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Carvão americano para' a Siderúrgica�,
."

.' j

RIO, 25 (<<Estado»)) A direção da Cia. Siderúrgica Nacional encaminhou ao Conselho Nacional do
Petróleo pedido de licença para iniciar a importação dos Estados Unidos de 12.000 toneladas de
carvão mineral por mês. A Cia Siderúl gica Nacional já tem praça garantida em diversos navios,

dispondo 'assim do transporte necessário

Ano XXXI

Pediu perdão por apanhar !
LONDRES, 27 (U. P.) - O tenente-general Mitsura Usi-

I jima, comandante supremo das fôrças japonesas em Okinawa,
dirigiu ao dmperador uma mensagem, "pedindo perdâo" pelo
desastre da campanha naquela ilha, segundo anunciou a rádio
de Tóquio. E terminou a mensagem com estas palavras: "Já

O MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA agora que as coisas chegaram a êste ponto, resolvemos mobí-

Proprietario 'e Diretor-Gerente MOACYR IGUATEMY DA SILVEIRA lizar todas fôrças remanescentes para a úhtíma batalha. À sua

���������������������-����������.���������_ lm�e�ade, o imperado� e ao povojaponêsaprese��mosnosso

, ' I pedido de perdão". (Significa essa "despedida" o canto de
Florianópolis - Terça-feira, 26 de Junho de 1945

I
H. 9407 cisne dos remanescentes japoneses em Okinawa).

·Oswald Lopes 11�����J�A�����l,e��Oo b��:���o���a:��[����
das fôrças americamas do Atlântico Sul, declararam à impren-

o que disse lorde
Baw-Haw
Londres, 25 (U. P.) - Du

rante a sessão de hoje do tri

bunal para formação de culpa
contra William Joyce, conheci
do por Iord Haw-Haw, oi ou

vida a declaração dêste em que
se propunha repelir a acusa

ção de alta .traíção. O ju�ga
menta definitiv? da .sua at:tu-Ide (afirmou) so sena possível
depois que se verificasse se a

Grã-Bretanha conseguiria ga- jnhar a guerra. Procurou justi
ficar sua atuação em Berlim,
dizendo que andava profunda
mente desgostoso com a polí
tica do governo britânico, por
que julgara que esta levaria à

destruição o império britânico.
Entre os documentos apresen
tados ao tribunal, figura uma

ordem de Hitler, concedendo a
\

Joyce a cruz-de-ferro de pri
meira Classe por méritos de

guerra.

o ,rOlfama de 14
de julbo
Paris, 25 (U. P.) - O vesper

tino "France Soir" informou

que do prog-rama dos festejos a

ser observado no dia 14 de ju
lho consta a recepção oficial
dos prefeitos de Nova Iorque,
Londres, Moscou e Chung
King.
"UMA VELHA AMIZADE" -

Bette Davis jámais amou alguem, na I

tela, tão românticamente, como
l

ama a Gig Youn!:', heste drama.

Trabalhou
na «resistência»
Londres, 27 (U. P.) - -vcre

dita-se que Ladslav Feírabend,
ministro das fi,l1'anças do go
vêrno checo em Londres ehtá
ansioso por ser incluido no

Jul�amento dos antigos minis
tros do govêrno "quisling '

checo. Fe lrabund, que regres
sou de Praga na semana passa

da, aproveitou seu pôsto de
ministro da· Agrtcultura, no

govérllo "qu!ding', para tra

balhar pelo movimento de re

sistêncila checoeslovaco. Nos

primeiros meses de 1940, COIll

seguiu chegar a Londres, clan
dostínamente, incorporando-se
ao govêrno presidido por Be
nes.

Para utilização
irrestrita
Nova Iorque, 27 (U. P.)

O general Arnold. chefe das

fôrças aéreas dos Estados Uni

dos, de regresso das Marianas,
Iwo-Jima e Okinawa; salientou
a necessídade de utilização ir
restrita. pelos Estados Unidos,
das bases aéreas situadas nas

ilhas do Pacífico ocidental -

informa o comunicado, dívul
gado em Pearl Harbour,

Em memória de
1.100 gregos
Atenas, 26 (U. P.) - No ce

mitério de pequena cidade Ka-
..........�-_...-.-.-_-.-_.........-�-_-_......._-_-_.......----...._..-.-.-.-.--_....-•••-••_-..........- .............,.. lavryta, teve lugar ontem . a

I mude"l" russo na-o serve ���.i����;�el�el{�ig�ag�:�0�1e����U U ••• os nazrstas massacraram em

11943. Naquela oportunidade,
LONDRES, 27 (U. P.) - O correspondente radiofônico, Kalavryt.a foi incendiada, po

americamo informa de Moscou que o partido corrumísta ale- rérn, antes, tôda a população
mão resurgiu depois de 12 anos de "ativídade subterrâneas", masculina, excepto cinco ho
mas não parra agir consoante os prüncíplos soviéticos. Disse o meus, tóra clímí nada . a raja
locutor: "O partido comunista alemão opõe-se à introdução das ele metralhadoras. Estive
do sistema soviético. O ínterêsse realista, do povo alemão exige ram presentes à cerimonia o

que outra seja a tarefa a executar, isto é, instíeuír um regime embaixador dos Estados Uni
democrático liIuti-fas,cista, numa repúblíea democrática parla- dos, na Grécia e outras perso-
mentar. nalídades,

A exposição de
"Espêlho" (n. 24), a sua pa
lheta desabrocha em alacri
dades coloristas de açudo
encanto. As mais das vezes,

o seu pincel se delicia na ti
midez dos entre-tons, nas

côres frias, com risco de se

tornar monótono - o que
só não acontece porque, co
mo dissemos, -êle sente ple
namente a vida.
Aludindo ao seu gôsto

das tonalidades delicadas e

suaves, queremos dar a en

tender que por êle se traduz
a gentileza da alma iiêcse
artista original, para quem
a Beleza é uma religião ca

paz de criar também verda
deira beatitude. Espírito ge
neroso e compreensivo, acha
que todo artista de acentua
da personalidade pode in

terpretar sincero a Nature
za, desde que ponha em jô
go os recursos do tempera
mento, sem mescla de ca

prichos fantasistas. Daí a

maneira decente com que
se refere aos seus contempo
râneos, ou, para melhor di
zer, aos seus concorrentes
- porque também no domí
nio da Arte, desgraçada
mente se nota concurrên
cia m/isto de ciume, ambi

çã;, egoismo e intolerân
cia ...
Por menos que se acredi

te a moldura ajuda a valo-
,

ri�ar as qualidades artísti
cas de um quadro. Infeliz
mente, as telas 'de Oswald

Lopes estão encaixilhadas
modestíssimamente, porque
êle não se quis aventurar a

trazê-las em molduras ca

ras, entregues aos múltiplos
azares de uma viagem por
terra aos trancos e barriut
cos �omo hoje vai aconte
cer(,do ....Assim, muitos dos
seus quadros perdem no

efeito de conjunto. Seja co

mo for, é indiscutível o seu

valor intrínseco.
Oswald Lopes é um dos

autênticos valores do Para
ná artístico. E esta modesta
nota, traçada à margem da
sua linda exposição, não te
ve por fim senão pôr em re

lêvo tal verdade.

sa que a passagem elas bases norte-americanas no Brasil para
as fôrças nacionais, está dependendo apenas da substituição
do pessoal.

Oswald Lopes, pintor pa
ranàense, ora em Florianó

polis e que, segundo nos dis
se, foi aluno do grande e

saudoso Alfredo Andersen
e, por último, de Lange (de
Marretes), realiza, no salão
da Associação Catarinense
de Imprensa, uma mostra
de 40 quadros e a qual tem
sido visitadíssima.
Alunos de Andersen fo

ram também Curi Freyesle
ben e Estanisláu Traple.
Aquele, de temperamento
bastante original e de gran
de vigor de colorido; êste,
equilibrado, senhor da sua

vontade, dono de técnica
qualitativa apurada, notá
vel paisagista e notabilíssi
mo retratista. Freyesleben
expôs aqui por volta de
1923; Traple, que quase
p o r duas décadas tnneú
entre nós, também. aqui efe
tivou várias exposições, ten
do sido a última no ano pas
sado, em cuiomês de julho
partiu para Curitiba.
Mencionamos e s tas pe

quenas coisas, porque fa
zem parte do nosso acervo

de lembranças amáveis, re

lativas ao interêsse que sem

pre nos despertaram os ar

tistas e os intelectuais para
nàenses.
Oswald Lopes, que já ex

pôs em Porto Alegre e São
Paulo, onde a crítica lhe
não foi hostil, é talento di-
1)erSO de Traple e de Freyes
leben. Com ser escultor, não
nos parece ser retratista; e

todavia, mais do que aque
les dois, gosta de animar
suas telas com figuras, as

quais, às vezes, se apeque
nam no coniunto geral do

quadro, sem deixarem, po
rém, de apresentar grande
movimento. éie sente a vida
como os bons impressionis
tas. E ama os lugares aber
tos, campos e ruas e subúr
bios modestos, com expres
sões locais realmente níti
das e eloqüentes.
Não :é, todavia amigo

dos grandes efeitos lumino
sos. Pelo menos, em regra
geral. Uma que outra vez,
apenas, p o r exemplo em A. F.

« Mercado negro » de peniCilina
GOIÂNIA, 26 (E.) - Verdadeiro mercado negro estabele

ceu-se em tôrno da venda da penicilina. Em. algumas partes do

Estado de Goiaz e no Triângulo Mmeíro, os especuladores che

gam a cobrar 3.000 cruzeiros por 100.000 unidades, dose que é

adquirida em São Paulo por oitenta cruzeiros.

Desculpas de
Inut Damsun

A ferrovia do sul
do Irã

Londres, 27 (U. P.) - o 1'0- Terã, 25 (U. P.) - A parte
mancísta Knut Hamsum deela- meridiomal da ferrovia do es

rou ante o tribunal não ser tado iraniano, que era dirigi
culpado por ter pertencido ao (la pelos elementos do exércí
"Nazional Samling ", ele Quis- to norte-amertcano e atendfa a

ling, e por ter escrtto artigos
I
necessidade de transportar ele

em favor dos .alemães. "!:'are-Imentos de abastecimentos para
ce que fui enganado pelo par- a União Soviética, será de
tido de Quisling - declarou ao I volvida aos iranianos em ju
juiz segundo, a agência tele- \ lho. A comissão do Irã partiu
gráfica norueguesa, acresceu- com destino ao sul da Pérsia
tando: "Considerei sempre a

I
para ínspeciouar as linhas e

Noruega como u.m país neutro, I instalações que serão devolvi
o que me levou a recomendar

I
elas.

ao país que a oposição às fôr- __�_��_��_�__

ç'as alemãe� apenas produziria Bom passo doa condenaçao a morte".

Comprar na CASA MISCE govêrno francês
LANEA é saber economizar.. París, 26 (U. P.) - O go-

vêrno francês deu bom passo
impor ordem à economia fran
cesa, mediante a retirada de
tôdas notas de banco antigas,

Q. G. do 15° Exército norte- o que ocorreu na semana pas
americano, 26 (U. P.) Alema- sada. Agora se fez o levanta

nha - Foi anunciado que os mento do dinheiro recolhido, e

197297 prisioneiros de guerra se estima em 250 bilhões a

alemães postos em liberdade, soma de notas trocadas O to

regressaram
A

a seus lares situ�-I
tal l'_cC'olhido representa entre

dos na Renania. Outros estao 2 quintas partes e metade do
sendo libertados dentro da número total das notas em

média diária de três mil. Os circulação.
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"UMA VELHA AMIZADE S· L kDuas arr igas, que aprenderam na Imon a e
dura escola da vida o que se pode l_�riclgeport, Conn., 26 (U. P.)
esperar 'do amor, e, por isso mes,mo, . ,

chegaram desiludidas ao ocaso da
- Hoje terão lugar as cerimõ

vida. nias tunebres em sufrágio a

alma de Simon Lake, --"pai"
elo submarino "1\1oer11". Si
mon faleceu na noite de sába
elo, vitimado por colapso car

díaco. O primeiro submarino
construido por Lake foi lança
do ao mar em 1894 .

Prisioneiros
alemães

Santiago do Chile, 26: (U. PJ
-- (\ Telégrafo nacional infor
ma que foi sentido violento
tremor de terra em Rancagua,
San Fernando e Valpaiiso.
Aqui, assinalou-se à 1,10 ho
ras um abalo cismico grande
violência, o quail teve 30 se

gundos de duração. Não se co

nhece detalhes acerca de danos.
e vítlmas ocasíonartos.

Terremoto

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Mais uma mancha apagada da face da terra
Londres, 25

_

(BNS) - "O campo I C,hronicle". Quando as tropas br i- impro:i7:ael�s. EI� 11:e:l0S ele Cll1C�
ele concen tracào de Belsen a l11aJS

í

türucas entraram em IkIsen. a semanas, 2.).000 almas 101 am eva

l.1eeli0l1Cla rev'elação cl� tOl:pe. COl:·1 cena que se 111e"._deparou foi ele cuadas l�c:r�1. a, e�c:�Ja c d�}l·ei���men.
duta elos alemães, esta hoje inteí- comover os coraçoes mais cmpc- to (las «JI �<lS 1 anzer existente

ramente transformado, graças à I derriidos. A tarefa a ser enfrentada pas proximidades. fic<lnel� o carn

notável reatização elo serviço ele lhes pareceu tremenda, tal sua po de concentração inteiramente

auxílio britânico, constituinelo um magnitude. Acredita-se que na oca- vazio. Só êsses fatos não bastam

'triunfo de írnprovízaçâo, ele trc- sião em que o campo foi libertado para explicar a magnitude ela ta

menrlo labor e eficiência pessoal e, existiam ali 10.000 pessoas ainda refa e a grandeza ela realização. O

acima ele tudo, um notável excm- com vida, enquanto que de dez a 11)lano britânico baseava-se na eva

plo (la ]JOa vontade, da.�on.clade, I doze mil mortos jaziam elll. volta cuaçâo c;a �11,üor�a, dê�ses mi:l;al'eS
elo entusiasmo e ela paciencia elo

I
ele torlo o campo e entre

o.
s \'1

\'.os,
de infelizes inter nados e na rápida

nosso soldado" - escreve o "News que se encontravam nas palhoças ampllação ela escola "panzer" para

"-FJ'_,..-....- -&.....- - ......_-.__.........__..-.,,..-_�_-_-_,._...,._...-_-."._-_-.._...-_-.._...- -_-_"W transformá -la n lml anlp lo e ad e·

2 O ESTADO Terca.'elra. 26 d.' junho d. '945
----_:�--------��------------------------------�--------------------------------------------------------��-

quado local para abrígar as vítí-.

mas, com um hospital para trata-I
'1 lí

I
menta elos que amr a poc iam ser

salvos. Em 8 ele maio, o cenário se

havia modificado por completo,
'es. com um total cie cêrca de .".

'3,000 leitos, haviam sido organí-
lUíltro estabelecimentos hospitala
-ados, 27,000 pessoas, muitas elas

[uals, poucas semanas antes, deba
iam-se entre a vida e a morte, rea
iilitavam-se a olhos vistos, e en

'Tliam-sc ele nOV8S esperanças. Iivíuitas outras morrernm, a despei-
o dos esforços para salvá-las, mas,
rraças ao trabalho abnegado das
midacles de auxílio em Belsen,
norrerão como pêres humanos, e

Ião como um lJ8nc10 de féras ru

:indo à vista de alimento, lutando
-ntre si e matando-se umas às au

ras para obtê-lo. O campo ele con

.entraçâo ele Belsen, de triste me-

nória, foi varrido ela face ela ter-

'a, e hoje nada mais é senão um

'ímbolo ela já completa tarefa que
) exército britânico de libertacão

I d d d S b J
r

d Pniciou ao desembarcar nas pra-ias 1 rmau a t . o eu or esus os assos e
.a Norrnanrtia, há um ano, condu- H °t i d C °d dindo à frente o estandarte da li- OSPl a e arl a e
ierdade" - conclue o jornal. E D I T A L

fornecimento

-

Perca"a Gordura
Um métedo novo, usado
celas Estrêlas de Cinema
lá Hollywood. Pôde-se
.b tê-Le agora nas far-

mácias.
Um médico da California que atende
s Estr{elas de Cinema de Hollywood
'csco oriu um método seguro e novo

ara reduzir o excesso de gordura
mtiostéttca. Esta descoberta chamada
iFol"IDode dissolve a gordura de um

modo seguro e rapido, Comece a per
der peso na primeira semana e m�lltos
quilos ao mês. Basta tomar 2 pastilhas
3 vezes por dia, .'ormode estimula
a saúde, a energia e proporciona urna

figura atraente, de modo que possa pa
recer e sentir-se 10 anos mais jovem.
Formode é um preparada garanti
do para remover o excesso de gordu
ra, Peça Formode, hoje mesmo,. etI?
qualquer farmácia, A nossa garantia e

a sua maior proteção,

,Dislr. S, I. P. Caixa Postal 3786 • Rio

laboratório Clínico

I
I

Dr, H. G, S,

RUA JOÃO PINTO" 25 - Fone: 1448
(em frente ao Tesouro do Estado

Florianópolis
Medina Parm. Narbal Alves ,de Souza

Farm. L. da Costa Avila

Exame de sangue, Exame para verificação de cancer,
Exame de urina, Exame para verificação da grayl·
dez, Exame de escarro, Exame para verificação de I
doenças da pele, boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções.
J.\utovaccinas e transfusão de sangue,

Exame químico de farinhas, bebidas, café. águas, etc,
No bar c no lar

KNOT
não deve faltar

Associacio Comercial de ifJorianõpoJis
Alistamento Eleitoral ex-oricio

A Associação 'Comercial de Florianópolis , sempre atenta aos iri
teres.es dali claslies que representa, chama a a tenç ão' dos seus asso

ciodOI! para o. editai. que estão san.do publicados pe loa respectivo,
Institutos, relativamente ao alistamento eleitoral ex ofício, de acôrdo
com o que determina o art. 23 da Lei Eleitoral,

De acôrdo com "li' editais, ceda empregador deverá remeter à
Delegacia do Instituto a que está subordãnodo uma relação dos seus

empregados, em três vias, até dia 30 de junho, conforme o Modêlo
n .: I, a que se refere o § 3', do art 14 dali í

nat.ruçôes ,

-.w!5===

ES('HI'l'úHIO ,rnUHI('O ('()}[ERCLU,

(Com um Depm-ta rn en to Imobiliário)
Vendas de pinhais, fazendas e em pr êsas
Diretor: dr. Elisiário de Camargo Branco

.AnVOtL\.no
Rua Frei Rogério, 5·( - Fone 54 - Caixa Postal 54

Endereço telegráfico: "Elibranco" - Lajes - Sta. Catarina

--

Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia

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

PRÊMIO Mt, IOR CR s 6.250,00
.

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

-

, •

oveis
Comprar, vender ou alugar

06 na

I a SERVIDORA
I

[a maior organização no

gênero ne.ta capital J

Rua João Pinto, 4

Fone 775.

De ordem da Mesa'Administrativa da Irmandade do Se.
nhor Jesús dos Passos e Hospital de Caridade, desta Capital, ,

previno aos interessados que, até o dia 27 deste mês, às 12
horas, receberá esta Irmandade e Hospital, na sua Secretaria,
propostas em cartas ±echadas, de todos os artigos necessar-ios

ao seu consumo, durante o semestre de Julho a Dezembro do
corrente ano.

Consistório em Flor ianópolis ] 4 de Junho 1945,
José Tolentino de Souza

Uma· história sentimental
que está empolgando
lodos os coracões:

,

UM OLHAR
PARA A VIDA

romance de

MARIA LUIZA CORDEIRO

Prêmio Alcântara Machado

I
DA ACADEMIA PAULISTA DE LETRAS

CRS 14,00
Nas livrarias ou pelo reembolso postal
-

EDI�AO DA LIVRARIA DO GLOBO
Rua dos Andradas lltt6 - P. Alegre

•

Seja o LlDER DA
MODA

Confeccionando o seu
terno na

Alfaiataria Líder
de

CLAUDIONOR OUTRA
Rua Saldanha Marinho 2-A

FLORIANÓPOLIS

Sedas, Casemiras e Lãs

ICA'$A $A."A a(O$.A.
ORLANTJO SOA R.PBJLL]

Rua Conselheiro Mafra, 36 - loja e. sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
.

Caixa Postal 51 --- End. Teleg.: «Sccrpellí» --- Florianópolis
(,j:_ N',

;l'r·
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO 'ert8.'el,•• 26 d. juftho de '945 3

6, 7 e 8 de julho, à noite, «BARRAQUINHAS», no pátio do
Colina, promovidas pelo Centro Acadêmico XI de Fevereiro «PRO SEDE
SOCIAL», com prendas, releias, bar e exibição de Iílmes.

Entrada franca e popular

Londres,25 (B. N. S.) -- No tea

tro de operações ela Birmânia, as

tropas britânicas e indianas estão

vencendo uma guerra dentro da

própria guerra. Pela primeira vez,

nessa zona, as baixas produzidas
pela malária foram menos eleva

das ele que as baixas em combate.

Em março dêste ano, a incidência

R H BOSCO LrDA da malária no Décimo Quarto Exér-
• .' .• cito foi ele cerca de 25 por cento

IrAJAi _ S. CATARINA diariamente, ou seja menos ele um

quinto elo total registrado em mar-

COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE: (;0 do ano anterior. Os fatores que
Rep}'.esentaÇ'Ões Transportes Maritimos; FerrO. contribuiram para essa autêntica

C.onsignG9õe••• Conta Pr6pria viários. Rodoviários, Aéreos, vitória decorrem principalmente\ Rua Pedro Ferreira, 5 Cascos, Fôgo, Acidentes do
elo notável progresso médico con-2' Pavimento Trabalho, Acidente. Pesaoai.,

CAIXA POSTAL, 117 Re.pon.abilidade Civil e Vida.

I
tra a terrível moléstia. No início
(la campanha os japoneses tinham

Endere ÇO Telec J áfico « B O S C O) tudo a seu favor, desde que eram

• El I os maiores produtores no mundo
elo extrato de "pyrethrum", até en

tão a base mais eficaz para os in
seticidas. Além disso, o inimigo
capturara grandes áreas produto
ras de quinino e controlava enor

mes quantidades de óleo "citro-
Festeja hoje s�a data orríverad-

nela", poderosíssimo inseticida. rio a IIrita. Edite Curn iado .

Chegaram então os cientistas alia- •

elos e inventaram o famoso D. D. A menina Sônle-Beatriz Brisi

T., com vezes mais poderoso do ?,heli completa hoje 9 o.nos de

que O "pyrethrum",' a,
o mesmo tem-! �:iade.

,)0 que também produziram a ate- H' t
*

o nat Iício da.

" Ole ranscorre a 1
brína e mepacnna. Do mesmo mo- 'na. d. Mirla MednicoH, espôsa
elo, O inseticida denominado "Skat", I do sr. Daví Medhicoff, chefe da
muito mais poderoso e mais' du- calla de modas MA Esperonço".

e
radouro elo que o óleo de "citro-
nela", também veio em auxílio dos
aliados.

Haia, 25 (S. H. I.) - Infor
mam de Amsterdam que oito
cinemas reiniciaram suas fun

ções com películas inglesas e

norte-americanas, pela primei
ra vez depois de cinco anos. Os
habitantes de Amsterdam, que
se recusaram a assistir os fil
mes alemães, fazem agora ex-

I
tensa fila, disputando a opor- I

tunidade de ver as películas Romance: Poes�a.' Religi?o,.Aviação,
ang'lo-norte-americanas. Ma.temá�lca, Fl�lca, QUlmlca,. Ge�.

. logla, Mmeralogla, EngenharIa Cl·

vil, militar e naval, Carpintaria,
Desenho, Saneamento, Metalurgia,
Eletricidade; Rádio, Máquina.; Mo
tores, Hidráulica, Alvenaria, Agri'
r:ultura, Veterinária. Contabilidade

Dicionários. etc. etc.

LIRA: Nos dias 5,
Clube da

IEstabeleCimento Gráfico Brasil
DE

NICANOR

I
SOUZA

Trabalhos Comerciai.
Irnpresado a côres

Campo lição de Iivros e

Jornail

Tése. e Memorais
Doublés e tricromia.

Revistai • AvullOlil • Caixal •

Estojos, etc.

Aceita encomendas para o interior do Estado

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

Ativando a produção de leite
Londres, 25 (E. N. S.) de cuidadosos testes sôbre as

Anuncia-se a descoberta de possibilidades de usar o produ
uma substância alimentar, to em questão na prática co

que aumentará a produção do mercíal, ou seja no que se aplí
leite em todo o mundo. Isto se ca á indústria do leite e seus
deve ao desenvolvimento de in- derivados. Sabe-se que as vacas
cessantes trabalhos de pesqui- alimentadas com a aludida
za levados a efeito pelos cíen- proteina produzirão muito

'1 tístas do país. Trata-se de uma mais leite, mesmo ultrapassa
proteina iodada, que se tornou do o período normal de produ
o objetivo de cinco anos de ex- ção máxima. Novos estudos es

periências por parte dos mem - .tão sendo empreendidos afim
bras do Conselho de Investiga-

r
de verificar-se o efeito da su

ções Agrícolas do Reino Unido. ! bstância em fóco sôbre o cora
Desde 1940, esses cientistas ção, o aparelho respiratório e

vêm desenvolvendo uma série a temperatura do corpo.

OrQIl8stra da RAr
em Paris Dr. Guerreiro da

Fonseca
MÉDICO
os dias em Santo
Amaro

París, 25 - (S. F. 1.) -,Uma banda de música da RAF
deu um concerto na sala Ga

veau, obtendo o maior suces-!
soo 'I'rata-se de uma orquestra Ide jazz, composta de 15 músi
cos sob a direção do sargento IJimmy Miller. Vem diretamen
te da Alemanha para dar � em,
Paris, nos diferentes clubes'

_

aliados, concertos em benefí
cio das vítimas da RAF e dos

prisioneiros franceses liberta
dos.

Todos

Atende a qualquer hora do
dia e da noite

RESIDÊNCIA:
Hotel do Snr. Cunha

SANTO AMARO

o SEU ORGANISMO
PRECISA DE UMA

LIMPEZA GERAL

Procura-se urna casa

de cClmércio para ins

talação de urna Livra
ria. Os interessados
queiram dirigir· se a

êste jornal.

Extensas filas
para o cinema

ANTI- PAlÚDICO
de comprovada eficácia
En mais de 50 anos, CIIOLAGO
GllE INDIO DE OSGOOD (em
nlêreeld·) a prererência, em todo
t) Bias il , no tratarnento do

í

rnpa
ludismo e sua s manifestações.
SU.l fórrrrula , contendo aloés, raiz
de genc:iana, raiz' de calumba e

caS23 de quina, a.érn de constituir
uma medicação preventiva de

larga aplicação nas zonas paIupo
sas, é excelente no descongestio
namento do figado e no resta

belecimepto da s.ecreção biliar.

"��Holagogue Jndio
'.

'�:":" DE OSGOOD

Vitória sôbre
malária

a

verdade!

NOVOS e
USADOS

"I E;ta é
Sapatos de todos os modelos e

modernos, inclusive Sandalias para
das SENHORAS e SENHO,RITAS,

PREÇOS SEM RIVAIS!
Não comprem seus calçados sem visitar a I
«Tamancaria Berrelros» IRUA CONSELHEIRO MAFRA, 41

����-

a
dos tipos mais

praia ao alcance
por verdadeiros

SocialVida

COMPRA
VENDE

•

IdiGmas por·
tuguês, espa.
nhol, francê.,
inglêl, etc.

EVITE ABORRECIMENTOS
com pedidos que podem ser evita·
dos. Contribua para a Caixa de Es
molas aos Indigentes de Florianó-

A.NIVERSARJO!!1

IDR. LAÉRCIO C. DE ANDRADA
A data que hoje transcorre assi

nala o aniversárto natalício do
nosso conteri-ânco, dr. Laércio Ca'l
dcira de Andrada, atualmente resi
dindo em Niterói, em cujo Depar
tamento dos Correios e Telégrafos
ocupa. COlll muito relêvo, o cargo
de diretor ele Secção.
:\Iemlro do Instituto Histór-ico " O t d díGcogrúüco de Santa Cat�r2na, p05- san o o lasuidor de grande erudiçâo,

telllldado jú à publicidade trabalhos Ss . João e Paulo, Mártires
seus sóbro a hi�tória da nossa t.C'r- Estes dois mártires, cujos nomes
ra, a par de valIOSOS trabalhos l itc- se mencionam todos os diQII na S.
r ários, qu� lhe valer�lll uma' .cadei-j Missa, eram irmãos e ocupavam,
ra na antiga Academia Catarincusc em Roma. altos cargos no po ld
de Le[,ra.s. . .' I cio de Constância, filha do irnpe-.rornah;sta .. dos 111.�IS. destacados rador Constantino Magno. Por
�scre�'e S. Sla., peflO(l!calll��te" nos

I' ocasião da morte de Conat âncíu
iornurs do HIO e de Niterói, sobre receberam êles ricos legados dos
assuntos históricos e das letras ca-I quais se utilizaram para aliviar os
lari.n�llses, e sôbre os probl_emas I pobres. O imperador Juliano o A·
SOCIaIS r-ue empolgam o Brasil. póstata quis que os dois irmãos
F.ormado em ciências jurídi�as. e

I entrasllem para seu serviço; mas
sociais pela Faculdade ele Direito recusaram· se porque, . como di.
de Niterói, instalou S. Sia. banca I ziam -- Juliano tinha abandonado
de advogado naquela cidade, e em-lo serviço de Jesús Cristo. Irado
bora ax ocupações elo cargo que

I concedeu· lhes dez- dias para deli'
exerce, tlirig_e 1 �ÍI_1da" o, s. c_urrsos. 11?,- berar sôbre se qu ísessem atender
turnos do Co légi o Plinio Leite' n ordem do imperador ou não.
e leciona três cadeiras ria Faculda- J Jão e Paulo aproveitaram élite
d� de �;icncias Econômicas e,= tempo para distribuir tudo quanto
nistrat ivas do mesmo estabeleci- pcssu icirn entre os indigentes. No
mento. décimo dia deviam prestar horne-

É Diretor do Centro Brasileiro nagem a um ídolo Os dois irmãos
de Publicidade U(!., do Rio de Ja- negaram lIe a isso. Então foram
neiro, lente da Escola de Aperfei-\' alllallsinados na sua própria casa .

çosmento dos Correios e Telégra- r Juliano fez circular o boato de
fos. na Capital da Hepúb lica, e di-' que êles foram exilados; ma. acha
rotor de 5 cultos ela Igreja Presoi-: rnm-se seus restos mortais. Deu-ae
ter iana do Brasil, no Rio e Niterói,' êste martírio no dia 26 de junho
de cujo presbitério é membro des-; de 382. O imperador Joviniano
tacado. transformou a casa dos irmãos

rndrtires em uma igreja que hoje
aindo existe.

VENDA SOB RECEITA MEDICA

� - -...- ... ,.. -- ...... -..-..-...-.�""'W

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

VELHA AMIZADE"

REPAESENTACÓES
Aceito. T. Robin. Caixa Postal
n. 3012.•• Rio àe Janeiro.

GRATIS! peça este livroFaz anos hoje a galante meni
na Luiz.·Maria, filhinha do IIr,

Guatevo Regill.
e

Fasem anol!i boje.
sr , Osvaldo Lécn So llea , residente
no Rio de Janeiro;
sr. João Paulo Ferreira;
IIrita. professoro Virgínia Dorní-
noni;

e Ir. Gervdsío Nunes Pires, funcio
nário do I PASE;
jovem José P. da Cunha;
ar. Antônio Parísio Barros;
sr. Diogo O. Costa.

,tal_ntell -"

. --,.. Q
Eiltá nesta capital. tendo·no�

dado o prazer de lIua amoveI vi
sita, o IIr Vitor Faria, mui digno
àiretor· gerente da importante fir
ma Malharia Itajaí, da cidade
que lhe dá o nome. Somos gratos
ta gentileza da vilita e lhe formula·
mo. 1rotOIl àe feliz estada entre

Envie 3 cruzeiros em selos pIo lIarle postal
UZINAS CHIMICAS BRASILEIRAS L TOA
r.POnA.l.74 ..J A BOTICABAL EST.S.PAULO

n6s.
1]]0

Em companhia de sua exma. fa
milia, encontra·se nellta capitt\l
o sr. José Philippi. contador, co

mercial, exercendo suas atividadell
em Rio do Sul.

"UMA
Nunca se viram duas inimigas

t.ão rebeldes como Bette Davis e

Miriam Hopkins, estrêlas dêste dra·
ma!

-

.�
IL- ----.-----------------------------------------�------...-----�-------------

fá bricas. A Caso "A CAPITAL"
visito antes de efetuarem suas

chamo a

compras
melhoreI

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, ris'cados, brins
bons e barato., algodões, mOI"Íns e aviamentos
para alfai'l.tes. que recebe diretamente das

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

Florianópolis, - FILIAIS em Blumenau e Lajes.
atenção dos
MATRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IndicadorMédico!
�W_M.-",.-"" ""-.-_-,,,,,.-.-_"_-,.-,,-_-'-"'_- -'-_-'''''''_-_-..-_''_-_-_-."_-_�..-.-.__....- -_-J"'J' I.

I
DR. MARIO WENDHAUSEN I
(Diplomado pela Faculdade Nac. de Kec1l.cina da Un1'..erlidad. do Brall1l) I

.-Interno 110 8erTiço 11. ClJIn.1oa Médico. 110 Professor 08Taldo OI1TelrL médico cl<l

IDepartamento 11. So.11l1e
UL(NIUA .JIIDIUA - .ol�tta. I.Jltel'll1l8 de adllltoe e ertlUlÇl!a. CONSULTORIO

• IU)I:lIDJIINl:!A: R.a Felipe Schm1dt 1Il- 18 - Tel. 81:1_ CONSULTAS -- Ou II" III

I �
DR·J!t t��!I�!� �}u!�P!EC�I:!��iCOI I

CONULTORIO: - Rua Santos Saraiva , 76, (defronte ao

dU-!6 de Janeiro) - ESTREITO
CONSULTAS das 15 ás 17 hora s,

Residência: - Rua Padre Miguelinho, 6 FLORIANOPOLrS I
. 1� ==mmMS ' �

DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS
o.. Servlc;o. 1141 Clínica Infantil da Assistência Municipal .. B.)• .,u.•

de Caridade

CUNICA MmlCA DE CRIANÇAS ,E ADULTOS
CONSULTóRIO: Rua Nune8 Machado. 7 (Edlflcio S. Francl.8co). to•• l.�

Con.ulta. dali 2 às 6 horas
RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme. 5. Fone 783 '

DR. BIASE FARAC'O
Méd1co - chefe do Serviço de SUllls do Centro de Saúde

DOENÇAS DA PELE - StFILIS - AFECÇõES URO-GENITAl� DE
AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VJOLETA�

CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmidt, 46
RES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648

DR. SAVAS LACERDA
Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Naeiz - Garganta
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 horas. Fone 1259
RESInENCIA - Conselheiro Mafra, 77.

DR. GEBHARD UROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

Hospital "Migq.el Couto"
lBIRAMA (HAMONIA) - Santa Catarina

DR. POLYDORO S. THIAGO
Clínica Médica em Geral

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

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

RESIDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766

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

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

Mi-I'sericórdia, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assisten-
te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.

CLÍNICA MÉDICA - DOENÇAS NERVOSAS
- Consultório: Edif'ieio Amélia Neto

- Rua Felipe Schmidt. Consultas: Das 15 ás 18 �or<l:s �
Residência: Rua Alvaro de Carvalho n? 18 - Flonanopolls.

DR. ARAUJO
As.istente do Prof. San,on, do Rio de JaJlelro

ESPECI ALISTA
Doenças e operações cos OLHOS. OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Cír-ur-g ta moderna da GUELA DE LORO. do LABIO LEPORINO (lábio e céu

da bõca fendidos de nascença)
IlliOtagoscopla. traquêoscopia, broncoscopia para retirada de corpos estranhos. etc

CONSULTAS: d88 10 à. 12 e das 15 à. 18 hora�

Rua Hunes Ma<hado n. 20 - Fone 1447
.

(AUSENTE)

DR. SETTE GUSMÃO
CHEl''E DOS SERVIÇOS DE TTSTOLnmA DO CENTRO DE SAúDE E [J()

H()SPITAL "NEH1W RAMOS".
Cur-so de aperfelçoam.ento no Hospital Sáo Luiz Oonzaga, de São Paulo - 1'.'·1{-estt
gtál'lo do Instituto "Clemente Ferreira". de .São Paulo - Ex-médico interno de

Sanatório de Santos. em Campos do Jor(11'IO.
CLfNIC.4, GERAI, - DIAGNOSTICO PR);,C'OCE .li; TRATAMENTO ESPECIALl7..ADC>

DAS DOENÇAS DO APARli:LHO RESPIRATóRIO.
OPERACÃO DE JACOBOEUS

CONSULTAS: Diàrl"mente. rias � às r, hor-as rONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles. 18
RESIDlllNCIA: Rua Esteves Júnior. 135 - '!'el. 7420

DR. MADEIRA NEVES
MédiC8 t!lplPt:Ínlista em DOENÇAS DOS OLHOS

curso w A�rfelcoameDt.o e Loc:tga PrA.t1ca no Rio � Jane11'1>
OO!'H'UJLTA8 - Pelo maJlbl: dJartameate d.. 1O,30à.12 h., à tarde excepto 001

oAb.doa. 4"14 ás 16 bar.. - CON8lJ1..TÓBIO: B.. Joao Plato .. T....br". -

�o.e: 1.01 - Reel4f!acla: R.. PrMId_te eo.t1aho. '!II.

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGiA GERAL - ALTA CIRURGIA - MOLll:STIAS DE SENHORAS - PAR'l'OS

Formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de S::Io Paulo, onde fol
u9istenl(.e por vários lIDOS do Serviço Cirúrgico do Prof. Al1pio Correia Neto.
Círuegía do estômago e vias biliares, Intestínos c1eIgado e gro-sso, tlrõíde, rtns,

próstata bexiga útero, ovár-íos e trompas. Varicocele, hídrocele. varizes .. hérnia"

CONSULTAS: .

dJaa 3.. � horas, à Rua Felipe Schmldt, 21 (altos da Casa Par-aíso). Tel 1.500.
RESID:8lNCIA: RUJ8 Esteves JW!.lor. 179; Te!. .M764

Dr. Newton d'Avila DR. ANTôNIO MONIZ
Operaçõe. -- Vias Urinaria. -- Doen

ça. dOI intestinos. ré to e anuI
-- Herncreeídcs. Tratamento da

colite amebiana.
Filioterapia -- Infra-vermelho I

Conlult: Vitor Meirel8ll, 28.
Atende diariamente à. 11.30 h•. e,

o tarde, daa 16 M. em diante
R••ld I Vidal Ramos, 66.

FêlJ�' l067.

DE ARAGAO

lJIrarsIa • OJPto�L ou.t.,. e 0!nu1I'Ia
c. to2'aL II'U1oe ••_..... _""ru.

CONSULTÓRIO: Ro João Pinto 7 Did'
l1Imente da li li 17 boru . .BIlaIDO.

;a. �lõ,"", ......l"'!"1lllt. .. ,.... 'l'

'-'.�

S a OU uenol
co N TÊM ':�" o.

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA.
TO, FOSF OROS. CALClO

ETCI

TONICO DO CEREBRO '"-)
TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. DePluperado.,
EI90t.dol, Anêmico., Mãe.
que cri.m Mlgrol, Crianç••
raquíticI', receb.rão I tonl·
ficlção ger.1 do o'g.nhmo

co", o

Sa ngue n 01
ue D.N.S.P. n' 199, da 1921

DE PESSOAS TÊM

I

Prefira oma parte de seu

trôco em "Selos Pró Doente
Pobre do Hospital de Carlda·
te", e estará contribuindo para
IDe êle tome maís um pouco
íe leite, tenha melhores medl
-amentos, mais confôrto nu

«íto de sofrimento, etc. etc ••.
(Oampaha de Humanldad.

1(\ Ho!!!vftal de {)al'fdadfl)_

Confecções
de

Gravátas

USADO COM BOM RE

SULTADO O POPU·

LAR DEPURATIVU

Aceitam-se encomendas em

qualquer quantidade.
Rua Annita Gar ibaldi , 58

FLORIANÓPOLIS

DO SANGUE

o Fígrido. O Baço, O coração o Estômago, 08

PUlmões li Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dôrt'8
nos OS80S, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca-
belo, Anemia, e AbortoM

.

Inofensivo ao organismo, Agradável como ltcôr.
O ELIXIR 914 está li provado pelo Do N. S. P.
como euxtlíar no trat-mento da Sífilis e Reu-
matismo da rn esma origt m. _

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR «91�»,dada a sua

base, é ótimo auxiliar do tra
tamento da Sífilis principalmen
te nos casos em que a via bo
cal é a única possivel.

(a) Dr. Benedito Talosa.

MAmADO & CIA.
Agância. e Representaçõea em Gera)

Matriz: Florianópoli.
Rua João Pinto, no S
Caixa Po.tal. 37
Filial: Orescíúme

Rua Floriano Peixoto. -In (Edit.
Próprio}.-Telegramal: ·PRIMUS·
Agente. no. principaill municipio.

do E.tado

NOVO HOTEL
de Miguel Rodrigues de

Sousa
Angelina. Município

de S. José
(Viagens diretas ou via

S. Pedro)
IDEAL PARA REPOISO

Atesto que apliquei muitas
vezes o ELIXIR «91�» obtendo
semnre os melhores resultado.
DO tr;:tameDte da SiMs.

Não se aceitam hóspedes
portadores de molestias

contagiosas

(a) Dr. Rafael Bartoletfl

Bungalow
Vende se o da rua Quintino

Bocaiuva, 622, Estreito, que
dispõe de todo conforto. 3

quartos, banheiro. pias I bôa
àgus. Tratar no local.

Motor para máquina
de costura

Vende- se um, em perfeito es

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

iov-s
.

lUOLÊS'l'IAS DOS RINS }j CORAÇÃ�
O TONICARDIUM tônico elos rins e do coração limpa. a- üe.

xiga, os rins, as nefrites, areias, cólicas renais; aumenta as urinas.
Tira as inchações dos pés e rosto, hídropsias, falta de ar, palpi
tações, elôres do coração, asma, bronquite asmática, artérío-es
clerose.

I

REjUÊDIO DAS SENHORAS
É . o tônico útero-ovário SEDANTOL que restitue a saúde

perdida pela anemia, palidez, magreza, fastio, flôres brancas, re

gulador elas visitas, elas doenças elo útero, ovários, evita as ltemol'
ragías, antes e depois do parto; contra toclas as enfermidades das
senhoras de qualquer idade.

LESÕES DO CORAÇjiO E ASMA
Use a CACTUSGENOL especifico contra hidropsias; }tés la

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

AOS FRA-COS E CONVALESCENTES
Devem usar o STENOLINO que faz engordar, aumenta o

vigor dos músculos e dos, nervos. Fortalece o sangue nas pessoas.
anêmicas. Evita a tuberculose, cicatriza os pulmões doentes com

pontadas, tosse, dores no peito e nas costas, pernas fracas, lín
gua suja. Para a neurastenia, o desânimo e a dispepsia, a con
valescença é rápida.

SÍFILIS-PÊLE-REUl�IATISMO
SPIROCHETINA é usada nas moléstias do sangue, sífilis,

eczemas, tumores, dartros, espinhas, fistulas, purgações, feridas,
cancros, escrófulas, reumatismo. - único depurativo flue lírnpa
o corpo, tonifica e engorda. - Depositários: todas as drogarias
de São Paulo e Rio.

AS SENHORAS DEVEM USAR

Em sua toilete ,íntima sómente o MEIGYPAN, de grande po.
der ,higiênico, contra moléstias contagiosas suspeitas, irrita�õe!ll
vaginais corrimentos, moléstias utero-vagínaís, metrites e toth
sorte de doenças locais e grande preservativo.

Drogaria PACHECO, Rio

'-.

�f----------------�--------------------------------------------------------------�-----------------------------
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EDITAL DE P PRACA DE BENS
DO ESPóLIO DO- FINADO 'OSATURNINO FRANCISCO IDE SOUZA

polis, à rua Trajano m. 11, avl- O dr. Maur illo da Costa Coimbra I
sa a sua distinta freguesia que Juiz de Dire íto da comarca de Ti

dispõe de operários habíttta- [ucas, Estado de Santa Catarina, na
.

1
- forma da lei, etc.dos para executar Insta açoes Faz saber a todos quantos o pre-de Luz e Fôrça em geral, for- sente edital de la praça com o pra

: necendo orçamento grátts e zo de 20 dias virem ou dele conhe
'sem compromisso para seus cimento tiverem, que no dia 17 de

julho próximo, ;'IS 10 horas, nesta

'l13erViços. cidade de Tijucas, a porta do cdi- AnoPossui tambéni oficina es'pe- ficio da Prefeitura Municipal, o Semestre

I
ciallzada, com técnicos protís- porteiro dos auditórios dês te Juizo Tr-imestre
síonaís, para consertos de apa- trarú a público pregão de venda e

rêlhos elétricos, enrolamento ar rcmataçâo, em 1a praça, a quem Mês
mais der ou maior lanço oferecer, Número

de motores e dínamos, estabí- acima das aval laçõcs, os seguintes
Iízadores. ferros de engomar, bens pcrtencen.les ao espólio do fi- Ano
togareíros, aparelhos médicos nado Suturn ino Francisco de Souza

Semestre
e outros, com exceção de ana- e. separ-ados para pagamento de di-I.t' "Idas pass: vas : 10 um terreno si- Trimestrerelhos de rádio. '

l uado nesta cidade, com vinte e seis

Imelros (20 lllS.), de frentes, que fa- Anúncios mediante contrito.
zem a rua 15 de novembro, ao sul,
alargando na altura de quarenta

'

metros (40 m.) de fundos para a Os originais, mesmo não puhlí-
estr-ema de oeste mais vinte me- cados, não serão devolvidos.
tros (20 m.) , COIll noven.ta e seis
(9(j), ditos de fundos, e extreman
do ao norte, com terras de Miguel
Heis da Silva, ao leste, com ditas
de Domingos Teodoro dos Santos c,
ao oeste, com terras de AtiJio Cam
pos e rua Coronel lzidoro, perIa
zcndo dito terreno a área de três
mil seiscentos e dezesseis metros
quadradus (3.(jl(j 11152.), avaliado
por dois mil e quinhentos cruzei
ros (Cr8 2.500,(0), terreno esse ad-
quirido por herança, no inventár-io ;:============;;;;.de Maria Francisca de Souza e que

I
se acha transcrito no Regisfro

dCI[móveis desta Comarca, sob n, Visite, sem compromissos, a
(i.023; 2° uma casa de material e
outra de madeir-a, edificadas no LIVR "RI" BOS II
ter-reno acima descrito e avaliadas II II II
pela ímportâncis de três mil cru-

Izeiros (Cr;lii 3.000,00); 3° um terre- Rua Deodoro, 33
no situado no lugar Nova Desco-
berta deste Mun icipio, com quaren- Ftor ianôpolis
ta c dois melros (42 m.), de fren
'es, com quinhentos (500) ditos de
fundos, fazendo fren tes na Estrada
Pública e fundos no Rio Tijucas,
ex lrenrandn ao leste, com terras de
herrlch-os de Anlônio Marcos de
Souza, c, ao oeste, com ditas de In
dalicio Man.ocl Ramos, avaliada
pela imporlância de mil e quinhen
tos cruzeiros (CrS 1.500,00), terre-Ino êsse adq u i rido por herança, no
invcn tár io de Francisco Manoel de ISouza e transcrito no Regístro de .:
Imóve is desta Comarca, sob n. olt
(G.024); 4° um engenho de fabricar n()l��('_\.S �ERVOSAS
açúcar. em máu estado, avaliado Com os progressos da medicina,

I
por mil cruzeiros (CrS 1.000,00). E hoje, as doenças nervosas, quando

8 I·ndu·smas para que chegue ai notícia ao co- tratadas em tempo, são males per-
uhccimcn to de lodos, mandou ex- feitamente remediáveis. O curandei-

arm t· t pedir este edila l, que será fixado rismo, fruto da ignorância, só podeamen ts as no lugar cio coslume c puhlicado na prejudicar os indivíduos afetados de
W h' t imprensa de Florianópolis. Dado e tais enfermidades. O Serviço Na-as ing on, 25 (SIT) - A passado nesta cidade de Tijucas, cional de Doenças mentais dispõerádio-difusão da Conferência aos 15 dias do mês de junho de de um Ambulatório, que atende grade São Francisco, - anunciou 1945. Eu Córa Berlillck, Escrivã ill1- tuitamente os doentes nervosos in-

que a Checoslováquia e Fran- terin'a o csere"i. (Ass.) Maurmo digentes, na Rua Deodoro 22, das li
, . . da Costa Coimbra, .fuiz de Direito. às 11 horas, diàriamente.ça, por sua propriÇl. inICiativa, Dcvidamente selado. Confere comresolveram pedir o contrôle in- o original, ��J'ixado no lugar de A"e' I'R$ '%00 00ternacional da Indústria Pesa- C?stllllle, ao ([ual me reporto e dou' .I '" J ,da de armamentos. O Ministro fe·T... Precisa-se alugar uma casa, não

da Fazenda e Economia Nacio- I}UCaS, 1� de .I[1I11�0 _ d.e ·19�5. muito distante do Colegio Coração
nal da Europa, Sr. René Ple-

Cora Berhnck, CSCrIva mterma. de ]esús. Pagam-se até CR$ 300,00
mensais, adeantadamente. Dão-seven, declarou que as Nações SRS DENTISTAUnidas devem tomar a iniciati-

e Sva de que todas as fábricils de Executo qualquer tipo dearmamentos da Alemanha se- dentaduras, pontes emjam imediatamente

desmonta-louro
ou palacril. Consertodas e destruidas. A mesma au- dentaduras em 2 horas Precisam- se duas moças para

toridade francesa se opõe enér- casa comercial. Uma para bal-.

t' t
- apenas.

____ -..-- .. -----h�__�--�.--�-------- glCamen e a recons ruçao da
CONSTANTINO SERRATINE

i cão, outra para eseritório. Ne-

I
fábrica Krupp na região do

I I
cessário. de fato, habilidades_

Ruhr, declarando que êste ter- Rua Duarte Schutel 11 Cartas para RP, caixa postalritório deve ser proclamado um 139.
"Estado Internacional" sob fis- .,.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
calização internacional perpié-
tua. O Chanceler checoeslo- CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE
vaco, S1. Jan Nassaryk, decla-

"SA-O SEBASTIA-O"rou, na mesma conferência,
que deve ser estabelecido um

rig1oroso controle das indús
trias pesadas de armamentos,
porque de oUJtra maneira "te
remos nova grande guerra na

próxima. geração".

Emprega-se com vantagempa
ra combater as irregularidades
das tunções periódicas das se
li heras. É calmante e regulador
dessas funções.
FLUXO-�JEDATINA. pela SUB

comprovada eficácia, é muito re

ceitada. Deve ser usada com

confiança.

IFLUXV-SEDATINA encontra-se
t' rn todu parte.

--------..-'-- !

Jornais de París comentam �
�

PormadD pela UnlTerllidacl.e d. Genebra
Com lJI'it.lca nOj' bO&Pttl.ÜI euro:P4l1D

:m.n1c_a m6cHca cn .era!, pedjatr1a. doem·
lU do m.tema neryolO. aparelho cemto

urlnirio do bomcn e da mulh.r
\MI.... T6catIlO: DR. PAULO TAVAB_
OuntO de RadiolocJa CI1n1ca com o dr.

Wanoel da Abreu campanarto (110 Pau·
'o�. �1saQO em Hl�.n. e SaMe
PO.bUea. pela Unfnnida.d. do Rio da la·
aiJ'o. - Gabinete de Raio :z: - JlI4Ictro.
'!tIr<�lonrafI.a cHnfea - lI.tabollamo ba

I
oaJ - 8�em Duodenal - cnblrulte
!AI fImotwal)1a - Labont6rlo die�
eop1a • aúl.!.Ie clfn1ca. - Rua r.amdD

:-_- .......-----------------�--__ Ihohado. ,. J'� UH. - l'1or.1mÓJ)Ol.llo

,

FILHA I MAE I AVO I
-

T'odas aevern usar a

rmr;r:gmilâ(;1�
REGULADOR VIEIRA:

tVITARA DORES
Alivia as Cólicas Uterinas

(OU
A MULHER

París, 25 (SFI) - "Le Mon- rência dos Cinco?" Por seu tur
de" analisou detidamente as no. Felipe Barra, em "París
declaracões de Churchill sôbre Presse" escreve: "P'a r a nós
a questão sirio-libanesa, e per- franceses, a questão consiste
guntou: "Quais serão as inten-: �gora em saber .se .os �migos
sões do "prémier" inglês ao re- mgleses nos elímínarão do

[eítar a proposta francesa, ,de do campo sírio-lib�nês, si�
conversação entre as 5 Potên- plesmente pelo desejo de nao

cias, que a opinião americana nos verem mais �or .lá, ou pe
e mesmo a britânica acolhe- lo de nos substituírem. Em
ram favoravelmente? Ignora- breve se saberá. De qualquer
mos. O desejo de andar depres- forma, e sem levar as coisas
sa não seria razão suficiente. para o trágico - porque temos
Não lhe agradará a intervenção passado por outras -, não po
da URSS no Oriente Médio? Se- demos deixar de reconhecer

gundo as úLtimas informações: passadop ar ou�ras -, não p�
sôbre as conversações do ex-. que os acontecimentos da SI
embaixador Davies, Churchill ria constituem deplorável ce

mostrar-se-ia contrário a nu-' lebração do aniversário do de

merosos pontos da Política S_?-: sembarque d� 6 de j�nho de
viética. Mas, neste caso, nao, 1944. Neste dia do ultimo ano,
cabería a Washington media- viviamos os melhores momen-'-'.y 'I
dor entre Londres e Moscou, de amizade, entre franceses e

interceder a favor da Confe- britânicos.
_. ..._.....u .......,á'JIOa.....wJ"':G'W =www.=.= ••- a
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COMPANIDA "ALIANÇA DA BAlA"
Fudad. em 1870 - Séde: 8 A I A
L�CENDIOS F. TRANSPORTES

CUr.. do balanço de 11143:

Capital e r_Y..,88 , , .

Rea:pol'laabllidl1dee . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .

Receita , .

A.tITO •....•...•......................... , .. , .

9lnlstroe pagol tl.06 tl.1tlmoe 10 UlOl! - .

Ree»on8abllldadee .•.... , •........ , ........•..•....

Cr$
Cr$
eT$
CrI
er.
CTt

74.617.0311.30
�.978.401.755,97

84.fH6.216,90
129.920.006,90
86.629.898.9c

76.736.401.306,20

DlRETOftI!l8: - Dr. Pan.t1Jo d·U�t.n � (M ClarTalho. Dr Jl'ranc1Alt""

d. lIA e AnImo 1Il.-orna.

A&'enma. e eubq'DCIU em todo o �tor1o udona1. - hcunal no

UrucuA1. R...,uador.. ca nU1U nu ..,n.nclpal.8 c1dAd.eII da �. Illll'Opt
• Atl'1ea.

AGENTlI: EM FLORIANóPOLIS
C AMP O 8 L O B O • C I A. - Rua Felipe 8cbmh!t, L li
Caix. I"08taJ a. 1. - Telefone 1.881 - Elndo Telecr. -ALIANÇA
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARAO, I,'fAJAt, BLUME·

NAU. BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

gelado
chá
chimarrã8

Bebida saudável
IATE:

'- .

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

I•• C...eDaelre Mafra. 4 • 5 - FONE 1.IU
!atre,a a t1.dcfI.

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

I
I ADVOGl-\DOS

[ Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

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

( 4parêlbo8 elétricos
A Instaladora de Floriaaô-

TOSSE.
BRONQUITE
E COQUELUCHE

ESTADO

Na Capital:
Crt
Cr:i>
Crt
Cr$
CrI

70.00
40,00
20,00
7.00
0,30

80,UO
45,00
25.00

TOME SEMPRe

o mELHOR DOS mELHORES
i.te OMS. f'I�1I14 _

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica Geral de Adulto.
Doença. da. criança.

Laborat6rio de Análi.e.
clínica•.

Con.ult6rio: rua Felipe Sch
midt, 21 [alto. da Casa Pc
rai.o]. dali 10 30 á. 12 • da.

15 à. 18 h•.
Ruidência: rua Vi.c. de Ouro

Preto, 64.
Fone: 769 [manual)

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNlca

DR. DJALMA
MOELLMANN

Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 3

Tel. 1022 - Cx. postal 139

ASSINATURAS

avulso
No Interior:

Cr$
Cr$
Cr'

A direção oco se respoosabiliza
pelos conceitos emitidos nos

artigos assinados

"UMA VELHA AMIZADE"
Uma brindava: "Por nossa ami

zade .... consôlo eterno na disihr
'ião". Outra saudava: "Os dias que
se foram e os sonhos que ainda hão
de vir" ...

Livros novos e usados,
em diversos idiomas.

Atende encomendas de
obras editadas no Brasil

ou no estrangeiro.

Novidades todas as

semanas

Sob a dLreç1ío clínica do

DR. DJALMA MOELLMANN
Construção moderna e confortãvel, situada em aprazlvel chãcara com

esplêndida vista para o mar.

Excelente local para cura de repouso. Agua fria e quente

APARELHAMENTO COMPLETO E MODERNíSSIMO PARA TRATAMENTO
MÉDICO, CIRúRGICO E GiNECOLóGICO.

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtas
- Eletricidade médica - Exames e�doscópicos.
Laboratórios para oe exames de elucidação de dlaltIlósticos.

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

Quartos de 2a classe _ . . . .. Cr$ 20,00
Quart0s com duas oamas _ Cr$ 15,00 p/pessoa

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

Casa de Saúde Cr$ 400,00.
o DOENTE PóDE TER MÉDICO PARTICULAR

FLORIANÓPOLIS
Largo São Sebastião --0-- Telefone: 1.153

•••••••••••••�•••••••I••••••••••••••••••••••••••••••Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'd O" ,Reseuha Forense E t 8DI
•

va d RomaOS su erraneos O auco Julgamentos realizados pelo Tri- S e I Jurla' e
,

hu n a l Pleno, em sessão de 20 do RIO, 26 (A. N.) - Os jornais noticiam que a família do
Foi amuncíado em París que títulos estrangeiros e barras C'OITentl' mês: locutor Fel íoio Mastrarigelo, embora faça' sua defesa, reconhe-

de 'ouro e prata no valor ele um. bilhão de libras esterlinas, en- IlalJpas-c�)rpus n" 1.371, ch� co-
ce serem verdadeiras as irradiações insultuosas feitas de Roma

.r-: '. '.
" 1 . A. mnrcu de Cuç.ulor. impct rautc o dr. 1

•

couti ann-se entre os vastos tesouros encontrados pero goveIno Hicnr!c tiL' Freitas c puc ien te Se- contra o Brasil, procurando, entretanto, atenuante, dizendo
militar aliado nos subterrâneos do Reichbank, em, Regensburg. hast iâo (;()nc;ail'e� Lourenço. Hela-I que éle cumprta ordens. O referido locutor ,pert,e,ne,ia ao inte
Entre outros artigos encontrados figuram caixas colncendo re- tor o sr. eles. Alfl'l:d�) T'rompowskv. gralismo, que, conspirava contra o G\i:wênlo, rendo tomado
Iógios e outras peças de ouro joias uma tonelada, de prata Prellmlll,lI'llll'llte',lul o Julgamento i,t 1 ' de at PI'" G "I '

b
. . .

'
," .

'
co n vcrt ido C'I11 d il igcucia, para. ser paI e nos p anos e ",,,aques ao a aClO u"iu,a ara.

�un(�lda, de J01as, e um. tabernaculo. de ouro massiço de U111,a
� vocarlo o pro rexxo original.

Igreja ortodoxa russa de Praga, ava.liado em 50.000 marcos, ou I Habeas-corpus n. 1.572, da contar

sejam 4.200 libras esterlinas. Grande parte destas joias foi rn de jh1fra, impclrnn
í

c e paciente
subtraída às vítimas dos alemães nos campos ele concentra- JOSl' AI\'Ps. I{l:lator o sr. eles. (xUI-

_

' l he rmc Abry. Fo i o julgamento COI1-

çao. ver-tido cm diligl'l1cia, afim de soli
citar-se in fom aç{les do ai cgado aos

srs. d rs, Juizes de Direito de �Iafr'l
e Can oi nhns.
.lu lgumcu l os realizados pela Câ

nuua Cr imi ru.l. cin sessiio de 22:
l+ccursn criminal n" 5.22!), da co

marca di' Flol'ianúpolis, recorrente
I Just iç» e recorrido .Joiío Yirgi!io
vlaruuc s. 11el�ltor o sr. rlcs. rrl,::!1o
:iall's. A Cr;Il:arn negou provimento
:0 recurso, para eouf irrnar a se11-

.cnca que ,iulgou extinta a puu ihi li
'lade peja del'adencia do direito de

--epresen i:1Ç'ÚO por purt c do reprc-
rn tun

í

c da ofendida.
I{cC'urso criminal n" 5.226, da co

narr-a d,l Pu lhoça , cru que é rccor

'C'nte ,I Justiça e recorr-ido João
vnicrico i{os". l{elator o sr. des.
'uilherllil' Ahrv. Foi dado, provi-

e 'lento :�Il I'l'CUrSO, para p rc l iruin a r

'lente. rnu la r a sentença por ter si
lo prolatada por juiz incompctcn-
c'.

Apclaçào crimi n a! n" 7A3}), da co-I'!are" c!�' :-:. .l ouq u im. apelante a

l ust içu e apelado Sebastião José de I

ouz a, l{plator o sr. dcs. L'rbano
;ale�. Xegado provimento á apela
-io. pnra confirmar a sentença que
-hsol vcu o apelado, pois que a mes-

II>! encontra algum apoio rias pro-
as existentes dos autos.

Apelação crime n? 7.383, ela co- 'Il�lrc:J. de .Ioaçabn , apela!1Le Alberto

'Og0111 e apelada H .lust iça. Relator

I1 sr. dcs. L'rhnno Sales. Prelimi
'�lrnL'nte, foi o julgamento con-

'l'rti{]o em dí liecncia, para que o dr.
uiz rir Dir-eito se pronuncie sobre
surpensào condicional ela pena. I
Apclaçáo criminal n? 7.-l57, ria co-

iarca de Tiju('ns, apelante Ar'11in
'o Surlbrack e apelada a .Justiça.'
lelator () sr. rles. l'rbano Sales. J)c
idiu a Cánwra Criminal pelo voto
ir prc\'ale,llça, dar prO\'imento á
pelaçiio, para absolver o apelan1e.
,Tencido o sr. eles. l'rbano Sales. i
Apelação criminal nO 7A53, da co

larca de Timbú. apelante a .Justiça
apelado Leopoldo (rutZ. Helator o

r. eles. Guedes Pinto. Negario pro
imellto Ú �ll)elação. para confirrwr'

1 sen1ença ::illsolvida,

�_......__ft._...... b.......•.......•...._·.- ._". I
CO:'i1VIDE SUA MELHOR Ai\UGAi 'rA'rWA "X;\lOl� E l,'eZ"
\RA VEn "liMA VELHA AlVIIZA-1 Completando no dia 27 do c:orrent€ mês o 36° aniversário
_/', um drama intenso, que de-
lOnstra ser verdadeira bencáo o

da fundação do Circulo Esoterieo da Comunhão do Bensamen-
'ber' manter os lacos de

-

antiO'a to, O TATWA AMOR E LUZ com séde a Rua Conselheiro M-a�'
mizade.

- "

.,ira n. 33 2° ando Comemorando sol1811iemenlte esta magna data;'
______

con.vida a todos os irmãos espiritualistas para abrilhantar com

a sua pres'ença esta seesão solene, a )'ealizar-se às 20 horas.

I Florianópolis, 26 de Julho de 1945.
A Diretoria

desejos da
WASHINGTON, 27 (U. P.) - O embaixador Bonet, após

rápida conferência com Grew, declarou aos jornalistas que "a

França está muito ansiosa em ter mais o cedo possível a inves

tigação imparcial dos acontecimentos ocorridos na Síria e no

Líbano" e que este inquérito seria "muito útil para todos".

sao Franca
f

os

Instituto de
Pensões

Aposentadoria
dos Comerciários

HELEGAC'J,\ 1{�[ H.\XTA CATARIXA

ALISTAMENTO ELEITORAL EX-OFÍCIO

Remessa das relações a que se refere o art. 23 da Leí Eleitorul
O Delegado rio Instituto de Aposentadoria e Pensões elos Comerciá

rios C111 Santa Catarina, tendo em vista as instruções baixadas pelo S11-

pcr ior Tribunal Eleitor-al, para curnp r imcnto do artigo 23 do der-reto-lei
número 7.58G, de 28-:'\-·15, notificu iodas as emprõsas, subordinadas ;1'

espaço legal do L A. P. C., a rcrnctt-rcm, com a máxima urgência, de
modo a permitir o seu encaminhamento às autoridades eleitorais, i:u

prctor-ivclmcnt c. até 30 rio corrente Illl\S, - um", rclaçáo de todos os seus

cmqngcados, contendo:
a - nome ou raz ào social da omprêsa ;
h - endereço;
c- nome completo, idade, estado civil, filiação, naturalidade, pro

fissão e residência de todos os empregados allahct ixados ;
li - nome rios empregados que se aeham afastarios cio ser\'iço,

com indicação do moti"o do afastamento.
A reJa,çiio em apreço, eIH tres "ias, deve ser entregue n� série da

Delegacia, - sita à rua Felipe Schmid1, 37, Edifício São Luiz -, rias
12 às 18 horas, excelo aos sábados, cujo expediente é das 9 :is 42 horas.

Florian6polis, 20 de junho de 1015.
Albérico Glasller

J).clegado

Querem a devolucào
. ,

da cabeça!
Informa-se elo Cairo que o Egito deseja 'a de\�olução da

cabeça da rain'ha NeferUlli, esvósa do faraó Akhenaton, que
se encontrava na Galeria do Estado, em Berlim. A cabeça da
rainha foi encontrada pelas tropas do general Patton, Ium
eSiconderijo alemão nas n1Í'nas de sal de Merkens, em abril (11·

timo. Fôra le\nada para a Alemanha orig�ni31ll1ente por uma

expedição alen1ã que estev,e no J<Jgito. O pedido para a (�Gvol\l

ção foi f€ito pelo Departamento de Antiguidades do Egito, em

nota que seu diretor, dr. Drioton, dirigiu ao govêrno. O dr .

Drioton pediu que sejam iniciadas llegociações visando :1 de

volução da cabeça da rainha ao Egito.

A
Acaba

o

Exposição
de receber oiretamente das

fábricas do país
melhores

mais completo
artigos para

desortimento
-

Inverno

Tailleurs, Manteóux e Casaccs 314
Ca pas ou pias de Borracha para, senhora�

CAPINHAS para crIanças
CAPAS GABARDINe .. duas fac�s - para

homens e senhoras

Acolchoados e Cobertores
modelos próprios

Dos snrs. Jurandyr Linhares
3z; Cia., desta capital, recebe
mo� algumas amostras do afa
nado saponáceo .Brilhante.,
ecomendado para limpeza de
metais, aluminio e vidraças, e

que. por sua ótima qualidade

Rua Felipe 8chmidt, 54.. Fone 1603 �;�á meresendo franca aceita·

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

Condíções vantajosas pelo
CRf:OIARIO

SISTEMA

Ch'mg-King 27 (U. P.)
Jova coluna chinesa avan\'ou
1e Liuchow para noroeste.

"rossegue enc:arniçada bR-talha,
lOS subúrbios meridio(nlais des
;a base aérea. O COilllaJnuO chi- São Fr3111lCÍseo, 27 (U. P.) -

lês e suas fôrças avançando Os círcu10s extra-oficiais acre

)ela via férrea de Kwangsi, ditam que Ra;m()n Cárcano re

;'anharam terreno em torno ele presentará a Argentina na Co

�hangning, situada quase 10 missão Inter-americana das
\:1ns. ao noroeste de Liuchow. Nações Unidas, que se reunirá
nformcu ainr1a o connmicado possi veln�ente 8111 julho. Como

lue está travado viole'nto rom- embaixador perante a côrte
)ate na parte noroeste da pru- britânica, Cárcano tem gra))
:íncia de Kwangsi, a 10 kms. des relações com o chefe da
10 norte de Yning. Os japOllG-' delegarão argentina, familiari- Pena "o'mut�daôes tiveram cem baixas sendo I zado com a cart'a mundial e

I \J f�

lprisionados dois tenentes ni- suas ramificações. WashingtJon, 27 (U. P.) - O
Jônicos. presidente 'l'1'1lll1an comutou

em prisão perpétua a pena de
morte a que haviam sido con

de'nados PlOloc Colepaugh e

Erich Gimpel, ambos esplOes
1.lemàes julgados em fevereiro
passado.

.�a China

Gentilezas

CONTRA CASPA,

QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.

as

VERDADEIRAS

remedio eficaz.são o uru c o

para evitar e tratar

O S ROUQUIDÕES, os CATARROS
as DORES DE GARGANTA

Ucença do D. N S P No i86
'>-,. de 26 de Fevereiro

.

'4.0 de 1935
0- \)

Q

'1,0/0.002, EucalyplOI 0.00
'

Festa de São Pedro
A comissão encarregada êate ano, das tradicionais festi.

vades em louvor a São Pedro·Padroeiro "'dos Pesce doree, na vi
zinha lccalidade de PONTA DE BAIXO .SÃO JOSÉ, convida aos

fiéis para as aolenidades abaixo enumeradas:
Dia 28 •• às 19 horas: Novena.
Dia 29 -. àll 10 hcrcs : Missa solene; à. 15.30 hora. pro

cissão pelo mar, da veneranda imagem.
• Durante os dois diall haverá quermese", queima de fóg08,

foqueira. e bailes. Será inatalado no local. um bem montado,
bar. com bebidos, frioio e churralcos. para atender o. fora.teiros.

A comissão convida, especialmente, aos clube. náutioos e

de vela de Florianópolia e ainda a todos que p08Suam emba.r.
caçõea pa.ra, embandeirada •• fazerem parte do cortejo maríti.
mo. As embarcações deverão e�tar na praia da Ponta de Bai
xo, fronteiriço à igrejo. ás 15 horas, do dia 29, afim de ser orga.
nizado o préstito. A banda musical «Uniao JOlef......» abrilhan.
tará oa restejoa. I

.-"

ESOTERISMO
,

Talvez seja o sr.
Cárcano

Nada, por ora
Rio, 25 (A. N.) __:_ O Itama

rati comunicou o seguinte:
"Ao contrário do que foi hoje
noticiado, o Itamaratí não re

cebeu, até agora, nenhum tele
grama sôbre a repercussão do
decreto 7666 no exterior".
------------ - - --

"UMA VELHA AMIZADE"
Eis ° filme que a todos devem
sistir, porque traz revelações
amor.

as

dtl

nlTZ Hoje, 3& ·feira, às
K 17 e 19;30 horas

Sessões das Moça!t"
Gary Grant, Ronald Colman e

Jean Artur em:

E A VIDA CONTINUA
Jamais se viu nada mais real,
mais fascinante. mais digno do

público brasileiro!
Livre de cenaura

No programa:
Medicina de Aviação • DFB
Preços Cr$ 1,20, 1.80 e 2,40

ROXY Hoje, 3a.·feira, às
19.30 hrs.

George Murphy, Joan Leslie. Ro
nald Reegan e Halan Hale em:

FORJA DE HERÓES
A mocidade de hoje ouaada, dina
mica fisicamente esplendida e que
encerra no coração dois grande.
amore. : sua namorada e sua

bandeira.
No programa:

Rep. Folha Carioca n. 56' DFB
Notícias do Dia • Jornal
Impr6prio até 14 anol

Preço. Cr$ 3,60,. 2.40

FRACOS.
AN�MICOS

TOMEM

finba Cmlsltli
"SILVEIRA"

Gr.nd. Tónico

Nasceu a bordo
Rio, 26 (E.) - Na enferma

ria de bordo do "Itaquice",
chegado ao n OSS(: port.o, pro
cedente do Rledfe, nasc-eu
uma menina, que tomou o no
me de Itamar OIímpia de Oli
veira, filha da sra. Francisca
Olímpia de' Oliveira,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


