ro. e seus auxiliares. A expe
riencia do passado deve servir
de ad verl c ncia. Há muitos i nte

r�sses em choque, muitas pai
xoes exacerbadas, mas é preciso
que o jogo decorra sem inci-
dentes, isto é, sem violência
nem indisciplina, de maneira
qu e o jogo possa transcorer sem

perturbações, antes com abso
lula lealdade e sentimento es·

portivo."

•

FILON ENVIADO PARA A
ARGENTINA

Rio, 30 (E.) - No s/s "IUo Lu
jan", destinado à Argentina, foi
ontem embarcado o cavalo Fj lr.n.
o último ganhador do "G . .P. Bra:
.si!". O filho de Full Said vai to
mar parte em provas clássicas em

Sa.n Isidr-o.

A ação benéfica da Pomada
Man Zan, preparada espe
cialmente para todos OI ca

sos de Hemorroides, é ime

diata, alivia as dõres e OI

pruridos, acalma e evita aI

complicações infecciosas daa

ulcerações e varizes herner
Toidals. A venda em todas
as Parmacias em brsnagas
com cánula especial para
facilitar a aplicação.

e

O S. CRISTóVÃO E O SEU CAM·
PO OFICIAL

Rio, 3D (E.) - Ficou resolvido
que, no caso de não poder jogar no

seu campo no primeiro jogo do re·

turno, terá de continuar até o fim
atuando nos outros campos, afim
rlc não prejudicar a terceiros.

•

"VIR(iEM ESPECIALIDADE"
elA. WETZEL INDURTRIAL-JOINVILl E.J (M llrel! reg,lSt

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Lira T.
XI de

Clube-Domingo, dia
Fevereiro, em homenagem

2,
ao

Soirée, promovida pelo
novo Diretório, com

Centro Acadêmico
21 horas., , .

IOICIO
,

as

Estabelecimento GráliCo'-8-r-a-si�1 I Tudo e_'Brasil

Aceita encomendas para o interior do Estado
Rua Tiradentes n°. 10 ••• Florianópolis ••• Santa Catarina

TrabalhaI Comerciail
Irrrpreasdo a côres

Composição de livrai e

JOfnaie

DE

NICANOR

I
SOUZA

Tésel e Memoraie
Doublês e tricromial

Reviltal • AvullOI • Caixa••
Eltojo., eW.

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

rn�:I(t]tI·tJ
---I

Aniversários:

IDecorre hoje o aniversário nata-.lício do jovem Nilacn Gondin. ex

largento da noss: gloriosa

F.'C"'B.!Faz anos heje a aro . Donatilia
Silveira de Sousa. eepôso do sr.

Lúcio de Sousa, chefe das oficinas
da 1. O. E,

Vida Social

•

o jovem Raimundo José dos
Santol, faz anos hoje.

•

Convite:
Em nome da Comissão Estadual

da Legião Bralileira de Assistên
cia, eateve em nossa redação o sr.

Jau Guedes, afim-de ccnvídcr-noa
parca a inauguração do Posta de
Puericultura «Beatriz Rornos, (li

realizcu le no proxirno dia 3, às
16 horus. Grcrtcs.

BR ITO
O alfaiate indicado

Tiradentes, 17

r

ODIN

�'
lH E llECOIolElIlDIl ,�

feda M. Orofino
Cirurgiã - dentista

Diplomada pela Escola de

Odontologia da Faculdade
de Medicina da Univer-
sidade de Porto Alt'gre.

IConsultas com hora mar

cada, no per io Jo das 14
às 19 horas.

Consultório e Residencia:

IRua Esteves Junior 129.
Telefone - 1218.

I Visite, sem compromissos,

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33

Florianépoli!!

Livros novos e usados,
em diversos idiomas.

A tendê encomendas de
obras editadas no Brasil

ou no estrangeiro.

I Novidades todas as

semanas

Copynghl da
rhe HAVE rou HIARIJ? Inf.

1. .. que, 250 anos antes de
Cristo e 1750 antes de Copérni
co, o filósofo grego Aristarco de
Santos estabeleceu um sistema
cósmico no qual o Sól e os as

tros crarn considerados como fi
xos e a Terra girava em Lôrno
do própr io eixo e ao redor do

Sol.
2. .. que os oficiais da Mari

nha Real Inglesa têm o privilé
gio de ficar sentados ao bebe
rem à saúde do rei; e que tal

privilégio data da época em que
os refeitórios dos navios eram

tão baixos que ninguém podia
levantar-se sem bater com a ca

beça no teto.

3. .. que foi somente no sécu
to IV depois de Cristo qUe a se

da, até então tida como cúmpli
ce da soberba e da luxúria, con

seguiu penetrar nos templos ca

tólicos; e que a Igreja Romana,
a partir daquela época, adotou
a universalmente para dar maior

esplendor ao seu culto.
4 ... que os lerningues, da La

pônia, pequenos roedores do ta

manho de camundongos, reu

uem-se periodicamente aos mi

lhões, forníando imensos corte

jos de muitos quilômetros de

comprimento; e que, depois de
assim organizados, põem-se a

migrar através de vastos espa

ços ele terra, sempre para a fren

te, sem se importar com ne

n hum obstáculo, até se afogarem
lodos no mar.

5. .. que, nos mares austra

Iianos, existe um curiosissimo

peixe que pesca à linha: o la

siognathus, conhecido somente
faz poucos anos; e que em tal

peixe a barbatana dorsal desen
volveu-se até atingir o compri
mcnlo de uma verdadeira linha
de pescar, em cuja extremida
dr há uma excrescência carnu

da, à guisa de anzol, ([UC atrai
as vitimas para a boca do ani
ma 1.

() ... que, às vezes, as doenças
ou acidentes produzem sôbre o

organismo humano efei tos ines

perados c até benéficos; que,

por exemplo, Grétry, célebre
compositor francês c criador da

ópera cômica, não tinha com

posto nenhuma linha de músi
ca antes de- uma pesada trave
ter-lhe caído na cabeça; e que,
depois disso, refeito de seus gra

v,es fermentos, Grétry compôs
mais ele 50 int,eressantíssimas

Raimundo Nonato,
dia] e Confessor

Raimundo recebeu o apelido
, "Não-nalcido" porque lua mãe mor

I reu antell do .nalcime�:\to do me

I nino que devío lua vlda à arte
.

dOI médicos. Deu-se is to no ano

12.00 ou 1204. Sua mocidade era

caracteriz �da pela pureza dos COI

tumel e lima orderite devoção a

Maria iantíslima, Aplicação e bri

lhantel qualidades intelectuail per
mitiram-lhe concluir os cursos de
filolofia e de teologia bem cedo e

com grande sucesac. Em Bcrceto-
'na entrou para a ordem dos Mer
i cedáriol que tem por tarefa espe
i cial a libertação dos eacravos cria
I tãos, preaos na Africa. Durante o l
! gunl anal entregou-se Raimundo
'à prêgação na 8ua pátria espc riho-

110 com grande fruto para ali al

I mal. Depoil mandado, várial vê
.

ze.· para a Africa para relgatar
escruvoe cristão.. Mais de uma

I V82. correu grande .. perigaI. Na ter

I ceira .viagem, tendo se es�otado o

dinheirO para comprar a Iíberdcd a

[ dOI escravo., ofereceu-se êle corno

refém por aquêles que em maior
I perigo se achavam de perder a fé.

II Com intrepidez pregou o Evange
lho pelo que foi prêso e cruelmen-
te maltratado. Furaram-lhe os lá
biol e fecharam· lhe a bôca eom

um cadeado. Mas seus lofrimente
e seus esforçes deram a liberdade

Comprar na CASA MISCE a centenas de e,cravos. Ainda re-

LANEA é sabe J economisar.. vestido com o traje dOI escravol

foi nl9meado cardial. Depail de

Ilparêlhos elétrl·cos �er;u�:�::�oRo:aoit;a:es��d�ôd:li
. . . Papa o chcmdrc : mal rnc z-eu duo

A Instaladora de Floríanópolis, rante a viagem em Cardona, pelo
it. rua Trajan(? n. 11, a�'is� it sua dis- ano 1240.
tlllta fregucsIa que dISpO e de ope- ........ w ............·_....·.-_....•......·.- wt<__

rários habilitados para executar
I

NO bar e no lar
instalações de Luz e Fôrça em ge-I K N O r
ral, fornecencl? orçamento grátis .e não deve ialtar
sem comprOllllSSO para seus servI-, __

çOtossui tal1l�éll� oficina �sp.ecia�i-! A"e' CRel! 300 00zada, com teCI1lCOS proflSSIOnaIS,.I � ,
para coftserlos de aparêlhos elétri-/ Precila-Ie alugar uma cala, não
cos, enrolamento de motores e dí- muito dlltante do Colegio Coração
na1110S, estabilizadores, f.erros de de J"ús. P.agam.le atéCR$ 300,00
engomar, fogareiros, aparelhos mé· mensail, ad.antadamente. Dão·se
dicas e outros, com exceção de apa· ref.raneia•• Informaçõe. n•• ta Re-
reJhos de rádio. !lallio.

Ceará
Fortaleza, 31 [El. -- 011 comer

ciários desta capital não tendo
aceito ai bases para aumento
dos salários aprovados na alSem

bléia dos empregadores, nem a

ccncessão do referido aumento
em fórma de abono provisório,
realizarão nelta lemana, uma

grande reuruuo da classe, na
qual deverão pronunciar-se to-

Idos os empregados pela homo- Ilogação e aceitação proposta
pelos empregadores ou pelo dis- :.. ,...;
aíduo coletivo. a fim de solu-

Amazonas
Manáus 31 (U PJ. -- Um ves

pertina desta capital. através do
seu correspondente em Belém,
noticía que foi aberto o mer

cado de ccatorihos dos Eltadoll
Unidos. acrescentando que e

fato vem merecendo acuraiol
estudos por parte do sr. Valen
tim Bouças, presidente da co

millsão de controle dos acôrdos
em Washington.

•

Dlstnto Federal
Rio, 31 (A N). -- o titular da

pasta do Trabalho Indústria e

Comércio, recebeu em audiên
cia uma delegação do Partido
Trabalhista Brasileiro. Em nome

dOI presentes. pronunciou vi
brante dís curso o 8r. Ilacir
Pereira Lima. de Minas Gerais.
que frizou que e sentido dessa
visita representava uma home
nagem airrcero dos trabalhado
res ao ministro que com tanta
sabedoria dirige a palita do Tra
balho.

B s�o �vo� c�nCi�. �d.!á � a�,s! I
Brasil um govêrno de ordem e de progresso, com a

coalisão de todos os cidadãos que amam a sua

patria!
Procura, pois, desde j á, o Posto de ,Alistamento

Eleitoral do Comité Democrático Progressista, na
Rua Vitor Meireles n. 24 (terreo), que funciona
diariamente das 14 às 17 horas.

Aulas noturnas para alfabetização, inteiramen-
te gratuitas!

'

I
I óperas.

•

cionar o rumoroso caso .

•

Rio de Janeiro
Volta Redonda. 31 (E) .•• Foi

in.talado. nesta cidade, o Sin
dicato dos Trabalhadorel em

Construções Civil.
•

São Paulo
São Paulo, 31 (E)_ -- O aecre

tário da Fazenda anunciou que
será unificada a dívida do Es
tado, pela convenão da fundada
e consolidação da flutante. em

títulos de leis por cento ao ano.

Uma novidade é o pagamento
mensal dOI juros, estipulado ..

por lei que autoriza a emissão
dos btítulos. Aqueles que dese
jam, porem, poderão receber 08

jurol acumulados.
*

Rio Grande do Sul
Porto Alegre, 31 (A N). _. Se

guiu, ontem, para a cidade do
Rio Grande o Ir. Conrado Fer
reri. superintendente da CARGS.
afim de receber a primeira re

messa de trigo argentino adqui
rido pelo governo do Estado.
de.tinado a garantir a eltabili
zação do preço do pão.

•

Minas Gerais
,Grão Mogol, 31 IA N). -- Esta

citIlade recebeu, ontem, festiva
mente o exped iciosrdr io Geraldo
Avelino Silva que acaba de re

gressar da Europa. Usaram da
palavra. saudando o homena
geado, os drs. Carlos Vaz Melo
Megole e Leonardo Pimenta.

•

Ponta Porã
Ponta Porã, 31 [E] .

-- Por de
terminação do Instituto Bruaí
leiro de Geografia, foram mu

dados os nomes das seguintes
cidades do território: União,
para Amambí; Bonito, para Cal
cinia; Santa Luzia. para Jutí;
Vilta Alegre. para Ervania; Pe
dro lI. para Boeajd e Guia Lo
pell para Guia Lopes da La-
guna

=-----------------------------------------_ ..

MACHADO & ClA.
IlgAncia. e Repr.lentaçõ•• em G.ral

Matriz: Florian6polil
Rua João Piato, n. B
Caixa Postal, 37
Filial: Cresciúma

Rua Floriano Peixoto, ./n (EdU.
Pr6prio). - Telegrama.: "PRIMUS·
Ilg.nte. QOI principal. I3:lQQlcipiOl

do &!tado

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1

JflNNERI
=QUÁLIDADE

ROUPAS

SAPATOS

MALHARIAS

Rua Padre Miguélinho, 23 -- Florianópolis
••••••••••••••••••••••••••g•••••••••••••••••••••••••
--------------------------------------------�--�

ADVOG l-\_DOS
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRI!I'ÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 - Sala 5

Edifício Cruzeiro - Florianópolis.

Esta verdade!

I'

a
Sapatos de todos os modelos e dos tipos rn ors

modernos, inclusive Sonda lias para praia ao alcance

I das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros

PREÇOS SEM RIVAIS!
Não comprem seus calçados sem visitar a

«Tamancaria Berrelros»
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41

I

I
'-...... ........----......-----1...1-----

dala;Posto de Puericultura,
«Beatriz Ramos»
No próximo dia 3, às 16 horas.

Caro será solenemente inaugurado o

Palito de Puericultura «Beatriz
Ramos».
Dircursará, no ato, a legicn:íria

Maria da Conceição Coimbra.

o ·santo do
S

o PRECEITO DO DIA
ÓCULOS

-

IMPRÓPRIOS E OLHOS
TORTOS

O uso de 6culoa impr6priol traz
sempre conaeqüílncias prejudiciais.
Uma das mail frequenteI! é a ten
dência que os olhos odquirem a

se tornarem vellgos. Com o tempo,
a pessoa fica com os olhos tortos.
ou e.trábicos. e cada vez mais se

enfraquece a visão do olho defei
tuoso,
Não use óculos ele outra pelloa

ou que não tenham lido receita
dos pelo oculilta. SNES .

. ..."...._..._. __��.....� _ 1oi:I., ..... -_-. ... ,.,..,_.."

VENDE-SE
uma mesa circular e uma cris
taleira, ambas em ótimo estado
de conservaçã8. Ver e tratar à

rua Almirante Alvim. 14.
(Mato Grosso,)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-sexla�leira. 31 �. Agoslo de '945 5
�---_.------------.------------�---------------------------------------------------------------------------

IndicadorMédico
DR. ROWÃO CONSONI

(JIBUBGIA GlilRAL - ALTA CmURGIA - HOLil:STlAS DJil S1iIlNHOrtMl - rABTOll
FOl'lIlado pela F,aculdJade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde fol

ABSiBtenlte por váriti's anos do Serviço CLrúrcglco do Prof. AUpio Correia Neto.
CjrU!'glia do estÔm�go e vias biliares, íntestmcs (I.elgado e grosso. tliró!<ie. rins,

.......tAta. be:.Lga, útero, ovários e trompas. Vartcoceíe, hídrocelo, varizes .. hérnia
1"""'- CüNSl.TLTAS:
!tU 2 la IJ bN'RS. à Rva F-el1pe SchmJ.dt, 21 (altos da Casa Paratso) , Tel. !.li98.

RESID�NClA.: Rua EateTe8 JWlior. 179; Tel. J47M

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

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

seric�rdia, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assisten-
te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.

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

_ �ua Felipe Schmidt. Consultas: IDas 15 ás 18 horas
ResídêRcia: Rua Alvaro de Carvalho n? 18 - Florianópolis.

DR. A R A U J. O
AsslAltente do Prof. 8an�0n, do Rio de "..dro

ESPECIALISTA .

Doenças e operações 60S OLHOS, uUVIDOS. NAJ:UZ e GARGANTA

C"u.rgta moderna da GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORINO (Iábío e céu

da bõca fendidos de nascença)
jj)aIOragobcoj)lJt, u-aqueoscopía, oroncoscopía I>lU'a retir-ada de corpos estranhos, etc.

CONSULTAS: das 10 ã. 12 e da. 15 U 18 boru

- fone 1441Rua Nunes Machado n. 20

Dr. Newton d'Avila 'dR.
Operaçõe. -- Vialll Urinaria. -- Doen

ça. do. inte.tino•• réto e anua

0- Heroorroida.. Tratarnonto da
colite amebiana.

Fi.ioterapia -- Infra-vermelho.
Corwult: Vitor MOireles. 28.

Atende diariamente à. 11.30 h.....
à tarde. da.a 16 h•. em dianto

Ruld I Vida! Ramo.. 66.
Fone' 1067.

Al'iTONI0 MONl2

DE AnAGAO

... fiOrllU. f'1IUt'1<Itf III llOOlI.<I. 61: _Jdurr_

'.JONSULTÓRIO: R. João Pinto '1 Di.d
-amem.. àlla 11 iIa 17 awu. &Il8IDO

DR. MARIO \JVENDHAUSEN
lDiplom.dO pela J'w::uldllde Nac. de M.etUclna da UnlTeI'llIdad. do BruU)

lIl<-tnteMKl uo Iiloen'lço as Cltn1ca Méà1ca do Profeslror Osvaldo Ol1Te1ra, m6d1co 4()

. Departamento dAI fil.1ld.
CLll'iICA ••DICA - .oléfotUul bate"''''' de adIltoe e crt&Ulçu. CON8ULTORIO

• &1D81DJl.NCIA: R.. Pel1J1fl 8cbmldt a.. IR - Tel. 811. CO]\'SULTAS _- DIllI la ... U

DR. ARMANDO VAURlO DE ASSIS

DR. BIASE FARACO
Méd1co - chefe do SerT1ço de S1fll� do Centro de Satld4

DQENÇAS DA PELE - SrFILIS -- AFECÇOES URO-GENlTAIS DE
AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

CONSULTAS: das S às 6 h. - R. Felipe Schmídt, 46
�.: R. Joínvíle, 47 - FONE lM8

DR. SAVAS LACERDA
�u.nica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Na.riz - Garganta.
Diplôma,de�l;!abilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CO:&stn::.'t<t)luO - Felipe Schrr.ídt, 8. Das 14 AI 18 heras.
IffiS'.ttmNGlA - Conselheiro Mafra. 77.

TELEFONES '1418 e 1204

DR. GEBHARD HROMADA
Elpecialista em alta. cirúrgia e ginecologia

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

Dr. Polydoro S. Thiago
Clínica MédIca em Geral

Doenças do coração, pulmões, fígado, estômago, Intestínoa,
rins e demais órgãos internos, de adultos e crianças

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

RESIDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766

DR. SETTE GUSMÃO
CHEl''E DOS SERVIÇOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAÚDE E 00

HOSPJTAL "NERl!lU RAMiOs".
Curso de apetfe1çoam,ento no Ho"Sp!tal São Luiz Gonzaga, de Sl10 Paulo - Ex-esta
rMrlo do Instituto "Clemente Ferreira", de São Paulo _ Ex-médico interno do

Sanatório de Santos, em Campos do Jordão.
CLlNICA GlilRAL - DIAGNóSTICO PRECOCE .IiJ TRATAMENTO lilSPJilCIALIZADO

DAS DOlilNÇAS DO_ APAR:1!:LHO RilSPIRATóRJO.
OPERACAO DE JACOBOEUS

CONSULTAS: DIAriamente. das 3 às 6 horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor Meire1eti, 18
RIDSID�NCIA: Rua Esteves J11n!or. 1311 _ 'l'el. 742.

DR. MADEIRA I\LEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

CU:nIO $e Áperfe1<:oamento II Lonr. PrAtica 110 Rio de J'arudro
VOllrBULTAJI - Pela ..-Jaa: 41Jar1a",,_te ... lO.30à.12 ha, à tarde ezcepto a.,
"lIdoe. "'14 ás 161lor.. - OOl'f8ULTO:tUO: BlU Idf) l!'blw .. ,......11'.41. -

--= 1."1 - ae.tftacdal U.. Preo14_te O-CDIIo. ...

I PA SE
benefícios

Em avião particular
Rio, 30 (A. N.) - O general

Eurrco Gaspar Dutra partirá
.iara Belo Horizonte no próxi
mo dia 31, em avião partícu
'ar, afim-de participar do grau-
1e com 'c' d PSD a rea Os beneficiários '<los ex-segurados aoaixo relacionados, deverão comparecer ao

. I 10 O . ..,
-

IPAlSiE, 11a la quinzena ele setembro próximo futuro, a-fim ele receber as impor-lizar-se no dia imediato. Em tâmcras corr-espondentes às melhorias resultantes da sua participaçâo 110S lucros
veríf ícados no exercício de 1944.

carro especial ligado ao notur- ___

uo mineiro, seguirão, nesse

mesmo dia, os membros da Co
mitiva de s. excia., num total
.le 40 pessoas, entre elas líde
res políticos de S. Paulo, do

0istr:�to Federal e do Estado
I

do RlO.

Melhoria de

N. de matrícula
do

ex-segurado
Nome do ex .. segurado 11nlPOJ'tâllCi3

a rf?'ce
ber coi-respondeute
aos l11eses

.

de ,ian.
a a�o. de 45

I

CrS 130,40
CrS 1.038,40
Cl'S 214Ao
CrS 1.034,00
CrS 1.208,00
CrS 844.30
CrS 1!l8,40
CrS 979,20
CrS 1.400,00

3G1.l0H
365.539
2162.2084
3G5.2GO
131.986
296.209
204.G'70
365.078
3GB.082

Carlos Moellrnann .

Deleve Augusto Sohutz .. , .

Elyseu Franklin Nascimento . . .

Jorge Henrique Vogelbacher .

Jorge Olavo Nunes .

I José Pires de Lima . . . . .

I Manoel Estanisláu Rocha .. '

I Roldão Tomé de Borja .

I Sebastião Anselomo de Lima
I

Agência do IPASE em Santa Catarina.
Mário Lacombe, gerente.

·*-""co���f.:�:�Fl
Cifras do Balanço de 1944: �

1CAPITAL E RESERVAS Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978.401.755.97

67.053.245,30
142.176.603,80

Responsabilidades
Receta
Ativo

«

«

Sinistros pagos nos últimos 10 anos

Responsabilidades «

98.687.816.30
76.736,401 306,20

Diretores:

8 d Pát·
Dr. Parnphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco �.emana a fia de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de

"

Araujo �

Sã:'��:�ra\Acio�iestej�s ��mi�:1 A�:::__�""� "_�wJ
mana da Pátria aprovou o prO-IA CREDIARIA PARA TODOSgrama dos mesmos que terão
início dia 1 de setembro e ter-
minarão dia 7 com uma para
da militar, desfile, frente ao

Palácio da Guerra, e, à tarde,
uma cerimônia orfeônica no

estádio do Vasco da Gama.

Rua Felipe Schmidt. 38 - Fône 1595 - FlorianópolIs

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

Aproveitem a Oportunidade
Atenção! muita atenção!
Povo de Florianópolis!
A "CREDIÁRIA PARA TODOS" - estabelecida á rua

Felipe Sehmldt n, 38, esquina Jeronimo Coelho, atendendo aos

efeitos da crise ocasionada pela grande alta que vem dlaría
mente demarcando em tecidos e roupas feitas em geral - MUI
TO AO CONTRÁRIO -- resolveu a partir desta data até o dia
31 de AGOSTO fazer uma grande bonificação em seus preços
afim de beneficiar ao distinto povo de Florianópolis.

A todos que interessar, fregueses ou não, queiram sem

compromisso fazer uma visita á CREDIÁRIA PARA TODOS.

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

NOVO HOTEL
de Miguel Rodrigues de

Sousa

I Angelina. Município
de S. José

(Viagens diretas ou via
S. Pedro)

IDEAL PARA REPOISO

CréditoMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cla

Não se aceitam hóspedes
portadores de morestias

cont-agiosas
4 mais preferida, é inegável.
2 sorteios mensais 4 e 18·Motor a oleo crú

VENDE-SE um marca "Otí
rnax" - mil rotações - força
de 6 a 8 cavalos, possuindo

cota de oleo.
Tratar com Sidnei Noceti à

rua João Pinto. 44.
Telefone 1134.

PRÊMIO MAIOR CR s 6.250,00

..._--

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras. riscados, brins
bons 8 baratos, algodões, rnoa-íns e aviamentos
para a}fai<;ltes, que recebe diretamente das

Snrs. Comerciant•• do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florian6polis. - FILIAIS em Blumenau e Lajes.

I
Imelhores fábricas. A Caso "A CAPITAL" chama a atençao dos

visita antes de efetuarem suas compras. MATRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CURI1_'IBA, 31 (A. N.) -- A REDE VIAÇÃO PARANÁ-SANTA CATARINA� ESTÁ RENOVANDO SEU APARELHAMENTO FER"
ROVIÁRIO. ALÉM DE QUATRO LOCOMOTIVAS RECEM IMPORTADAS, JÁ EM TRÁFEGO, VAI RECEBER MAIS DUAS DO
TIPO "MONTANHA", QUE ESTÃO SENDO MONTADAS EM PARANAGUÁ. MAIS QUATRO LOCOMOTIVAS DESSE TIPO ES"
TÃO EM VIAGEM PARA NOSSO PAíS, FALTANDO APENAS DUAS� PARA COMPlETAR O PEDIDO FEITO PELA REFERIr.
DA EMPRÊSA FERROVIÁRIA. O GOVÊR NO FEDERAL DEVERÁ FORNECER, AIN DA ÊSTE ANO, À RVPSC OITO LOCOMO"
TIVAS. ATÉ O M;OMENTO� JÁ FORAM j NCORPORADAS AO SERVIÇO 150 VAGõ ES DE CARGA, DOS 750 QUE ATÉ O FIM

DO ANO SERÃO ENTREGUES ÀQUELA FERROVIA

•

a afln�

J

ladrões agindo nos grandes hotéis
'

Rio, 31 (E.) - Investigado- dos estabelecimentos, sob o

res da Delegacia de Roubos e pretexto de estarem procuran
Furtos, chefiados pelo sr. Mar- do hóspedes. Uma vez livres
tins Vidal, estão diligenciando nos corredores, forçam as por
para identificar e prender os tas dos quartos e roubam o que
componentes de uma quadri- encontram, de preferência

outro aspecto Ill:a de ladrões, �utores de vá- jói.as ou pequenos objetos que
, nos fur�?s oCOl:ndos nos grar;- c�I�am .I;0S bolsos. Nestas cop
des hotéis da CIdade. Os Iara- díções, ja foram roubados hós-

Porto Alegre, 31 (A. N.) _. mente milhares de metros pio?, segund� apuraram as a�- pedes dos hotéis Palace e Ser

Prosseguem ativamente as
I
cúbicos de terra de uma mar- tondades, penetram nos aludi- radar.

grandes obras da defesa de I gem e colocando na noutra, V dí d ----1--1--1------Porto Alegre contra as enchen- junto à cidade, onde será for- en Iam pro utos a si ícados
tes, por parte do Departamen- mada uma faixa de várias cen- .

" c A' _ c , ..

to de Obras e Saneamento. Es- tenas de metros de alargamen-I RIO, 31 (E.) :- As autorída- dência alem�'l .. Os resp�nsavels
tão sendo agora atacados os to, com muitos kms. de esten- i d�s da Del��'acI� de Defra.uda- pelo laboratório foram �nterro
trabalhos de construção do ção, por onde será cortada a çoes e Fa,lsIflcaçoes,c::mclmram gados e, .declararam l&"norar
cais de saneamento que toma nova avenida beira-rio. Tôda a

e :e�etel�m ao SelyI�o de �d- que os rótílos fos�em aplicados
grande parte da cidade à mar-] cidade ficará completamente mínlstração �a POllc,Ia, a flI? erronea;nente. Adiantaram que

gem do estuário do rio Guaiba. transformada com o grandioso. de ser encammhado as. aut?r�- era equivoco dos empregados ..

Dragas, com grande capacída- empreendimento do govêrno ,da�es co�petentes, o mqueri-

de estão revolvendo díària- federal. �� �nstaUlado contra? L.abora-
, cano de Produtos Qmrp.lcos e

Inauguracão do Farmacêuticos Riedel S. A.,
Posto de Puericul- acusado de vender produtos
lura «Beatriz

nacionais com rótulo de mer-

cadoria estrangeira. Rio, 31 (E.) - O presidente
Ramos» Esse processo, que já vem ro-

do DASP vem de baixar as ins-

'ando pelos departamentos po- truções reguladoras do con-
A C. E. da L. B. A. tem a hon- curso' t

ra e a. satisfação de convidar às liciaís, há mais de seis meses, para provrmen o em car-

Autoridades, à Lig-a de Defesa foi iniciado em virtude de co- gos da classe inicial da carreí
Nacional, à Imprensa, às Asso- municação da Polícia de São ra de Conservador de Museus,
ciaç ões Culturais e de Classe, às do Ministérío da Ed

-

PPaulo, onde fora apresentada ucaçao. 0-
Organizações Hospitalares, Ins- d

- .

. . . 9.,TaVe denúncía. As autorida- erao inscrever-se neste con-
títutos Educacionais, Agremia- c

-

cões Re ligtosas e de Assistência, 8.es paulistas, entretanto, na- curso candidatos de ambos os

às Associacões da Cruz Verme- ela apurando com relação ao sexos, de idade compreendida
lha Brasile'ira e da Legião Bra- fato enviaram o resultado das entre 18 a 38 anos, que apre-
sileira de Assistência. ao Co- ,

t tit 1
mércio, aos Estabelecimentos sindicancias realizadas à Poli- sen em 1 u os.

-

Bancários e ao Povo, em g-eral, c.a carioca, que, ímedíatamen- I �s pr�vas serão as. seguir:
para a solenidade da inaug-ura- t..., tomou as providências de I t�s. sa;l1l�ade e capacldad� f!-
cão do Pôsto de Puericultura

'sua alcada levando a efeito sica, técníca do museu, hístó-
"Beatriz Ramos" a realizar-se "' .

d B '1 h'
,

às 16 horas de 3 de setembro p. uma busca na sede da empre- �'I� ° rasi e
..

ístória do arte,
vindouro, à Avenida Mauro Ra- sa. Alí, os policiais encontra-Ilclloma estranjeíro.
mos. Discursará no ato a tnsigne ram numerosos medicamentos, _.

beletrista e devotada legionária f' d té
.

-----------

Sra. Maria da Conceicão Coim- "D� eCClOh� os co_m. ma �na
.

nlTl Hoje, 6a-feira, às

Ora, do C. M. de Tijucas. pnma nacional, exibindo rótu- K 19,30. horas
Jáu Guedes - Secretár lo lIas como se fossem de proce- Bud Abbot, Lou Costallo, Ginny

Simms, Jonny Lonq e sua orques
tra em:

S) d 6 O
PIST()LEIROS SEM PISTOLAS

r ar eu DOS cassinos O ioil cruzeiros �u���aC!�tre�i�S :t��:��:�d� t:
RIO, 31 (E.) - Foi enviado ao Foro Criminal o inquérito a sua arte da não se !aber man-

instaurado na Delegacia Especializada de Furtos e Roubos ter noa patina.

centra José da Silva Guimarães, contador da Companhia Me- Impróprio até 14 ano.

No programa:
talúrgica Matarazzo S. A. acusado de haver desviado cerca de Brasil Atualidades 2x57 _ DFB
600.000 cruzeiros daquela empresa fabril. O acusado, ao pres- Noticiário U1'liversal - JorRaI
tar declarações, confessou a autoria do crime, alegando que Preços Cr$ 3,60 e 2,40

perdera todo o dinheiro nos Cassinos.

Florlan6,..lIs 31 de Agoslo de 1945

Porto Alegre terá

Prosseguem
os trabalhos
Elia, 31 (E.) - Instalada

domingo, a la Convenção Na
cional de Radio-amadores pros
segue em seus trabalhos, ten
do por fim debater e fixar re

soluções sôbre assuntos rela
cionados com o desenvolvimen
to do radio-amadorismo do
Brasil. Essa convenção é patro
cinada pela Radio de Amado-.
res Brasileiros de Radio-Emis
são (LABRE), órgão que co

ordena as atividades radio
amadoristas no país tendo co-,mo uma das principais finali
dades a confraternização de

Ibrasileiros, através o entendi
mento proporcionado através '

do rádio. Cerca de quinhentos
convencionais procedentes doo
Estados tomam parte dos tra
balhos.

Tribunal Superior
Eleitoral
Sob a presidência do minis

tro José Linhares, reuniu-se,
em sessão ordinária, o Tribu
nal Superior Eleitoral. Foram

tomadas, entre outras, as se

guintes resoluções:
1a - Conceder autorizacão

ao Tribunal Regional do Rio
Grande do Sul para firmar
contrato, mediante concorrên

cia, afim de serem distribuídas
2 mil urnas eleitorais, uma vez

satisfeitas as condições técni
cas, à razão de Cr$ 80,00 cada

uma; 2a - Deferir o pedido do
presidente do Tribunal Regio
nal de S. Paulo, relativo à ele

vação, de 6 para 10, do núme
ro de auxiliares dos cartórios
eleitorais da capital daquele
Estado.

Camisas, Gra,atas, Pijame .

Meiasda. melhores, pelo! me-

1:Iores I'reçosh6 na CASA MIS
CILtANEA ,_ RUelO. MIlu, ,

Conservador de
Museus

ROXY Hoje, 6a.-feira, às
19,30 hrs.

Sessões das Moças
Margaret Lindsay e Boris Karllof

em: ESPIÃ FASCINADORA
A hi.toria angustiosa de uma

jovem espiã na luta contra o ser

viço liecreto alemão.
Impróprio até 14 anos

No programa:
Noticias da semana 4!5x29 - DFB'
RKO Pathé Atualidades • Jornal

Preços: 1,20, 1,80 e 2,40

Roubo de
Ministério

processos no

da Fazenda
Rio, 31 (E.) O sr. Brandão, usando a falsa qualidade de

Filho, delegado de Roubos e advogado, conseguia ludibriar

�urtos, acompa�ha?� de ínves- os funcionários daquela repar
tIgadore� � do indivíduo Car- tição, escondendo numa pasta
melo Teíxeíra de Carvalho, .��- de couro os processos de seus

t?r de furto? �e p�ocessos 0,01- fregueses na maioria capíta-ridos no Ministério da Fazen- .

'
_ .

da, levou a efeito uma dílígên- llsta_� de Sac. Paulo, �s quais
cia no cartório do Conselho de queriam evitar o pagamento
Contribuintes, terminando por de elevadas �om�s à União.
reconstruir as cenas de rOUDOS Carmelo tambem e acusado de

V dalí verificados. O acusado, em vários roubos em São Paulo I eu e-se
presença da autoridade, mos- inclusive de um anel no valo� ti Celio Veiga)
trou a maneira pela qual, de cem mil réis. Ilar na mesma.

uma casa à rua

Maior Cesta (Vi.
no 7. Ver e tra

Sv 3

PlllaLII.
11111[01.

,

COURA CASPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.
t�N.i�P:&:APJL·�
:�Q�� t�'eftJ��Ij>.'

<'o ESTADO»
Avisamos ao pú·

bllco em geral,
que o preco da
venda avulsa des·
te jornal é de Cri
0,30 (trinta centa
vos), por exem·

piar.
A DIREÇÃO.

Semana anti
tuberculose

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

No bar e ne lar
KNOT

não deve falta:r
----------=-���------�

!���!. �1!!!C!aUeA a Ivento.
�

Motores Elétricos
de

1/2 a 5 H. P.

REPRESENTANTES

Irmãos OlavamI I
I

Rua. João Pinto, 6
Caixa. Po.tal, 42
Florianópoli.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


