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A autoridade do imperador japonês deverá ficar sujeita ao comando supremo lós aliados
Washington, 12 (U. P.) -- Anuncia-se oiicialmente que os Estados-Unido�\ex'jgirà�m
que a autoridade do imperador do Japão fique sujeita ao comando supre.H) ,4_os:

aliados, aíím de que a proposta de paz possa ser aceita. O imperador . será
solicitado a autorizar os termos de rendição necessários para executar

a declaracão de Potsdam
,

.

I

OMEGA

Permanencia de I Em missão do
oficiais subalternos I

govêrno holandês
Rio, 12 (A. N.) - o Minis- Haia, 12 (S. H. L) - Segun-

tro da Guerra assinou ôntem do despacho de Nova York, o.

uma portaria designando uma tenente-coronel Abraham Mer..
comissão afim de apresentar 100, um dos mais famosos psi
no prazo mínimo de 15 dias, cóíogos holandeses e membro
um ante-projeto de decreto-lei da comissão aliada de estudos
a ser submetido ao governo, psicológicos dos efeitos acar
visando o aproveitamento e retados pela guerra nos povos
permanência no exército ativo, ocidentais, chegou àquela cí
dos oficiais subalternos da re- dade com importantes missões

.- ---------

serva de p. e 2a classe, dos sub- do govêrno holandês. Em de
tenentes e sargentos da FEB clarações à imprensa afirmou
que tenham tomado parte na o dr. Mer100 que o fornecime.,
ca.npanha da Itália, ou daquc- to de maiores quantídades de
les que ainda estejam convoca- alimentos para os povos do

Amsterdam, 12 (S. H. L) dos por efeito da mobilização. ocidente da Europa fazia par-
Informam de Haia que o Con- te de sua reabilitação mental
selho de Ministros concordou Novo partido e física. A esse respeito, o en-

em estabelecer a nova organí- trevistado declarou serem es-

zacão radiofônica holandesa Rio, 12 (A. N.) - O S. T. cassas as atuais calorias con-

com o nome de "Radio Hoian- Eleitoral resolveu conceder re-' tidas nas dietas holandesas, as

da", em caráter provisório, até gistro provisório ao partido' quais deveriam ser elevarias
que pela participação das re- "União Social pelos Direitos de riais mil para dois mil e seis- \

presentações de todos os gru- do Homem", tendo o prof. centas calorias. Essa medida
pos radiofônicos da Holanda Sampaio Daria pedido visto de I tornava-se ainda mais urgen
possa ser levado a efeito a processo, motivo porque o as- te em virtude da proximidade
constituição definitiva de todo

I
sunto não teve solução com- do inverno. Manifestou-se ain

o sistema de radio nacional. pleta, . 'da o representante holandês
otimista relativamente à re

construção da Holanda, onde
estão sendo ativados os traba
lhos de drenagem e remoção
dos escombros deixados pela
guerra. Segundo ainda decla
rações do tenente-coronel Mer-
100. há uma necessidade bási
ca de aparelhos e eletricidade
para que o trabalho possa
ocupar a mente do povo. Acres
centou também que o povo 110-

Iandês demonstra uma grande
ânsia de saber, o que evidente
mente é uma reação natural,
decorrente de cinco anos de
vazio cultural ao qual foi sub
metida a Holanda durante a

ocupação nazista.

SE NÃO O ENCONTRAR AGORA, VALE A PENA ESPERAR'

linda o a.fundamento do «Ajudante»

\VASHINGTON, 11 (U. P.) - Chegou ao Japão por via

diplomática, a resposta dos Estados Unidos, União Soviética,
Grã-Bretanha e China ao pedido de rendição do govêrno de

Tóquio. A resposta das Nações Unidas mão aceita, em princi
pio, a reserva pelos japoneses no sentido de não ser afetada
a autoridade do imperador Hiroito. Diante da pessoa do im

perador os quatro grandes definiram sua posição, de forma ca

tegorica, declarando que "desde o momento da rendição a

,autoridade do imperador e do govêrno do Japão ficará subme
tida ao comandante supremo das .potências aliadas, que toma
rá as medidas que julgar apropriadas para levar a cabo as con

dições da rendição. Destaca ainda a resposta aliada que o im

perador deverá autorizar e assegurar, por parte do govêrno e

do alto comando nipônico os cumprimentos das condições da

rendição, necessárias para que sejam respeitadas as disposi
ções da declaração de Potsdam. Terá ainda o imperador que
garantir que todas as forças armadas do Japão cessem a resis

tência, onde quer que se encontrem. Imediatamente após a

rendição o govêrno japonês transladará os prisioneiros de

guerra e internados civis para lugares seguros que lhe sejam
indicados, afim-de que os mesmos possam ser repatriados.
Ainda de acôrdo com a formula de rendição incondicional o

futuro govêrrio japonês será formado pela vontade livre ex

pressa do povo japonês. A ressalva ao imperador, entretanto,
não significa que os aliados já te iham decidido o que fazer
com Hiroito, s'eja quanto a sua permanencia ou retirada e

.sím estabelece que sua situação dependerá do que for resolvi
do pelo comando supremo da ocupação. Ainda de acôrdo com

as cláusulas da rendição incondicional os soldados aliados per
manecerão ocupando o Japão durante o tempo necessário para
que as nações unidas obtenham seus propósitos.

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SAN�A CATARINA

Proprietario e Djreror·(jerente MOA(YR lúUATEMY DA SilVEiRA

LONDRES, 12 (U. P.) - Está crescendo nos países
aliados o movimento contra a permanencia do imperador Hi
roito a frente do govêrno do Japão. De acôrdo com informa

ções extra-oficiais os governos aliados sopõem-se a perrna
nencia do imperador, enquanto no Japão cresce um movi
mento de simpatia em torno do principe herdeiro, aparente
mente destinado a conseguir que o mesmo assuma o govêrno,
'que seu pai terá de deixar.

RIO, 12 (A. N.) - No afundamento do navio "Ajudante",
em virtude de um choque com a canhoneira colombiana, "Car
tagena", no rio Solimões, pereceram 55 brasileiros, sendo sal
vos 31 tripulantes e 14 passageiros, apresentando todos feri
mentos leves. O comandante pereceu no seu posto, figurando
entre os mortos monsenhor Tomaz de Marceland, vigário de
Alto Solimões.

Missa assistida par
destacamentos
poloneses
París, 12 (SIP) - O Prímáz

da Polônia, Cardeal Hlond, em
companhia do Capelão-Mór do
Exército Polonês, bispo Gawli
na e embaixador Morawski, vi
sitaram o quartel de Bessieres
onde estão aquartelados solda
dos das unidades polonesas, na
França. Na pátio foi armado
um altar. O Cardeal Hlond re

zou uma missa, assistida por
destacamentos poloneses, que
formaram perante o altar, com
bandeiras desfraldadas e or

questras de vários regimentos.
Muitos dos soldados achavam
se há pouco, nos campos de
prisioneiros alemães. Em SE:

guida, aos visitantes, foi servi
do um almoço do qual partlci
param, além dos oficiais, nu

merosos soldados.

A resposta norte-americana
Washington, 12 (U.P.) - O secretário de Estado, James Byrnes,

entregou a resposta dos Estados Unidos à oferta de rendiçãGl do Ja
pão. por intermédio da legação suiça, em Washington. A resposta
declara: «No momento da rendição, a autoridade do imperador e do

govêrno japonês, para governar o Estado, ficarão sujeitas ao comando
supremo das potências aliadas. o qual determinará as providênci'l8
que julgar necessárias. para efetivar 011 termos da rendição».

MOSCOU, 12 (U. P.) - Os exércitos soviéticos conti
nuam em sua- arrancada através do terriuório da Manchuria
anele é insignificante a resistência japonesa. O comunicado
{lo alto comando soviético, pela primeira vez, revelou os no

mes de três dos oomaudamtes das forças russas no Extremo
Oriente. Além do gen. Metzkov, citou o comunicado os nomes

de Malinovski e Vashilevski, os quais se destacaram na luta
travada contra os nazistas na frente de guerra da Europa. Em
:primorie na província marítima de Vladivostok, apesar dos
russos ocuparam as cidades de Vandzief, Líshutsen, Mulin e

outras seis. Nesse mesmo setor foram ocupadas as estações
ferroviárias de Tachenzi e Mulinghan, depois de avanços que
variaram entre quinze e vinte kms. Na' :Mlna de Transbaikal
as forças soviéticas ocuparam várias cidades, entre as quais
Ugben. Sôbre o rio Sungari, depois de um avanço de mais de
30 kms. Na região de Zabaikaile teve lugar o maior avamço so

viético, representado por um progresso de 80 kms. em cêrca
de vinte e quatro horas.

Os nazistas ainda
não devolveram

Ano XXXI ,
i
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o aumento do
funcionalismo civil
e militar Abundantes

colheitas
Chung King, 12 (SIC) -- O

Sr. Hsu Kan, Ministro da 11..11-
mentacão em seu relatório ao

Conselho Político de Povo diz
que o quadro alimentar intei
ro de 1945 na China é regular
mente satisfatório. Poder-se-a
esperar uma colheita enorme

de Yunnan e que chuvas co

piosas chegadas em bôa hora
no Szechwan tornará as co

lheiras do outono abundantes,
r';- " Ministro Hsu.

Segun:ia-feira, 13 de Agosto de 1945Floriallópo:i; H.

Hão Nova organização
radiofônica

210

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

Rio, 11 (A. N.) :_ O p' esí
dente do DASP disse á Impren
sa que o presidente G8�lllio
Vargas quer que os estudos
sôbre o aumento de vencim=n
tos dos militares e funcioná
rios civís sejam concluídos o

mais rapidamente possível,
afim de que a medida entre lo
go em vigor. Adiantou ainda
que não haverá aumento de
impostos para atender as des
pesas decorrentes de tal au
mento.

kms na Manchúria
Londres, 11 (United) -O exército russo do Oriente já avan

çou 210 kms sôbre o território da Manchuria, tendo recebido ordem
de atacar sem piedade 0111 fôrças japonesas. Durante o dia de ôntem.
grande n úrnero de soldados japoneses entregaram-lIe aos soviéticos,
sendo é um fato quase inédito.-ta guerra do Extremo Oriente

aceita em princípiO

Tragica ocurrêncía do����a��o(ScieHE[jdhoV���'��
jornal holandês revela que

SALVADOR, 12 (A. N.) - Trágica ocorrência verificou-Li, primeiro ministro Willem
se neste porto. O cargueiro "Sublime" procedente- de Iguape, Schermerhorn tornou público
em Cachoeira, carregando mercadorias e animais, além de vá- que embora a Holanda tenha
rios passageiros, foi colhido em cheio pelo navio "Ilheu", da notificado Londres e Washing
navegação bahiana. O "Ilheu", vinha do dique "Araújo Pinto", ton sôbre "sua preocupação"
desenvolvendo grande velocidade, quando ao procurar desviar- pelo botim que os alemães aíri
se de um cargueiro holandês que se achava alí fundeado, foi da não devolveram, essas duas
alcançar o "Sublime" com violento choque partindo-se ao nacões preferem esperar a sü

meio, lançando ao mar as mercadorias e os passageiros. lucão oficial do assunto pelo
Os náufragos foram prontamente socorridos, perecendo Conselho das Nacões Unidas,

apenas um. Os prejuizos são calculados em cerca de 800 mil I no qual tanto a Holanda como

cruzeiros. outros países terão delegados.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Fabricavão
PARíS, 12 (S. F.I.) -- UM ENGENHEIRO FRANCÊS ESTÁ APLICANDO UM M É T O.D O DE
SUA. DESCOBERTA, SEGUNDO A QUAL, A FABRICAÇÃO DO CIMENTO NÃO NECESSI..
TA DE CARVÃO, SENDO MENOS DISPENDIOSA QUE O MÉTODO ATUAL, S.EGUNDO

ANUNCIOU O SECRETÁRIO GERAL DA FEDERAÇÃO DE CONSTRUÇõES EM LIÃO�

(fBfiiHl
-44 .rdi :w IV

.-�;

Em visita aos
Estados Unidos

•

mais barata de

Engenheiro civil
(Censtruções)

Compaahia construtora de São Paulo deseja contratar competente, com grande tirocínio

profissional em construções civís, oferecendo ótima remuneração e magnífica oportunidade.

Rochester, �linnesota - (S. l. H.)
- Visitou esta cidade o dr. Ed
mundo Vasconcellos, notável cirur
gião hrusileiro e chefe do departa
mento de cirurgia clínica da Fa
culdade de Medicina da Universi
dade de São Paulo, afim de con

Ierenciar com médicos e cirurgiões
da Clínica Mayo e observar os mé
todos aqui empregados. O dr. Vas
concellos. que está acompanhado de
11m membro de seu departamento,
o dr. Eugenio Mauro, veiu aos Es
tados Unidos a convite do Depar
tamento 'de (Estado para realizar
uma visita de três meses às insti
tuições médicas do país. Acha-se
êle especialmente interessado .m

conferenciar com seus colegas e

educadores norte-americanos, com

o fito de introduzir novos planos
e currículos de aperfeiçoamento
em cirurgia na Universidade de
Sãó Paulo, que se basearão em

primeira mão nos mais recentes
métodos norte-amcrlcanos de aper-
feiçoamento neste campo. Conquan ••••••••••••••••••••••••••••••I!III'-__..,.�...._IIII ie
to o dr. Vasconcellos seja membro
do colégio Americano de Cirurgiões
e tenha representado o Brasil em
vários Congressos internacionais de
medicina e cirurgia, é a primeira
vez que visita os Estados Unidos.
Até agora já percorreu êle inúmeras
instituições médicas norte-america
nas.

DOENÇAS NERVOSAS
Com 09 progressos da medicina,

heje, as doenças nervosas, quando
tratadas em tempo, são males per
feitamente remediâveis, O curandei
rismo, fruto da ignorância, só pode
prejudicar os Indivíduos afetados de
tais enfermidades. O Serviço Na
cional de Doenças mentais dispõe
de um Ambulatório, que atende gra
tuitamente os doentes Kervosos in
digentes, na Rua Deodoro 22, das 9
às 11 horas. diàriamente.

Roga-se que, quem se candidatar, apresente todos os detalhes necessários, devendo, desde

efetividade.de experiência, findo o qual será decidida alogo, considerar um estágio

Cartas à .Construtora», Caixa Postal n' 1001 São Paulo .. (Est-

SeOSeu NarizEstá Entupido
-perturba-lhe o sono

esta noite!
Adormeça mais depressa e durma
melhor graças a Vick Va-rro-nol!
Algumas gotas em cada narina, ali
viam o nariz entupido e, em segun
dos, tornam a respiração fácil.Use-o
sempre que o seu nariz esteja en-

����d�:�:���r� �e:::t V.C" VA�'RO·.OL
O Medicamento Nasal Preferido Em Todo O Mundo

Fórmulas de
vidros diversas
Nova York - (S, I. H.) - Os

cientist�\s aperfeiçoaram fórmulas
e processos segundo os quais o vi
dro pode ser fabricado duro ou

mole, opaco ali transpar-ente. fra��i!
ou e lásl ico. O vidro pode ser agora
convertido em tecidos e transf'or
mado em vcstu.u-io semelhante :\
seria leve. Pode ser tecido em fi
lamentos delicados que quando con
vertidos em cubos podem suportar Ipesos muito maiores que a corda
de manila da mesma

espessllra'lEst es, bem como muitos outros re

sultados das pesquisas procedidas
nos L-bO":II(>r!')s norte-amcr icanos,
proporcionaram aos produtos de

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

vidro 11!)1[l porção de var ieda.le s

nunc.r anteriormente conhecidas,
Pode o vidro ser agora fabricado
de mnnc iru a não quebr-ar sob os
extrcmo-, rio nal!)r oi: do "r io, cu
do t)"lt:1'1ICI110 áspero, podendo 11lll
bérn saltar como uma bola de 1)01'
racha. () Exercito e ::; :-'[arinha de
Guerra dos Estudos Lniríos lIlili
zam pratos de vidro que podem ser

lançados de uma altura de oito pés
sem :Iuchr:lr. Este vi dro, en

í

r-etan-
10, n io l' "ÍJsnlutalllenle i nqucbru
ve l. Mus é mais consistente e mais
dif'ic il de quebrar cio que qualquer
outro que jú se tenha produzido.

de São Paulo);

FIOEINE
A prisão de ventre é um grande mal, perturba o fun
cionamento do organismo em geral, mais si .usardes
FIDEINE BERGAMO adquirireis um grande bem. O
figado volta a sua função normal, o estomago, os intes
tinos todos os orgãos ganharão em equilibrio salutar.
Em sua farmácia ou com o depositário Paulo Derenuasson

& Cia. Ltda. - Rua Major Eustaquio 11/15.
Caixa Postal. 74 - Uberaba. Estado de Minas Gerais.

Petróleo chinês
Chung King, agosto (SIC)

- Por Via aérea - A reserva

de petróleo da China foi au
mentada pela recente desco
berta do depósito de Kiangyu.
Segundo os peritos, quer chi
neses quer americanos, é esta
a jazida mais rica da China,
deixando longe a famosa jazi
da de Yumen, na Província de
Kansu, da qual procede a
maior produção da China. A
cidade de Kingyu dista 120
quilômetros aéreos a nordeste
de Chentu, a capital da pro
víncia de Slechwan. Soube-se
que a Comissão de Recursos
Nacionais já completou os le
vantamentos geológicos da re

gião e começará a perfuração
dos poços ainda em agosto dês
te ano. Já chegaram 300 tone
ladas de equipamentos para as

instalações necessárias.
.

Material de qualidade, sistema
eficiente e alia precisõo de ia
brico, asseguram aos Magnetos
Eisemann um funcionamento ri·

gorosamente perfeito. Modelos
especiais para motores
diversos.

para:

automóveis e ca m i nhõ.s,
mãquinas agrícolas, guin
chos, betoneiras, bombas
hidrãullcas, etc.

40s sofredores
Ora. L. GALHARDO-Ex

médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

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

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

velope se 1 ado para a res

posta.

Ccsemíros e LãsSedas,

$c
O.RLANDO SOA RPEI_JL]

Rua Conselbeiro Wlafru, 36 - loja e sohrelote - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 --- End. Teleg.: «Scnrpellí» --- Florianópolis

cimento

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

Rua Deodoro, 33

Ftor ianôpolis

Livros novos e usados,
em diversos idiomas.

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil

ou no estrangeiro.

Novidades todas as

semanas

I Motores Elétricos
de

1/2 a 5 H. P.

REPRESENTANTES

IIrmãos Glavam

IRua João Pinto. 6
Caixa Postal. '42
Florianópolis

I
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Num ambiente onde pontif'icavum :lIadhado, Lourival A,lmeid:l, gc- das reservas de tórlas as compa- de' afe'tl�j(!�l(�es cabe o ehre.lto de

1� mais altas expressões do nosso, rente d(, Banco Agrícola, Hobcrto nhias de capitalização operando no urnu sut isfuçâo JI1tens.a no instante

llllllHlo udm in ist ruti vo e econômico,IOli\'cira, gerente do Banco do Dis- Brasil n.clusivc Sulucap. e que na,.:; que on! YIVClllO�, a nos outros, ÍI

realizou-sc dia 8 último às l(j ho- lr ilo Fcd crul, além de outras grano queln mesma data somavam 74/ 1I1('S dcste rt nc:«: abençoado, c.'lll'

rus, ;) inauguração das instalações dcs figunls representativas do nos- milhões de cruze.iros.. . L1Jlll�, parcela bem mais
_ ac�.n::lllda

do escr ltrn-io geral, para o Estado so mu ndo econômico. Para ISSO, tem ll1f.I.LIIdo muito , co- de .JUbl�O l',' por, que nao (ol!zCI: de

de Santa Catarina, da Sul Amér-ica lllO diversas vezes ja t enh o repetl- justo OI i.',UJ.lO ..J�lbllo porque scntr-

Capitalização S. A., empresa que O discurso do sr. Mário Borges de do, o elevado critério, que tem pr c- mos que a dircçáo �IJg.na desta .gran
opcrn há Íongos anos no nosso Es- Andrade, Gerente da Companhia: sidido ao trabalho dos nossos p1'O- de polcncia CC�)J1_Oll1jc,a. naclOl1_al,
fali", beneficiando não só a econo- "Excelentíssimo Senhor lntcrvcn- (.!utol'es, conscguindo negócios p�r- que e a Sul Anu-ric» Caj)Jta�lzaç.a(',
m ia popnlar, mas estendendo, agora, lo r ])1'. Nerôu Hamos. Excclcu tissi- Feifamcní e cstn vr ix, em conscqucn- bem compreendeu que o PO\O san

,ua ação aos empreendimentos da lllO Senhor Arcebispo iVletropolita
ldlllinistração do Estado. n o. Excelentíssimo Senhor Comnn-

dun
í

c da Guarnição Militar. Exce-
lentíssimo Senhor Prefeito Muni
ci pa l. :VIinhas Senhoras. Meus se

nhores. �Ieus companheiros de S,:

lacap.
Grande prazer sentimos ao vu

mos aqui especialmente para S;111

cionarmos a inauguração d6'il.' Es·
critó r io da Sul Américn Cupi ral izu
cão, aqui estabelecido para atender
mrl hnr e com maior presteza ao

descn\'oh'imellto dos neg(')ci,)s d�l

Cnrupanh i a. aos inle'reSSl'S dos p( r

t�Hlores dos seus
í i lu lus, rios Sl'I!�;

C(1lab()r�ldores, e do próprio Est:ldo

de S�U1ta C,tlarina, com () qual, r-.»

ruo sabeis. contratamos em den'l1-
hro p. pussa d» () f'í nancinmcnt.: (Ir
ob ra s de úguas e' csg()t(Js para nuu

tas (LIS pri nc ipais rirladcs cat arl
n enxcs. inclusive esta capital, ,l;J

impnrl
ú

n ci a de trinta e seis mi-

lhó cs de cruzeiros.
Con�\l'atlllandf)-l11e, cm nome dos

J)iri<fe'�ltes da Sul Amór i cu Cnpiln
liza�i-l() • om as autoridades locais,

com' II Povo, ('l)]11 a Imprensa, bem
COIllO CO]11 os colaboradores da

Dr. Aliredo Damasceno da Silva

\ (:.
nrnpan h i a cm todo o l.�stado, p�lr I

Chefe do Escritório da «Sulacap» esse auspicioso aconteClmento, la

zcmos votos para que ISSO venha
Na mesma ocasião, tomou posse i norr-mc n lar muito mais ai rida as

rln direção do, referido escritório r-elações entre a Sul AJ1l�rica (�api
..;eral () dr. Alfredo Damasceno da l a l izuçâr. e o Povo de Santa Cata
Silva, nosso digno conterrâneo, He r ina, tão amante cio pt-egr-esso.
,tenll'll1entc formado em advocacia Aproveitando a oportunidade que-
lendo vencido pela tenacidade e 1'0 mostrar em largos traços o que
perseverança na consecução do a tem sido o desenvolvuuento da Sul
�Jlle se propunha, o dr. Alfredo Da- Amér ica Capitalização, nestes

ú

ll i
mascen o é bem o homem indicado mos cincos anos.
pur a o alto cargo que lhe foi con- A confiança na Compan a ia cres-

. íiadu, onde, para vencer mais uma ce a cada dia, como se pode obser
Vl"', bastará manter os princípios va r do simples fato de termos con

(te luta que o têm caracter ixado. seguido em 1940 novos negócios na

Quase uma centena de grandes importànci a de Cr!!: 633.915.000.00,
I'igUl':tS da nossa administração, como" rccord " dos exercícios ante
(,'!)mércio e indústria, repl'esentan- riores, e que vem sendo excedid.o
.It's da imprensa local, autoridarles ano a ano, ate que, em 1944. a Cl

t'dl'siásticas e funcionários da Sul fra de nü\'os negócios realizados
An.>érica, reuniràm-sc no salão onde dentro de um só exercício elevoll
foi servida a champanhe, para ou- se a Cr$ 1.988.9i5.000,00!
vil' a palavra do sr, :vrârio Borges Produzimos em 1944 mais do tri
de Andrade Ramos, gerente da pio do que em 1940; e em 1945, tll
Companhia, e que abaixo reprodu- do nos indica que fecharemos o

zimos, No ato de posse, falou ta111- exercício C0111 mais do que o qua
Lém o dr, Alfredo Damasceno da druplo de 1940.
Silva, cU.ias palavras aqui insertas, Quanto à carteira de títulos em

fIarão melhor ideia dos propósitos viour que em 1940 era de .

d,) chefe da "Sulacap" em nossa CI�ii 2,855.185.000,00, eleva-se em 31
1 erra. de Dezembro de 1944 ;t •••..•.•

En t re as personalidades reuni- Cr$ 6.425.(j3O.oo0,00 tendo crescido,
lIas !lO n. 13, sobrado, da rua João sómente de 1943 para 1944, de

I)inlo, podemos destacar: sr. dr. Cr� 1.544.1 i5.000.oo !
Nert'u Hamos, Interventor Federal. A progressão da carteira de títu
D. Joaquim Domingues de Olivei- los em vigor é fator necessário ao

1';1, I[ne procecleu a benção do es- desenvolvimento elas companhias
nilório da .. Sulacap", tenente-coro- de capitalização.
nel :--':ih) Teixeira, com3nda',1te do No tocante às reservas Jl1atel1lê�-
14° Bat,ilh:io de Caçadores, coronel ticas, onde pousa a garantia dos

Lopes Vieira, prefeito municipal, p0rtadores e nossos títulos, fa
dr. Aderbal Hamos da Silva, dire- tor peJo qual se mede a importân-
1,,)' dn finll<l Carlos Hoepcke, sr. da de uma companhia de capitaliza
{;uido };ott. gerente do Banco Na ção, pois tais reservas estão para as

ôon;:! do COlllereio, sr. Acary Sil- empresas dessa ordem como os

"a, gl'rente do Banco Indústria e depósitos para os bancos, ultrapas
(:oll1l'l'cio de Santa CatJrina, sr. Pe- samos em 31 de Dezembro de 1944,
oiro Jose l;il, gerente do Banco do a cifra de 586 milhões de cruzeiros,
Bnlsil �. A., ()s",lIclo de Passos o que corresponde a cerca de 80%

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

� fll. C...."'lI!lhe.... Mafra, .. • 5 - fONE 1.142
�lItre�. e tI•.adI.

Laboratório
�I

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

Florianópolis
Farm. Narbal Alves de Souza

L. Oa Costa Avila

Exame de sangue, Exame paro verificação de cancer,
Exame de urina, Exame poro verificação do gravi
dez, Exon'e de escarro, Exame para verificaçã.o de
doenças da pele, boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções.
ftutovaccinos e transfusão de sangue.

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

"

sr, Mário BorgesFlagrante da inauguração, vendo-se o

quando

solenemente, corresponder à C')I1-

fiança em mim depositada, tanto

peb, direç:'io da Sul Amér-ic-i Capi
talização S. A., como pelo Povo de
San!a Catnr

í

n a, aqui representado
at ruvés SCI1S mais Iidiruos expoen
tes.
Deixaria, entretanto, de cumprir

um dos mais rudimentares neveres
de gratidão e justiça, se não apre
sentasse, em meu nome e no da

discursava

tacutar i ncnse sabe prestigiar as 01'-'

';'�lli:l.aç'ões que se apresentam co'
o pt-iruorriia l objetivo de educá-lo
económicnmcnt e ; orgulho porque
nosso pc quenin o Estado, soube se

impôr no seio da Federação CO'l10

um ([ns vrnndes baluartes da eco

nomia na�ciona!.
E �: prova evidente do que aíir-

1',1'111105 ai está, palpável, i nsof'ismú
vel: ii i nstalação e inauguração do
Escritório de Santa CatarÍJ,a. 1:,
sem dúvida, lIma conquista'que
nem a todos os Estados foi dado
Dbter.
Orgulho, porq:,e com () d(:sn'�!n

brall1en to da carteil'a de Santa r:::t
tarina. ate então, administrativa,
mente. subordi!1ada ao Escritório
do Pai'anã, algumas centenas ele mi
lilarl'� dt' cruzeiros, represenbdas
não só eHl títulos da Cia, mas, tam
bem, em carteira de cobrança, pas
<;aram, definiti vnmente) para ncsso

Eslarlo.
Orgulho, ainda, porque Santa Ca

tarina foi satisfeita em suas aspi
rações quando cO!lvidado para ge
rir os destinos deste Escritório l:m

de seus filhos.
Se bem não seja cu merecedor

desta rlistinção, já pelo fato de me

con';iderar ['eb!i\'alllénte moc;'o pa-
1''1 aSSUlll i r' tão vultosa resplmsabi
lidade, já porque no seio da grande
e tradicional família Sulacapiana
elementos há ([ue, em muito melho
res condiçõrs que eu. poderiam
atender aos reclamos da adminis
tração da Sulacap neste Estado.
T(,c!a\ b, pr()cnr;lrei cllmprir le:tl
mente o mandato que óra me é
confiado e prometo, de pl1'blieo e

cia da sinceridade na exposição e

da simplicidade c clareza dos pla
nos cios títulos da Sul América Ca
p ilal izaçâo.
Os reembolsos aos portadores dos

seus títulos, por amortizações ante

cipadas em sorteios, por resgates
pagos e por lucros distribuidos,
atingiram, em 31 de julho último, a

mais Crs 300 milhões de cruzeiros,
soma essa ([ue cresce a cada dia
em função do .aumento constante
de novos negócios, da segura e ren

dosa aplicação das reservas mate
máticas, tuclo garantido por um sa

dio ativo, ([ue, em 21 de Dezembro
de 1944, já ultrapassava a (j25 mi
lhões de. cruzeiros.
Congratulando-me com todos O�

presentes por essa prospera e segu
ra situação da Sul América Capita
lização, faço votos para que o esta
belecimento deste Escritório, cuja
chefia entregamos ao i lustre fil110
desta terra, Dr. Alfredo Damasceno
da Silva, seja um ponto de partida
para um novo surto de progresso
tanto para a Companhia como pa
ra o Estado de Santa Catarina, a

cujo p0VO agradeço em nO'11e da
Diretoria da Companhia as provas
de confiança com que nos tem dis
tinguido, desejando-lhe uma paz
duradoura, para que possa se ex

pandir na sua atividade criadora,
da ([ual tanto espera o nosso que-
rido Brasil". .

I S--L\NGTJENOL
Contém oito elementos
Fósforo,

Discurso pronunciado pelo Dr_ Al
fredo Damasceno da Silva, chefe do

Escritório:
"Se ilCjueles quc a Santa Catarina

sr :1chai11 ligados por sentimentos

tônicos

Cálcio, Vanadato e

Arseniato de
Sódio, etc;

de Andrade Ramos,

I

!

I

·1---_........._-_....--_..- -��........._---

I APENAS Cr$ 3,00 I CASA MISCELANEA distri-
C;om e�s� ínfima quantia

c �océ, buidcra dos Rádios R, C. A.
J esta auxIliando o seu

pro:nmo'j Victor. Válvulas ". Discn",.
I Contribua para a Cl'lixa de E;;rnolas

i =�!'.Dl:m:IS':II__llIIIIIlIilI!iII!!IIlIl__IlIIIII l!IIII "1l aos Indigentes de Florianópolis. Rua Cllnselheiro Mafra. 9

Os Pálidos, Dep:·wperbdoB,
ElSgolad u8. A nêmico8,

Magros, M:'ielS Que Criam,
CrlIiOçi1.1S RI!quitlc!i8 reCtl,

berào li tunificação geral
do orgaOI!'lUJo ('OUI ()

Companhia que represento, os mais
leais agr-adecimentos ao Exmo. Sr.
dr. Ne rêu Harnos. honrado Inter
ventor Federal, pelo apôio que há
dispensado iI Sul América Capitali
zação S. A., prestigiando-a através
transações de grande vulto e cujos
resultados visam, única e exclnsi
vamcnte, o beneficio da colctivirla
de.
Quero, ainda, agradecer a preselL

ça neste ato, dos srs. �lari() Borges
de Andrade Ramos e Augusto Nik
laus .Ir., Gerente e Superintendente
Geral das Agéncias da Sulacap, res

pecti vamente, bem como do sr. An
ter'o Correa, Inspetor Geral para os

Estado do Paraná e Santa Catarina,
pelas atE'nções que hão sido dispen
sachs e prestigio que me há ,ido
concedido. A êles, incansáveis ba
talhadores em pról do desenvolvi
mento econômico cle nosso Estado,
reafirmo os meus propósitos de
uma colaboração eficiente de mol
de a não deslustrar a brilhante orO.

ganizaçi\o que dirig.em, pedindo-lhes
sejam os interpretes de meus agra
decimentos ao sr. Jacques Singery.
Gerente Geral da Sulacap, pela
aprovação cle minha investidura,
como Chefe do Escritório de San t'l
Catarina_
As demais autoridades que Ól':.t

me prestigiaram com sua pr�sl'nc:a,
desejo externar meus SJl1ceros

agradecimentos e, bem assim, os rIa
Sul América Capitalização S. A.
Encerrando minhas breves e

apagadas palavras, agradeço, i:!ll1-

bém, aos colaboradores . da Suta
cap, anônimos construtores de�sa
majestosa obra que e a potenciali
dade econômica de nosso Est:ld.,
pedindo-lhes desculpas pelas fa
lhas que hei apresentado nos pri
mórdios de minha administração,
l1loth'adas, aliás, por circunstâncias
independentes ele mil1tha vontade,
mas que, todavia, refletem de ma

neira palpável em suas atribuições.
A eles, pois, os meus agradecimen
tos e o mcu oferecimento para uma

eolaboraçáo leal e desinteressada".

NOVO HOTEL

I
de Miguel Rodrigues

Sousa
Angelina, Município

de S. José
(Viagens diretas ou via

S .. Pedro)
IDEAL PARA REPOISO

de

Não se aceitam hóspedes
portadores de mJ'Iestifls

contagiosas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Transferindo
fundições alemãs.
Haia, 12 (S. H. L) - Segun

do despacho de Eindhoven,
anunciá-se que numa reunião

,
de delegados da Holanda, Bél
gica e França, com o Supremo
Q. G. Aliado, chegou-se a um

acôrdo, em princípio, relativa
mente à transferência das
grandes fundições de aço do
Ruhr, na Alemanha, para
aqueles países. Assim é que,
se o acôrdo for posto em vigôr
na forma prevista, uma das
fundições será transferida pa
ra a zona mineira da província
do Limburgo, enquanto que o

minério do ferro a ser consu

mido pela mesma deverá ser

retirado das minas do Ruhr.
Todavia, prosseguem ainda as

conversações, em Bruxelas, ao

cabo das quais se espera o iní
cio da transferência das fundi

ções germânicas.

TOSSE.
BRONQUITE
E COQUELUCHE

TOM f SEIlAPlI.e

o mELHOR DOS mELHOR�S

Navios mercantes
dos EE. Dnidos
Washington - (S. 1. H.) - Em

junho de 1940 estai-á virtualmente
completo o programa de constru
ção de navios mercantes cios Esta
dos Unidos, Nessa data os estalei
ros norte-americanos terão entre
gue, durante o prazo de seis anos

55.000.000, de toneladas de navios:
A }Iohilização de Guerra anunr+on
oficialmente que, a não ser nue

surjam dificuldades imprevistas -na
guerra cont ra o Japâo, 'no próximo
ano cessará a construção de navios
para utilidade de guerra. A constru
-çâo de navios mercantes já está di
minuindo, deixando trabalhadores
aptos fi outras atividades de guer
1'<1. Entretanto, a t ransf'erenc ia de
homens da Europa para o Pacífico
estú exigindo maior quantidade de
navios mercantes. Novos navios
que saem dos estaleiros e navios
que jÍl estão em uso são absorvidos
pelas necessidades da navegação no
Pacifico.

feda M. Orofino
Cirurgiã - dentista

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

Consultas com hora mar

cada. no periodo das 14
às 19 horas.

Consultório e Residencia:
Rua Esteves Junior 129.

Telefone - 1218.

Amélia não tinha a menor vaidade!
No salão ou na cozinha ninguem lhe chegava aos

pés ..
- "E uma rainh;-i", todos diz iam. E era

mesmo 1 Nas mãos ela rnínna r ...mctía êol roupa branca,
as louças e panelas brtlhavam corno a luz do dia, C0111
o Sabão e Saponáceo Letizia.

•

e que. era
mulher de verdade! •••

1
,Ai! Ai! Que saudades da Amélia!
Como eu me lembro daquelas tardes nós dois
bem juntinhos no banco do jardim E quando

voltavamos para o nosso "runho", com o estômago a

dar horas, que belas macarronadas tu me fazias, com

as deliciosas Massas Letizia!

2 Aquilo, sim, é que era mulher!
Quantas vêzes eu ficava uquebrado". e ela sem

pre me dizia: "_;"ieu bem, n50 ponha o relógio
no prégo, deixa ficar que eu dou um geito!" E dava
mesmo, a minha doce Amélia! Só nas compras de oree
Letízía que bruta economia ...

I

• O Macarrão Letizia é feito com farinha de trigo
da melhor qualidade, especialmente escolhida para
êste produto. Cozinhando durante 30 minutos ren
de 3 vêzes mais, porque enche a panela e não
desmancha! Faça uma suculenta macarronada
com o novo Macarrão Letizia ... e veja que delícia!

Zulmira Olivetra, filhos, genros, noras

e netos, ainda compungidos pelo doloro
so passamento de seu espô so, pai, sôgro
e avô, Epaminondas Oliveira, vêm, por es

te meio agradecer a todos que enviaram pêsames e que o

acompanharam até a sua
ú lturui morada, estendendo es

tes agradecimentos ao sr. dr. Laura Daura pela atenção
que sempre dedicou ao extinto. durante a sua enfer
midade. Aproveitam ainda esta oportudidade para convi
dar a todos os parentes e amigos para assistirem à missa
de 7° dia, que se realizará no dia. 14 do corrente, às 6,30
horas, na Igreja de São Luiz, na Pedra Grande.

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica Geral de Adultol IIDoença. das criançal ILaboratúrio de Análille.

Iclínica••
Conlultório: rua Felipe Sch
rr-ídt , 21 [ultoa, da Casa Po
raiao). das 1030 ál 12 • daa

I15 à. 18 ha.
Residência: ru·a Vifilc. de Ouro

Preto. 64.

IFone: 769 [manuaIl
-----_

Aparêlbos elétricos As indústrias na
A Instaladora de F'lortané- "b I á

·

polis, à rua Trajamo n. 11, avl- U ecos ov qUla
sa a sua distinta freguesia que Praga, 10 (STI) - Segun
díspêe de operários habíltta- do as últimas notícias, já estão
dos para executar instatacões em pleno funcionamento aigu
de Luz e Fôrça em geral, tor- mas das grandes fábricas dêste
necendo orçamento grá':is e país, É natural que, por en- I

sem compromisso para seus quanto, devem ser satisfeitas
serviços. I primeiro

as necessídades ur-

Possui também oficina espe- gentes da população checa e

cíalizada, com técnicos PI1OfíS.' que a exportação se faça sõ
síonaís, ijara consertos de apa- mente em pequena escala. As
rêlhos elétricos, enrolamento primeiras encomendas do Es
de motores e dínamos, estabi- tado (40 nevas locomotivas
lizadores. ferros de engomar. para trens rápidos, 80 para
togareírôs, aparelhos médicos trens de carga e numerosos

e outros, com exceção de apa- vagões) serão entregues Lre-
relhos de rádio, "emente às zrandes fábricas

I
dos Estabelecimentos Skoda,
Ceskomoravska e Ringhofer.

Procura-se .uma casa 'I'arnbérn as grandes fábricas
de oo rn

ê
rc io para ms de calcado reíníciaram o seu

I
tolação de uma Livra, trabalho é uma delas, em
ria. Os interessados Hostívar, perto de Praga, está

1 queirqm dirigir-se a trabalhando para fornecer sa-
êste jornal. pato" encomendados pelos ofi-

=��������������--.......:===========�=:=: cíaís, soviéticos em Moscou.

Agradecimento e Missa

ÓLEO
DE AMENDOIM
SUANABARA

SABÃO E

SAPONÁCEO
LETizlA

ÓLEO
DE ALGODÃO

LETíZIA

CréditoMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cja

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

PRÊMIO MAIOR CR s 6.250.00

•••

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

------ � ...

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

J-"(INNER
= Q U Â L I O'A O E MALHARIAS

Rua Padre Miguélinho, 23 -- Florianópolis

ROUPAS

SAPATOS

••••••••••••••••••••�••••••••••••••••••••o••••••

CONTA CORRENTE POPULAR

Juros 511'2 a a. - Limite Cr$ 30.000,00
Movimentação com cheques

Rua

Banco do Distrito Federal S.4.
ICAPITAL: CR$

60.000,OOO'0'�RESERVAS: CR$ 10.000.000,00
Trajano, 23 • Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Cereais em grosso
Manteiga, queijos, xarque,

banha e salgados

... Consignações ...

5

Comissões
MACIEL, FONSECA & CIA ..

RuCi Leandro Martins, n. 6
(base Esquina da Rua Acre

Rio de Janeiro
Recebemos à consignação: ntanteiga, queijos, salgades em geral, Alamo.a,
almos e todos os produtos de lavoura ligados ao ramo d€ cereais. Fécula,
cação, camarão. Contas rapidss, preços reais do mercado. Fazemos fiaaa-

ciasaeate até 80% sobre o valor da mercadoria embarcada.
Amplas iaforjeações baacárias,

Conta Própria
Caixa Postal: 3194
Tefef.ne: 23·1598
Ttle!ramas: LEICAM

RIO DE JANEIRO -- BRASIL

A TOSSE
REBELDE

. FRAOUECEENos PULMÕES
Evite é

s s e risco t

Para bronquite. tos
se e coqueluche, use

PEITORAL DE===

ANACAHUITA -,
•.•w:o.:'. (pmposii

·«Arm� sem recuo» contra os japonesesWashington - (S. r. H.)

-\CUO'"
visto como dispara obu-

· Os pormen?res de uma das no- zes de artilharia com recuo

v�s e mortíferas armas. que as idêntico ao de um fuzil de pe
f�rças dos Estados Umdos es- queno calibre. É fabricada em

·

!a? empregando,. com muito dois modelos, disparando obu
êxito contra os Japoneses, fo- zes de 57 e 75 milímetros. De
ram revel�do? pelas autor�da-I mo.nstrada a sua eficiência
des do Exército nesta capital. nos campos de batalha da

·

"Esta nov� seme�dora da

mor-l França, os círculos militares
.te denomma-se arma sem re- mostram-se satisfeitos com os

resultados obtidos contra o

Japão. A arma de 57 milíme
tros pesa apenas 45 libras e

pode ser manejada do ombro
de um soldado ou sôbre um pe
queno tripé, tendo um alcan
ce de 3.200 metros com

uml o mELHOR DOS mELHORES
obuz normal, de três libras. A ,.,,,; """ _

.

d 75 ·1' t s pesa I
'O •. ""M"'O�<'COt'!:<leulcól:;DfGlJlIi!P"DO·\"6.0r:lt.IO",•.f)IN-

arma e mI lme ro .".§ o altO ot:,>t{ "OOI)V�O " .. ,''ou 20·'0

apenas 110 libras, contrastan- •

do com a 1?eça de u:na t�mela- Os Judeus e o
da, ou mais, da artilharía de

•

campanha. No entanto, .0, seu «LIvro Branco»alcance ultrapassa 6 quilôme-
tros, com um obuz de 15 libras. Londres --:- (V. A.) - Falan

do na sessão da Conferência
do Mundo Sionista nesta capi
tal, o Dr. A� H. �ilver, de Cle-

1.'1 I
veland (Ohio), disse que os [u-

..: CURSO GRATUITO DE TAQUIGRAFIA deus lutarão por seus direitos

Ii,' (por correspondencla) com quaisquer que sejam as

armas de que disponham. Di-

I·
Para propaganda do único método brasileiro. o autor

I
zendo que a aplicação do "Li-

ensina gratuitamente por correspondencia. Cartas ao Dr. vro Branco" sôbre a Palestina
J Leite Alves. CASA BRANCA - Est. de São Paulo. não poderá ser feita depois que
!!-__________________________ meia dúzia de milhões morre-

ram e centenas de milhares de
sobreviventes se encontram em O REI DOS AVIAMENTOSperigo iminente e que os ju-
deus não aceitarão a subdivi- Filial. Avenida Rangel Pestana 211ft. S. Paulo.
são da Palestina, o Dr. Silver Enviamos amostras pelo correio e a mercadoria
declarou: "Queremos um Es- pelo reembôlso postal.
tado judáico e não a sombra 1 _

de um Estado".
Por sua vez, o delegado da

Palestina, Dr. Sneh, apelou
para que os judeus da 'Palesti
na declarem que não se consi
deram presos por qualquer das
disposições do "Livro Branco".
"Não passaremos ao terroris
mo, mas o govêrno terá de

em-Ipregar violência para pôr em

vigor o regime do Livro Bran
co".

tOS danos causados
lã Franea pela guerra

París - (v. A.) - Os danos
causados á França pela guer
ra da Alemanha são calculados
pelo ministro francês da Re

construção, Sr. Raul Dautry,
hum total de 4.893.000.000 de
francos, num relatório oficial
que apresentou hoje e que pro
vàvelmente será levado á Co
missão de Reparações. Esse re

latório mostra que esses alga
rismos incluem a perda, pelo
saque, destruição, danos á pro
priedade e a pessoas, porém
não as perdas capitais, que
Dautry avalia em 45,5 ( ; da
capacidade nacional, nem as

perdas da renda, calculadas
como sendo igual á renda to-

· tal francesa durante 21 meses.

MAOlADO & CJA.
Ag@Dcia. II Representaçõu em Geral

Ma triz: Florianópoli,
Rua João Pirvto , n. 5
Caixa Postal. 3'1
Filial: Cr-esciúmu

Rua Floriano Peixoto, I/n (Edif .

.próprio)_ Telegl:'".:moll: ·PRIMUSc
.Ageon t0. naol principaill municipio.

do Eatodo

Até CR$ 300,00
Precisa-se alugar uma casa, não

·muito distante do Colegio Coração
àe Jeaús, Pcqorn vs e atéCR$ 300.00
.mensais. cdeantada.rrlente. Dão-se
.:referências. Informações nesta Re
dação.

A graça
audaciosa de

[����,��,"<>,.il ly �f<;�:: ';_,�<� <.�"'v «�r�/�McC '"

"\.", .�} .�
..... , ...""'_.,.#

-

Limpa mais ... agrada mais ... rende mais ...

o SE U OQGA'N1SMO
PQECtSA DE UMA

L>MPEZA GERAL

'UMA torce-

dura ... uma

contusão. .. uma

dôr reumática ...

A I í v i o irnedia-

B R IT O
o alfaiate indicado

Tiradentes, 11

ALERT

YOUNG RED

LOLLlPOP

SADDLE BROWN

J. W. T.

OR$ 98,00
Córte de casem ira com 2,80 por 1,50 de largura

em padronagem própria para o inverno.
Temos qualquer tipo de casemira por preços sem

concorrência.

ESCRITÓRIO JURíDICO COMERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

Vendas de pinhais, fazendas' e erapr êsas
Diretor: dr. Elisiário de Camargo Braace

ADT(i)GADO
Rua Frei Rogério, 54 - Fone 54 - Caixa Postal ii(

Endereço telegráfico: "Elibranco" - Lajes - Sta, Cll'tarÍ1l3

•

Seja o LlDER Dft I
MODI

Confeccionando o seu
terno na

alfaiataria Líder
de

ClftUOIONOR OUTRA
Cha·cara Vende-se uma com

50.000 mts2, ten-

do casa de morada e engenho,
sita em Itaguassú. Tratar com �A. L. Alves, à rua Deodoro, 35 í11í11W *...,..li1Iti D

Rua Saldanha Marinho 2·A

FLORIANÓPOLIS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Produto científico para embelezar os seios
Hormo Vivos n.· I para 08 ....Ios pequenos ou flacidoe
Hor:rno ViY'08 no· 2 para 08 seios grandes, volumosos
Inofensivo à saúde - Fórmula de absoluta confiança.
_._.-� na. Far-u..JIII__ .

"uJho-..... da 1'. - EIll? Blumenau: l'armltcülI.iJ
.nit•• _ Odia --:- Bm Itajaí: /farlftaCÚJ S..nr41
r.....inha.

Vida Social 10 santo do
S. João Berchmans,

Confessor .

INcsceu aos 13 de março de 1599
em Diest - Bélgica-. O pai, João ICarloa. era curtidor" s cp c t.e ir-o e

dispunha de noucos meios de sub
sistência, Mas- a honradez era t r c
d.íe ioric l naquela família. e assim
não é de admirar que o futuro

1"lJ.z�m IHIOIli hoJes santo. desde os seus primeiros a.

o sr Brcíulio Dias; nos, de sse 03 exemplos mais to.
09 senhorias Telesilia H. de Fer- cantes da virtude cristã. Corise

reira Bandera, viuva Adelaide IJÔ guiu um luga, no c o l eq io de M"
ho do Amaral e Maria de Lourdes !ines onde ouviu Êc l c r ela !i Luiz
Bott Philipe; Gonzaga e tomou a resolução de

a senhorita Ilza Domioni; rrn itc r a êste ..anta jovem em tu-
as jovens Luiz-Fernando Guirna- do quanto lha foose possível. E

rães e Lu lz-Har:niiton Diniz; l nisto :stá o seJcedo da santidade
o rnen i no JaITo Furtado. de Joao Berchmans Vencendo a

� resistência de sua família, entrou

GenWezas: I para
a Companhia de Jesús Já

Do sr. Nazareno Limas re cabe-
como ::oviço se rv iu de modêlo na.

ln t I d d lobservanclo das regras aos mais I
c�. e egrama, agro. ecen o a

pr-ovectoe em idade De ois do no-zro trcto dada por este Jornal p or ., f' d d
P

._

d d '-1 vrcrcco o i mano o O para Antuér-<lCaSlaO a passcgem o seu o ru-
pia de onde passou para Rornaversdr-ío .

ahrn de e&tudo.r filosofia, Ence rr ou
seu curso COIl. brilhante certame Ipúblico. Mas agora caiu vítima
de urna pneumonia que PÔiI fim
à. sua vida no dia 13 de agosto
de 1621. Apesar da ser openo s um

dali muito," estudantes na Cidade
Eterna, o seu entêrro foi concor

ridís.. imo, pois a fama de sua

grande santidade atraiu até cor

diais e bispos. São João Berch
mana é um dos padroeiros da mo-

cidade.
'

ANJVERSARIOS

Fez anos ontem a exma. sra.

dr. Alcides Maciel da Cunha' digo
na espôsa do sr. Pedro Augusto
Carneiro da Cunha, diretor do
«Diário da Tarde».

•

Camisas, Gravatas, Pijames
Meiasdaa melhores, pelos me

�res preços s6 na CASA MIS'
CILANEA - Ruoe. Mafra, 9.

o alfaiate indicado
rn adentas, 11

TENHA OS SEUS INTESTINOS
REGULADOS COMO UM RELÓGIO

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

Norberto Domingos
da Silva e Senhora

participam aos seus paren
te. e pes..oa. de auas rela
çõe. () nallcimel'\ta de seu

filho
E>OMINGOS JOSÉ DA

SILVA NETO.
TubQrão, julho, 1945

e

RadwiI ILulli"s, lia eleito segara t illoleasivas
lIã. viciam 8 orgaaisllo

,Partido Acadêmico
Renovador
PRGGRAMA: 'Resuma-s9 numa

luta i.ten.iva pelo interêne pro

gressi.ta da closae.

::::;::::::7:C:::::3:!::,IT::,,:::�::IT:""�j
,::1
;::::
t:;:
:':i

l'j Senhores comerciantes, façam de suas má- :U
:::�, quinas de café, uma fonte de lucros certos. ':;,,

I fa'!"J::; �":;;�:a:'J�b����i�:D�Õ�d�� I

I
..

� �
��n:��e:;:,�� f�����eD;��

: iir I
fI RUA BRIGADEIRO CALVAO, 709 • m. 5·5951 • S. PAULO :::1
\�lBA(CElU&CIA.lTf)A.J

INSPETOR EM FLORIANOPOLIS (Santa Catarina)

WALTER NOVOGROD
UBLlTEC

dia

HÃO "VEJO" NADA ALf6Rf.

EU SOU 00 QCONTRA.I

I

Não seja do "(ontra"!

Faça o regime ENO -

"Sal de Fructa" ENO
laxante e antiácido
ao doiiar e co levon
tar para garantir o

<9lJ bom humor diário! 115 A L DE F R U C TAII

Estabelecimento
DE

NICANOR

I
I

Trabalho. GClmerciaw
Impressão a côr...

Compo.ição de livros e

Jornais

Gráfico Brasil
SOUZA

Téses e Memoraia
Doublês e tricromias

RavÍll:as • Avulsos • Caixas •

E.tojo., etc.

do Estado

Rua

Aceita encomendas para o in tenor

Tiradentes n°. 10 •• , Florianópolis .•• CatarinaSanta

15y-13

A Vitória através de grande filme
Londres (BNS) - "Quote the entregando sua arma ao vencedor,

Trué Glory ", o filme anglo-ameri- aos carrancudos membros das
cano que regista a vitória no Oci- "SS". No fim do filme, um notável
dente, é um relato magnífico de apelo à Lriiâo dos povos Iivre s,
grande feito" - escreve Campbell união que ganhou a guerra e sem

Dixon, no "Dai ly Telegraph" . "Al a qual a paz -estaria perdida. "Ai
esu-atégta dos aliados, que os COIl- vitorioso pertencem os despojos.
duziu a um fim vitorioso, é expli- Mas onde estão os despojos '1 Estã.i
cada em termos simples, e a dra- na oportunidade de construir um

rnática narrativa é continuamente mundo 111e111or; e talvez seja esta a

amenizada pejo "humor" caracte- última oportunidade. Lembrai-vos
ristico do soldado de inf'antar ia

bri-,
disso". Versões cio filme, em �'Ii

tànico e norte-americano. O gene- línguas, estão sendo planejadas, es

rul Eisenhower é a figura central perandc-se que sejam batidos todos
do filme, desde o principio. A Câ- os records de distribuição", - con

mara move-se ele unidade a unida- clue Campball Dixon.
de, de setor a setor, indiferente à - -------------

nacionalidade dos que vão registan-:
cio e os locutores que se vão se-Iguindo em breves descrições. pos
suem os mais diversos sotaques,
variando desde o ele Glasgow e Ox- I

ford, ao de Harvard e Dixie. Emi
nentes figuras passam rápidamcntc
pela tela - Os Três Grandes; gene
rais, cujas feições se tornam f'ami
liar es em toda a parte; outros e ou

tro;" num admirável desfile que dá
ao filme movimento e fôrça. Gran
des momentos são alí reViVidoS'1como aquele em que Montgomery
salta de um "Jep" aquático nas

praias da Xormândia e () momento
em que os plenipotenciários ale-
mães assinaram a rendição incon-

TUTdicional. Carol Hect (i nglés) e Gar- {NSTI O
son Kan in (norte-americano), os

dois diretores do filme, prestaram

Inotável contribuição ao registo de
um d.os, maior�s reit.os d� armas

da Histór ia, nao ncg ligcuc iun do o

lado humano do assunto de suas ronmu1o pela UruverlÚdaé. d� GenolllNo

cogitações, pondo em primeiro pla- Com J)rlit1� nOl' bospltt.I.lI europeu.
no o soldado comum, com suas. es- CI1n1ca médica em 1itW&!. ped1atrta, o.Dell·

peranças e temores. As trúgieas ftlZi do l!lAIt.ema Il.el'TQIJO. aparelho pn1�
perdas humanas e materiais causa· url.nnl0 do homem li da mulher
das pela guern1; as duras lulas tra- IilJB8lste. Tka!co: DR. J."AL'l.oO 7ii..,ilo.ii_
','adas pelos britünieos elll Caen, eur.o d. Radiologia Clh..jca com o dr.
\\'alchercn e A.rnhclll, c pclus nor- i!s..noeJ d.....breu Camp!l.Il.arto {lHo Pau·
te-americanos CI1l Pascugne, forne- lo�. �I.v.do em m1J1en....d(l.
('cm fort(.' llloti\'o all grande dOCll- Pl1bUca, p.rua 1JntYers1d.al10 do l':Uo ti.. Jo.
lllentúrio. Lúgo em scguida são netra. - Gab1netc da Rato X - .Ill&ctro

apresentados, em côres vinls. os ��!a clfn1cs - UlMaool.1ra:!1J:l bit
horrores do campo de cOllcentração tal - 8onC.qem Duodf>Dsl - Gabtn"t",
de Belsen e " atit�1(!c du i'.,imigo I j� �otcrr.vl� ._. L!.:.';)ofll.ló,:o 116 miCl'aolI- '

dianl� da dcrrota; desde Goering, I copia •� eI1n.1ca. - I&Uli lI'Q.t"ruIl!.<to
I

DE DIAGNOSTICO
CLINICO

DR. DJALMA
MOELlMANN

A Fábrica de

MÓVEIS BRISll
agora melhor
apar e lhada
para servir aos
seus inúmeros
clientes, apre
senta, em suas

lojas, os novos
modelos para

1945
•

DESPACHAMOS E ENGRADAMOS
GRAfUlTAMENTE PARI O IKTERIOR

o PRECEITO DO DI"

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

Virilidade!
Forca!
Vigátr!

•

S.BECIK
mo PR9fRIUARIO . Nova ORGlNIZICIO
Av. Celso Garcia, 174
Fone 2-8635 - S. Paulo

U.J.9.

DEDO NO NARIZ ...
Quando se leva o dedo ao nariz,

fere-.e com facilidade (1 mucosc

que o reve.te interiormente. Os
germes cond ...zido9 pela.. méios e

unhas são capazes de causar in
fecções locais, que podem trazer
complicações graves, corno menin
gite., septicemias etc.
Evite sempre esgaravatar o na

riz com os dedos. Prefira a95'oá-lo
suavemente. conservando o lenço
um pouco afastado do rost o. SNES

Com o trntamento pelo reputado pro
duto OK.\!-i.·\. - Á base de Hru-urú n los
(extratos gl;l!lrlulKre�J e VHamintis RrLe
ÇiCll<iIi,J�, OKASA é uma mf-'dici.H:&.O
raciollfll e Ue alta ericacia ter?1 r)('utica,
em tOtto;;; OG casos ligtU!OB diretamPllle
6 pt'rt'I!·ll.�\·ües das glândulas sexulles.

OKASA combate vigorosamente: fra

queza sexuB.I em todas as idaoes, 6o.b a

fôrma de jr,slIficiência glandular ou vIta
mina1, �enilidade pl'eeoce. fadiga e peJ'da
de ll!pl110ria 110 homem: f1'tgidez e todas
as perturbações cI� erigem oytl.t'ian&.
id"<Í1' critica. obeSIdade e magl'eza, !la·
cidpz d:� T1f�le e rugosidade da cutis, na
lIlulheJ' OKASA (impol'tado rtirdlllllente
ctt' l.ondl'e:,) propol'eiona Juventude.
Snu'I�1 Força e Vigõr. Peça fórmula.
"[_l! ;t<tt" r:';I'� homens e rórmula "ouro'·
para fIlull!ercs, em todas as boas DI·og-a ..

';"I,�t':' (' L ,!'rn<lcj'ls. JnJi)�maç'õeti e pNhiOfl
ao Ilistr, Produtos :\H:>lA. - Av Hio
Brallco. 109 • Rio.
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Há TOOIS ESTIS RIZÕES·:

C�tf/l,r;IIIIft?Pd
ÊSIE I1Í1/(�·f

I

.<\. l\1 ..<\.RCA DE t!UALID ..."DE

AS características exclusivas que há longos
anos consagram Firestone continuam pre

sentes nos atuais pneus Firestone. Na paz como

na guerra, dê aos seus pneus Firestone o bom

trato que qualquer pneu merece do motorista cons

ciencioso. Firestone confirmará

integralmente suas qualidades,
garantindo-lhe satisfação
duradoura.

"

• �eo35

ST8tJ�ERO, FIRESTONE LHE DA MAIS QUILOMETRAGEM,,·:
.

. • • I

a Europa ao CREDIARIA PARA TODOSA fome levaria cácsA----------------------------------------------
Rua Felipe Schmidt. 38 - Fône 1595 - Florianópolis

Londres - (BNS) - Du
rante os últimos meses, o

mundo comecou a sentir a ver

dadeira situação da Europa",
escreve o "Daily Herald". A

Europa tem fome - continua
o jornal - e terá mais fome
ainda. O assunto está sendo

objeto de investigações feitas
pelo serviço de informações de
guerra dos Estados Unidos,
com o fim de serem estudados
meios de socorro urgente. A
crise é múltipla, sendo mais
urgentes alimentos, carvão e

transportes. E o que exige
maiores cuidados é a previsão
de que os suprimentos cruzem

o oceano com a presteza ne

cessária para evitar que milha
res de pessoas morram no pró
ximo inverno. Não é apenas a

simpatia humana e a genero
sidade que devem prevalecer,
mas o instinto de auto-preser
vação, entre as Nações Unidas.
As massas de famintos e deses
perados, através da Europa, po
dem constituir-se num obstá
culo sério para o estabeleci
mento de uma paz real. Os ali
mentos mais necessitados são
carne as gorduras e o acúcar
e taiS' coisas podem ser supri�
das. Os transportes aparecem
como outra dificuldade de

monta, em virtude da escassez
de carvão. Os ingleses estão

alertas no sentido de fazer o aos mais necessitados e, assim,
melhor uso dos seus recursos privar-se, de certa maneira, de
em carvão. Verdade é que o po- seus abastecimentos próprios.
vo britânico não está submeti- Contudo, a solução da crise
do a. severas eficiências neste depende de medidas de caráter
particular, mas, em vista da internacional através da co

situação geral, terá de perma-j laboração d� todos os países
necer preparado para acudir I produtores de alimentos.

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

Felipe Schmidt n. 38, esquina Jeroníme Coelho, atendendo aes

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

A todos que interessar, fregueses ou não, queiram sem

compromisso fazer uma visita á CREDIÁRIA PA.RA TODOS.

11!f!IEXPECT< -

��r;,"::::.�!? S O L U C A O

��!l!��t�
1 GR_IP_E_o_TO_SS_E_o_BR_O_NQ_U�,___MATE: gelado

chá
chimarrão

Bebida saudável
ADVOG r.�DOS

( Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL
I ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 - Sala 5

I Edifício Cruzeiro - FloriolÇlópo!is. I
ma ----.w-------------------------..m---2m--a.®..........................__....DB__=-...I �
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o vapor «Mariposa» partiu de Nápoles com o 4· contingente de expe·
dicionários brasileiros, em número de 2.300. Ainda há menos de 10,

mil brasileiros na Itália ----'�--

e enoticias\ O ESTADO Esportivo Pequenas
Até ontem à noite, o Japão nãe

tinha dado resposta sôbre os ter- S, Paulo (Por Si l ve iru Pl'ixo!o.
mos defíní tívos da rendição. Não da I.' .. I. B.l - Quand(), ao !ern'i,

Ning'uem mais credenciado, nin- se espera a cesação da luta senão n a r �: glll'l'I'H na Europa, foi di vu],
guem melhor apontado. após 2 ou 3 dros. As operoçõea g�"b a notícia de que Hitler 11l0r.

Sua "escotilha" (equivalente a aliadas continuam, tendo sido bom- rcrn , mas n áo se encontrúra qUal.
plataforma política, termo atualiza- bardeada a cidade de Matsujama. que: \'e;.tígio de seus despojos, tire
do), que iremos publicar, deixa bem Uma esquadra onglo-norte-omeri- oportunidade de accu íuur que aí es

claro as boas intencões do nosso sana. a maior fôrça naval conhe- t:I\':1 uma fonle dl' lendas e scnsa,
candidato e os altos >benefícios que cida até hoje. cruza ern águas j u- cional isnro. Por certo, largo tl'nljJo
adví rão à nossa vela. ponesas, para qualquer eventual i- i () ('Iwf(· (io gang nuz i sl a iria senir
Não tivesse êle o conhecimento dode. Entretanto, uma grande uni- de motivo puru toda um a scquêr,

real da técnica de construir e na- dade americana, ancorada em fren- ciu de h ipó l e sr-s , seria objeto [v

Os profissionais do volante co- vegar, somado a uma prática de te à ilha de Okinawa. foi atingida ('(,:'.ielnras irlcn ticus às que«

memoram hoje o aeu dia. Várias longos anos, e a Diretoria da con- por um torpedo-aéreo japonês. hoje envolvem a t rllgédia de Faw,
são as festividades programadas ceituada Carlos Hoepcke S. A. não * ('('H nus sel vas brasileiras, Com
em comemoração ao tranllcur&o da lhe teria entregue a responsabí li- Consta que fôr ço.s japonesas se cf'ci! o, náo turdou a sur-gir a pri,
tão aupiciosa data, constando de dade enorme que representa a di- estiJ.o rendendo aos comunistas me ira versão dando o Iuchrcr COllIo

partidas esportivall pela tarde e recão dos trabalhos nos Estaleiros chineses. 'O marechal Chiang-Kai- vive. lIi l lcr. diziam certos ruruoro;

sessão solene à noite; em sua se- da Arataca, legítimo orgulho da -Schek emitiu uma nota. dizendo ('sta!'i:! lu-mixiadu nas montanlu,
de 1I0ciaI. para a posse da nova nossa terra, reconhecido ,e so licitad o que responsabilizará o Japão de os búvarus, em casa de Llll1 dedicado
:iiretoria da U.B.C.S.C. de norte a sul. soldados japoneses entregarem as cOlTeligionúrio - 1I11l daqueles na·

A's 21 horaa terá início, nos sa- Desde menino sentiu-se atrai do armas a qualquer partido ou orga- zisl as capazes de sacrificar a pró.
Iões do Clube 15. um animado boi- e se deixou levar pelas coisas do nização que não esteja oficial- pr ia "ida peja de seu chefe. Seguiu
le, oferecido às familias dos chó- mar. Moço feito, tornou-se piloto mente autorizada a recebê-las. se a i n íurmuçâo de que leria ele se

ferel. mercante . Mas não estava satisfei- _ suhmctido à uma opcraçâo de cio
to em sua ansia de saber cada vez rur-gi a plásí icu e, inteiramente irrr.

A emissora de Singapura conti-
mais. Queria saber o porque de conhccivcl , andava por entre a

nua a incitar os joponeaea à luta.
tudo. Para isso, nada melhor do mu lt idâo - talvez até assistindo

Co.lcula-se que naquela baile exis-
que saber construir barcos, Mas 20'1'

.

I d
aos desfiles das forças aliadas em

tom rru prísionetros a ia os.
não cortou um caixote a meio, ca- ,., Bl'rl im . ,. Depois, assegurou-se que.
lafetou e jogou ao mar. Ele estudou. antes de perdida a última espe
Estudou muito. Depois quiiz Ie- P�etro ,Ne�ni, vice-premier do rança, embarcara num submarino
var avante seus conhecimentos. Não governo ltahano, declarou que a c seguira para o Japão. Um pouce

queria verniz casca sabedoria de
I ASllembléia Constituinte, a reu- mais e af'iançou-se que "quasi fo

"fachada". N� clube' de vela a que nir-s_e ,no próximo �ês de outubro. localizado na Noruéga ". Estaria ll'''
emprestava sua decidida colabora- abolIra a rrronorquro na Itália e Suécia - afiançou () boato imedia.
cão encontrou os maiores

•

percal- proclo rnard a republica, lamente, Na Suiça - corrigiu ou

ços. Mas as (lOUCaS sementes alí \ •
tra notícia "colhida em bôa fonte",

deixadas hoje frutificam, graças ao Foram instalados em hospitais I
Na acolhedora Espanha de Franco

indiscutível mérito de seus ensina- de Bruxelos mais 4 ·pu)rnõell.de- - retificou terceira inf'ornracãa
mentos. aço», para cernbcter a epidemia "obtida em meios dignos de e·on.
Não precisaremos dizer mais, pois de paralilia infantil. que grana fiança". A última novidade no as,

Mário Nocetti, categoricamente, é o na Bélgica. sunto afirma ter ele desembarcado
indicado para a presidência da Fe- e

do submar-ino nazista que, não há

deraç�o de Vela e .lV!.0tor dOe, �anta! O preE. Getúlio Vargas assinou. muito,. se e!2_tregOll às uutoridada

C�tarllla, nas eleições próximas. decrete, permitindo a impressão e arge,:!m<1s. lô acr,rs('�nta achar-se
Nmguem o poderá co>nltest�r com II circulacão de periódicos em Hn- Adolf., n�lI11a estância ao sul da

argumentos bastantes. Coloca-lo na guas francella espanhola e ingle- Putagônia - local de onde prepa

direção da F: V. M. S. C. é permitir 1110.
'

raria o reinício da luta... Tudn
que o nosso Estado continue na I

como se vi', niio passa (h: coisa
marcha para a liderança do esporte O australianos

criada pela imaginação dos boatei

elegante no país, que, não esqueça- . S ros internacionais. Não é de crer,

mos, já foi encetada. afinal de contas, que ainda esteja
VELEJADOR "ivo o fundador rio riazismo. Os iI!

venceram dícios, em verdade, corroboram
hipótcse contrúria, isto é, a de ([1
Hitler não sobreviveu à derrota
grande quadrilha libertieida qut
organizou, para assaltar e saquear â

humanidade.

Florianópolis 1;, de AgoslO de 1945

o Japão e Tailandia O Dia
responsáveis dos Chóferes

.
Rio, 12 (A. N.) - Deverá

Amsterdam, 12 (S. H. I j :--/ deixar Napoles a 12 do corren

s�gUtndo despacho de Ha�a, te ,_) navio transporte Maripo
dIan ..e do p�ngo de explora��lO sa, a cujo bordo regrescarão
de ffill e 9-ull1.hemas tonelaaas cerca de 6 mil expedicionários
de explosIVOS que foral_? aban- brasileiros. Rua possível che
donadas pelos alemaes em o'ada ao Rio será a 25 do cor

Grav�zande, ao sul de Haia, as �ente, Dia do Soldado.
autondades holandesas orde
naram a evacuacão de dois mil
habitantes daqu'ela localidade.

Chung King, 12 (SIC)
Cerno resultados da guerra no

Pacífico, iniciada pelo Japão,
graves teem sido os prejuízos
tanto em vidas como em pro
priedades sofridos pelos Chine
ses residentes em Burma, Tai
lândia, Indo-China e nas Ilhas

do Mar do Sul, como Singapu
ra, Java, Filipinas, etc. Um
dos mais urgentes problemas
de após guerra, afetos ao Go
vêrno Chinês, é o socorro e a

reabilitacão desses chineses,
cujo número se eleva a alguns
milhões. Esse problema foi mi
nuciosamente estudado pelo
Conselho Político do Povo em

sua presente sessão plenária,
sendo votadas ao todo, 16 reso

Iucões sôbre esse assunto, O
Conselho propõe que o Japão
seja responsabilizado pelo pa
gamento dos prejuízos de guer
ra, por ele causados a esses

chineses. e que a Tailândia se

ja também responsabilizada
pelos prejuízos soírídos pelos
chineses residentes nesse país.
O Govêrno será solicitado a

fazer um reajustamento e for
talecimento da admínisti acâo
dos negócios de além-mar e' a

ajudar os chineses e executar
o programa de reconstruçd.o
econômica de após guerra.

Perigosa carga
abandonada pelos
alemães

Liberação dos '

súditos italianos
Rio, 11 (A. N.) - o Minis

tro da Fazenda baixou uma

portaria sôbre a liberacãc dos
bens de subditos itálian0s,
cujas transações podem S€l'

realizadas sem intervenção de
fiscalizacão bancária ou 'outra.
Sôbre o" fato de os referiàos
subditos estarem ou nào com

preendidos nas restriçoes do
decreto, fica a cargo dás partelS
contratantes, visto que de tal
prova resulta a garantia do
�(mtlato a celebrar.
Os valores de tais pessoas,

recolhidas ao fundo de indeni
zações, serão restituidos em

..ações apolices, outros título3 ê

não fE1 dinheiro.

Comissão Consultiva
Trabalhista
Haia, 12 (S. H. L) - Segun

do despacho de Eindhoven, o

ministro das comunicações. sr.
T. S. van Schaik, nomeou uma

comissão consultiva de traba
lho para a indústria mineira,
com a participação de três de

legadcs patronais e nove dele

gados sindicais.

: IIXIR Of ��bUfIR�

Cheg'arão no

dia 25

.Livro Independente
e Livre»
Haia, 12 (S. H. L) - Infor

mam de Amsterdam que entre
as cerimônias da exposição "O
Livro Independente e LivlC",
mostrando os livros, folhetos e
circulares publicados pelo mo

vimento de resistência, duraa-,te a ocupação nazista, o m�ni
cípio de Amsterdam outorgou IIpostumamente um premio de
poesia a Jan Campert, execu
tado pelos nazistas num cam

po de concentração, em 1D43.
Outro poeta premiado na mes

ma ocasião foi Jan Engelman
também famoso pela obra an�
ti-nazista realizada durante a

exposição evidenciou que o po·
ocupação germânica, A atual
vo holandês adquiriu durante
a ocupação publicaçõ�s .suo
ve1'sivas, num valor aproxima
tivo de milhão e meio de dóIa-
1'es.

NUNC�_E�iSTIU I

o meu, o nosso
candidato

UM EXEMPLO A SER EMITADO
Acompanhando com vivo inte

resse o progresso da vela no Es
taelo, eu "ejo, diga-se a verdade,
e�te sallltar e nobre. esporte
crescer dia a dia, e ainda, o que
mais o recomenda no conceito
<lo e�.porte em geral, a perfeita
organização de nossos clubes de
vela, vcrdadeiras organizações
mOdelo cm nrJsso país.

:.\<Ias ao espírito atilado, àque
lc que vai à razão de ser das
coisas, um falo forçando lima

pergunla cresce.

1:: o eterno "Porque", muito
humano, a buscar nas entreli,
nhas de semprc, a explicação
cabal c oportuna que se deseja.
Para mim, o progresso da

vela, jú nüo cons1itue segredos!
Nas mrnorcs competições, co

mo cas eompetições de grande
vullo, onde. s6 () tino esportivo
e as inteligl'neias de cscól, ven

cem e fazell1 progredir, todos
nós sentim()s, a direção segura
de :\Iúrio NoceUi, infelizmen
te ho.ie afastado, Haulino Horn
Ferro, Arnoldo Cúneo, :\Ianoel
Gonçal\'es, José Cavalcante e
outros e.sIJort i�tas de rcal v�d()r,
c (hd, ('orol:írios .iustos, <) cn:s

cente progresso da vela, já gran
(le de mais dentro dc nosso
Estaria.
An"lisando o esporte nÚlltico

em Santa Catarina, verifica-se
que foi a vela, ([UC' conseguiu o

segundo título máximo para
nosso Estado, e assim, aquila-
1ando () llIuito de \'alol' cm tudo
o que o esportc náu tico.iá re

prl'SCllta \'<l, como palrimônio ca

tarisense. é ([ue nesle momento
deixa j�, ils nossas fronteiras
num fTesccntc promissor. Sinto
o lllcsmo n:lo poder dizcr do
remo.

t .iusto, entanto, confessnr

PARA

E C Z

F E R I DA S,'
E MAS,

INFLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
F R E R A S , .,

E 5 P I N ��.J.7:.�_:)F

Haia, 12 (S. H. L) - I,'for
mam de Roterdam que a equi
pe holandesa de tenis foi 8.81'
rotada no encontro final com
o quadro australiano. As com

petições duraram dois dias e

os australianos venceram seis

jogos e perderam dois.
- -

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

CONTRIBUA
para a Caixa de Esmolas aos Indi,
gentes de Florianópolis.

No bar e no lar
KNOT

não deva fa1tar

FRACOS.
AN�MICOS

TOMEM

�Dbl Crelslta••
usu.VEIRA"

G,.nd. Tónico

I�----· __ ·_--_· __ ·_-�·_··�

Âiôpârõ·ãõs�herdei� ,

ros de militares
Rio, 12 (A. N.) - O Minis

tro da Guerra n!')me.iU urna
comissão para um prazo de 20
dias, apresent3.r um ante--pro'
jeto de decreto-lei regulandO
as medidas de amparo aos her·
deiros dos militares da FEll
mortos em combate.

aind<1 ([Ul' isto possa ferir <I vai
dade de llIuitos. qLll' a erise obs
cura que atraycssa o remo cala-
rinelEe é culpa exclusiva dos
diretores de nossos clubes de
remo.

Que destino horrivel o (lo
rel1lo ! Parece impossível que o

tenhalll deixado cair tanto, dc
pois dos dias gloriosos em úguas
bahianas.

O c:aso rIo remo. me paircr.
Slllllr.llll'nte ')'ra\'e fazendo-me
receiar pelo c;ue ll�e possa aeon

lecrl'.
Aconselho aos diretores do

nossc remo, a imitarem o bélo
exelllplo que a yela nos cstá pro
porcionando, não ficando deita
dos no berço (1e glórias, gritail
do helll alto: NóS TA;\'IB1�l\I .TA
FO:YTOS C.nrPEôES BHASILEf
HOS, grito a que o próprio éco,
talTcz, negasse fazer côro!

"NEPTUNO"

� .. -R-------.----R-�-- -�

RITZ··Hoj;: 2;:'1;1-;(;, às
19,30 horas

Francis Lederer, Sigrid Curie, J.
-. Carrol Naish e J. Edward Bromberg

em: l UMA VOZ NA TORMENTA
No programa:

Brasil Atualidades n. 44 - DFB
Impróprio até 14 anos

Preços Cr$ 5.00 e 2,40

futeból
Os resultados de ontem:

Em Florianópolis
Universitário. 4 x Atlético 3.
A partida Bagé x Caxias deixou
de ser realizada em virtude de
não ter comparecido em campo o

Bagé F. C.

ROXY Hoje, 2- -feira, às

19,30 hrs.
lo Filme Jornal 34xlO - DFB
20 Alan Marshall, Larayne Doy e

Marsha Hunt em:
E O AMOR N I\SCEU

30 Wallace Beery e Marjorie Moine
em: MALANDRO DE SORTE
.Impróprio até 14 anos

Preço único Cr$ 2,00

•

No Rio
Vasco 1 x Botafogo O.
Flamengo 5 x BoniluceslilO I,
São Cristovão 1 x Can ta do Rio

'"
O:

I
Em São Paulo
Corintians 2 x São Paulo 1. I Amanhã, no Ritz - Sessões das Mo'

Jabaquara 2 x Porto Desportoi 1.1 ças. - RAPSODIA EM LÁ BEMÓú

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


