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será chamado a lhes

o
H MAIS ANTIGO DIÁRH, DE SANTA CATARINA

Proprietarjo e Diretor·Gerente MOA(YR ICiUATEMY DA SILVEIRA

Segunda-feira, 20 de Agosto de 1945 9451w.

de ocupaçã�)lliatlas·
1 �.

terrítério metropolitano japonês e �ue o .

povo
dar «todas as acomodacões» necessárias ..

,

Ano XXXI 1
-----_._-

A ca�itulaç80 �o Japao
Florianópolis

Washington, 19 (U. P.) - A atitude dos japoneses de pro
curar por todos .os meios contornar as ordens precisas de Mac

Arthur, está causando certas preocupações. Assinala-se que
além da demora em cumprir as instruções do comando aliado,

..

<JS amarelos -eonténuam resistindo esporadicamente em alguns
pontos, e que além disso a rádio japonesa em suas transmissões
'para o próprio povo adota um tom bastante estranho. Assim,
a Domei afirmou que embora o Japão tenha sido derrotado,
não perdeu a guerra espiritualmente, pois continua lutando
pela independência da Ásia. Diante desses fatos tem-se a im
pressão em Washington de que o imperador está tendo certas
dificuldades em vencer a oposição da camarilha militarista.

iii' 41 ..

Manilha, 19 (U.P.)-A conferência entre japoneses e alia
dos, terá início próxima segunda-feira pela manhã. Os repre
sentantes nipônicos serão transferidos para um avião dos Es
tados Unidos a sua chegada a Hishima (ilha de Ie) e seguirão
diretamente para Manilha. As credencias dos delegados japo
neses serão examinadas imediatamente mas as conversacões
sómente começarão segunda-feira.

.

Nas proximidades Metais para a

d�ai!�e��!OOrI�formam I in�!�it�!�n,Ç!�(� P.) - o

de Eindhoven que dois apare-�servlço
da prod,uçao da guerra

lhos conduzindo á Holanda a suspendeu pratI�amente o con-
. '. A . +role da produçao norte-ame-

prmcesa Juliana e suas tres fI- ricana de I" r

lhas aterrissaram no aeródrc-L.". a�o, a uminio e coere

Isso quer dizer que esses me
mo d� Apeldoorn, <;Jnd.e fora� tais estarão agora disponíveisrec�bldas p�lo prmclp� ,Ber- livremente para a indústria ci-nardo. As filhas da princesa vI'1 para f brí

-

d todJ I· havíam said d ' a a ncacao e v os
u iana, que aviam sala o

os artigos de nanela � tCanadá com sua mãe perma-.
e pane a;:; e au orno,

, -, vets.
neceram por um curto penado
na Inglaterra, enquanto a Vi"l dprincesa Juliana veiu à Holan- SI a e
da preparar sua futura resi
dência em Soestdyk, nas proxi
midades de Amersfoort. congressistas

Amsterdam, S. H. r. - In
formam de Haia que a missão

I norte-americana que se encon

tra na Holanda anunciou que
onze congressistas estaduní

Foram prorrogadas até 31 denses visitarão Amsterdam
do corrente, às inscrições para em agôsto, e, em seguida Haia.
o c0!1curs,? �e dactilógrafo do A visita dos congressistas nor

ServlçoAPúblico Fed.er-_al. ,

te-americanos é parte das in-

�o Posto d.e Inscnçao, a Rua vestigações relativas ás neces

F�rlll?e Schmídt n. 5, 1 � andar, sidades dos países talados pela
díáríamente das �,30 as 10,�0 guerra no que diz respeito a
horas exceto aos sabados, serao roupas alimentos e de um

prestadas informações aos in- modo geral, à rec�nstrucã'J e
teressados. reabilitação.'

Concurse de
datilógrafo

Os astros de cinema também lutam
Hollywood, 19 (U. P.) -

Quem ainda pensa que os as

tros de cinema só são moci
nhos na tela, deverá mudar de
idéia ante um despacho do
forte Mac Arthur na Califór .. Amsterdam auxiliania. Ali deu baixa do exército,
de acôrdo com '0 sistema de

pontos, o sargento Sabu D8.s
tagir de 21 anos, oriundo das
Indias e mais conhecido pelos
fãs como Sabú, o menino (los
elefantes. Como artílheírc du
ma fortaleza voadora, Sabú
participou de 42 missões de
combate sôbre o sudoeste do
Pacífico em 11 meses. E rece

beu a cruz de distinção aero-

náutica, duas medalhas de cí- No bar e no lar
tação presidencial com três K N O T
ramos de carvalho, bem como não deve faltar
a fita do teatro de guerra asiá- - .-----------_

tico com seis estrelas de bata- Continua o

lha. Ao voltar agora para as

lutas pacíficas da tela, Sabú
pode assim dizer que mostrou
ser mocinho de verdade.

Haia (S.H.!.) - Segundo
despacho de Wageningen, che
garam a esta cidade sessenta
caminhões carregados de mo

veis e utensilios caseiros, pro
cedentes de Amsterdam. Como
se sabe, os habitantes de Ams
terdam "adotaram" recente
mente a cidade de Wagenin
gen, que foi duramente casti
gada pela guerra.

«o ESTADO»
Avisamos ao pú

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

piar.
A DIREÇÃO,

avanço russo
Londres, 19 (U. P.) - A rá

dio Bavarovski na Sibéria in
forma que fôrças anfibias rus
sas desembarcaram em nGVOS

pontos da costa coreana envol
vendo·o exército japonês. Já
anteriormente unidades sovié
ticas haviam tomado vários
portos na costa da Coréia, e os
atuais desembarques em pon
tos não revelados parecem des
tinar-se a ampliar essas cabe
ças de ponte.
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que dá corda a si mesmo ��/ ....
- .>�

------'"

e possui a famosa precisão Omega 1

É o resultado de longos anos de ex- que, com o movimento do pulso, dá
pertêncías , .. É impermeável à água corda a si mesmo. E ainda mais: Orne
e ao suor ... É protegido contra cho- ga-Automático apresenta um arnorte
ques ... Não é preciso dar-lhe corda... cedor de choques e por ser hermético
Agora, o Sr. pode possuir um relógio é impermeável à água, ao pó e ao suor.

automático com aquela mesma preci- É ainda extra-plano, antimagnético,
são que tornou mundialmente famosa inoxidável e possuindo vidro inque
a marca Omega. Apareceu o

(2
brável. Examine êste maravilho-

Omega-Automático - o relógio so relógio nas boas relojoarias.

OMEGA
AUTOMÁTICO

PRODUTO DA SOCIÉTÉ SUISSE POUR L'INDUS1RIE HORLOGERE.

OMEGA
--------------------------- * * * -------------------------

GENEBRA - SUIÇA

o segundo escalão
da F.E.B.
Rio, 18 (A. N.) - É aguar

dado no próximo dia 22, o va

por americano "Mariposa" a

MANILHA, 18 (U. P.) - Os japoneses comunicaram a cujo bordo viaja o segundo es

Mac Arthur que os aviões com os delgados nipônicos, levanta- calão da FEB, composto de
ram vôo às sete horas de domingo, hora de Tóquio. Os nípões

'
cerca de 6 mil e 200 Expedicio

.seguíram a rota indicada pelos norte-americanos e espera-se I nários, que, como o primeiro,
que cheguem a Manilha por volta das 7 horas de amanhã, hora desfilará pela Avenida Rio
do Rio de Janeiro. Serão recebidos com tôdas as cortezias mi- Branco e Praça Paris, onde re

litares, e conduzidos imediatamente ao Q. G. para receberem 'I ceberá as vibrantes homena
os têrmos de paz em seguida voltarão com a presteza possível gens do povo e das autorída-
para Tóquio afim-de preparar a rendição final. des.

.. . .

MANILHA, 19 - Em sua nona mensagem ao general Mac Pedl·dos 27 000Arthur, a rádio de Tóquio comunicou que daria pormenores I •

sôbre o vôo da delegação do armistício, às 20 horas, hora de 1 "om·lobõesTóquio. Mas o curioso foi ter avisado que faria essa comuníca-: U
. .

ção através de outra estacão de rádio que não a designada pe- j RlO, 13 (A. N.) - Na cartel

lo general.
.'

ra d� Iml?ortação �o Banc� do

Os japoneses não deram explicações para essa alteração, Brasil, eXlst�m pedidos devI�a
parecendo tratar-se de mais uma tentativa de não cumprir a mente lega�Izados? p�ra a vm-

risca as ordens de Mac Arthur da de 27 mil cammhoes, tendo
• '. • sómente chegado até agora

8.400.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"Eles confiaram em

m�-I �1l0S �el:to�. na medida mereci?a, os

quinas de guerra e demais InO!l1l11à veis horrores praticados
armas mortíferas. Nós, pú- pelo inimigo derrotado,
rém,. fizemos menção do No, Porén., não d�,\'C!lj()S eS(jue,�('r �me do Senhor' nosso Deus. axioma secular: AI cios vencidos!
Eles se curvaram e caíram. Que diremos, então, 'aos milhões e

Mas nós, nos erguemos e fi- l1lilJ1ÕCS de indefesas criaturas, que

Icamas em pé. perder-am seus pais? Que diremos
Cantaremos então, e lou- aos ·l!irit·des de vi uvas, que f'ornm

varemos o p�der de Deus." privadas dos companheiros de suas

(Salmos: 20-21) vidas, de seus adorados esposos ? =- _

Que diremos aos infortl!nados
pais, que perder-am o que mais pre
zavam neste Mundo os seus idnl?
í rndos filhos? Oue diremos aos

mir iades de mutilados, inutilizados
para tôda a vida? Que diremos a

todos e a cada uma das vítimas,
pelas ir-repar-áveis destruições, pe
las pilhagens, pelas chacinas, pela
dcshorn-a, pela morte disseminada,
nos quatro cantos do Globo, pelas
hordas dos barbares ?
Clemêucia l . .. Que bela pala

vra 1. ., Que virtude CI'istã!.., E
se conseguíssemos consolar tOilOS
os vi timados, todos os perseguidos,
todos os mutilados, todas as viu
vas, todos os órfãos, que di riam os

aos miLhões e milhões de mortos,
sacrificados em holocausto ao -u

hlime ideal da Liberdade. da Jus
tiça c da Fraternidade, de tôdas as

Nações Unidas?
"AI DOS VENCIDOS!"

Agita-se, em verdade, a nossa ra

zão, ao considerarmos a inaudita
desgraça, que feriu a Humanidade
inteira e que deixa feridas tão pro
fundas, que, COlÍl tôda a justiça,
duvidamos da sua. rápida cura. Pa- i
ra os seus interêsses inconfessá
veis, para o seu domínio sôbre os

outros, certas Nações julgaram que
podiam impunemente afogar em

sangue o Mundo inteiro, para, em

seguida, impôr, pela violência, as

suas irritantes teorias. Para reali-
zarem a sua trama, não recaararn

perante os mais hor-ripilantes cri
mes, contra povos amantes (h! Li
berdade, praticando tôda sorte' de
malefícios, que, talvez, nem cs sé
culos conseguirão apagar! ...
Agradeçamos, pois, à Justiça Di

vina, que, na Sua infinita Bondade,
não permitiu a preponderância das
fôrças do Mal, salvando os povos
fiéis das garras dos sinistros "Mcn
sageiros da Nova Ordem". Saude-Imos com alegria o nascer do Sol
da Liberdade e festejemos, com os

povos libel'tados, a Vitória esplen
dorosa das Nações rnidas. Dobre
mos os joelhos ante os túmulos dos
Martires! Oremos pelas almas dos
que souheram lutar e morrer nesta
hecatonlbe e peçamos a Deus o des
cans'Ü eterno para todos os Heróis !
Peçamos, emfim, lima Benção, tô

da especial, para os povos amantes
da Liberdade, da Justiça e da

Fra-Itemidade.
Florianópolis - Agôsto de 1945.

.. + Monsenhor João Chryssakis,.
Chef" da Igreja Grega Ol'todoxa

A hecatombe terminou! A repre
sentação infernal dos "Mensagei
ros 'da Nova Ordem" foi longa,
cheia de angústias, mas, enfim, \.Tló
r la ao Altissimo, terminou. A im
pressão que a terrível hecatombe
nos deixa, indelevel, em nossa me
mória, é muitissirno dolorosa e in
dubitàvelmente inesquecível, pelas
inenarráveis atrocidades, das quais
fomos forçados espectadores.
Com lágrimas de alegria sauda

mos o fim dessa horrível provação,
que cobriu de luto milhões de nos
sos semelhantes em todo o mundo.
Nações inteiras, tão cruelmente
provadas, a ferro e f.ogo, pelos "su
per-homens" durante perto de seis
anos, voltam aos labores da vida
pacifica,
Perseguições e violências e exe

cuções em massa! Escravidão e
imoralidades! Rios de sangue e lú
gr imas de crianças, converteram '0

aspecto de Nações civilizadas, até
então vivendo em perfeita harmo
nia, tendo como único árbitro o
desenvolvimento de tôdas as in i-
ciativns espir-i tuais e materiais, 1\
provação foi longa e terrível. A
civilização, por quem durante sé
cujos trabalhou a Humanidade, so
freu horrível abalo. Todos os po
vos, sem excepção, com' indects-ío,
meditavam no futuro, imaginando
os dias tenebrosos que se reserva
vam para os seus filhos.
A HECATOMBE TERMINOU!
Nunca a Humanidade assistiu a

semelhante tragédia, a semelhante
provação! Pais, abraçando com
afeição filhos amados! Mães, com

angústia incessante, enxugando as
lágrimas dos olhos de seus filhi
nhos ! Lares sem conta c-obrindo-se
de luto indizível, inconsoláveís,
porque nunca mais tornarão a vêr
os seus enles queridos! "Vozes de
pranto e gritos de lamentação se
ouviram. Mães, chorando os seus

filhos, e não quiseram ser co·nso·
ladas, porque êles não existem!"
Agonia imensa! Dôr inenarrá-

vel! Aflição indizível apodera-se
de lodo!:>! Del1lônios máus, que o
inferno rejeitou, foram soltos para
semear o terror e o desespêro no

Mllndo, para crinr confusão geral!
Cirlades inteiras foram demolid::lS!
Templos sagrados e Monumentos,
que os �éculos respeitaram, foram
profanados, espoliados, incendia
dos!

Os impios f1fogaram em s3ngnp
l'\açõr'" 'nteir:.ls, que em pai" (' P'l1
11armonia mútuas viviam até ent;:;o !
"C011'\) c()]'dellos [la matadouro",
cond11ziram os :ll1ticristos, mirí.'1-
des de inocentes cidadãos, violen
tame:l1e arrancando dos braços de
pais, filhos, irmãos, esposos, os
seus idolatrados! Semearam os

iníquos, por onde pasaram, a se
mente da morte e ria destnJição,
transformando j)fli�es civilizados e

pacíficos, cm inlerlllináveis cemi
térios !
Inulilizaram cilmp.let'lmente, os

rlesalmados, uma geração inteira, a
esprrança (las Xaçõ,>s, pel�s pri-
vaçõfos, prlo desespero, pela sl.lb-
nlllri�iíc, ('ondenad!1 para o r,·sl.<)
la "ida! A miríades de lares, a!1- 1- . ......;

t(·� felizps, levarmn a miseria, a

"invez, a orfandade, a completa
dcsgraç,,! Verdadeiros I-Inn 1S do
SéClll·() vinte, forçaram respeitá
"eis anciãos a assistir à morte vio
lenla dc �(,lIS fililos qlleridos! SÚ
tiros re]\l.lgl1'tI1les, npnhmna llIar
gem deixaram nos seus instintos
criminosos, nã(l respeitando, se

([uer, a honra feminina, desacatan
do senllOra� e virgens, deI1HP1SIJ"1ll
do. a:.;sim, ao :Jfllndl) a S11a sc]\·3.
g;em !Jrochll'ncia, 'hà�)illllentc en
caberia pl'la prova:'(flnda da rúbu Ia
de "r,lç�( superior!" (invenção _

Made in Germany).
A HECATOMBE TERMINOU!
Delllônio imundo. l'XeCr:lcto,

fernal. falso, personificação de
]3eclÚbouth. que foi solto para se
lllear I) terror e a miséria entre os
hOlllcn�, fc,i :.lprisiunado, finalmen
te. pelas fôrC3S do Bem e firme
lll(,ll I e ('ncade;Hln. Pedir:'l, sc'gu
ral1h'lIlc, clcmência. As 1\açiies
l'nidils silo iI!limadas (por inslin-

I.·los !jo!,res. ::'\;ll) I'clrij)llir:l". L'sla- r io J..á: - io _ _ �-& ....

vs-tõalAI
Fim· da becatombe

......._ ._.... w .... •• == wr..:-............... wc =
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I � :IIIa1j ,,11 A,;."__C_R_ED_IA_R_IA_P_A_RA_T_OD_O_S,,
Fône 1595 - Florianópolis

,

Visite, sem (ompromissos,

LIVRARIA ROSA
Rua :'odoro, 33

Ffor ianôpolis

Livros aovos e usados,
em diversos idiomas.

A tende encomendes de
obras editadas no Brasil

eu no estrangeiro.

Novidades todas 8S

semanas

Aparêlbos elétricos
A Instaladora de Ploríaué

polis, à rua Trajano !11. 11, avi
sa a sua d.istinta freguesia que
dispõe de operários habíttta
dos para executar ínstatações
de Luz e Fôrça em geral, for
necendo orçamento grátís e

sem compromisso para seus

serviços.
Possui também oficina espe

cíalízada, com técnicos p�ofís�
stonaís, :Qara consertos de apa
rêlhos eléteíoos, enrolamento
de motores e dínamos, estabi
lizadores. ferras de engomar,
fogareiros, aparelhos médloos
e outros, com exceção de apa
relhos de rádio.

Precu ro-ae uma casa

de comércio para irrs

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

êste jornal.
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* Ouça, na Radio Nacional,
às 205. feiras, às 21,35, o

"Radio Almanaque Ko/ynos",

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

Aproveitem a Oportunidade
Atenc;ão ! muita atenção !
p�y.o de Florianópolis!
A "CREDIÁRIA PARA TODOS" estabelecida á rua

Felipe Schmidt n. 38, esquina .Terollimo Coelho, atendend? �os
efeitos da crise ocasionada pela grande alta que vem dI3rIa
mente demarcando em tecidos e roupas feitas em geral -: :MU�
TO AO CONTRÁRIO - resolveu a partir desta data ate o ·dIa
31 de AGOSTO fazer uma grande bonificação em seus preços
afim de beneficiar ao distinto povo de Florianópol�s. ,

A todos que interessar, freguezes o� não, queIram sem.

compromisso fazer uma visita· á CREDIARIA PARA TODOS.
III •

Rua Felipe SChmidt, 38 -

CAPITAL E RESERVAS

Cifras do Balanço de 1944:

LACTIFEROl
ILactifero. Tônico estimulante do leite. O benefício que o

Lactifero tem prestade às sras. mães, quer no periedo do
aleitamento, quer no de gravidez, é incalculável. O Lacti
fero é um pederoso galactagege e regenerader ergânice de
maier eficácia até heje cenhecide. Em sua farmácia ou

cem o depositário R. A. Marinho & Cia. Ltda. Rua
Marechal Deoàore, 528/530 - Caixa Postal, 2�·5.

Curitiba - Estado do Paraná.

Pudada elll 1878 - Séde: B A I A
L.�CENDIOS E TRANSPORTES

Responsabilidades
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80.9.00.606,30
5.978.401 ;755.97

67.053.245,3.0
142.1766.03,8.0

({

«

Sigistros pagos nos últimes 10 anos

Respensabilidades

Direteres:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalhe, Dr. Francisco
de Sá, Anisio Massorra, Dr. Jeaquim Barreto de Araujo
e Jesé Abreu.

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

«

98.687.816,3.0
76.736,4.013.06,20

Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO MAIOR CR $ 6.250,00

Muitas bonificações e médico graUs
Tudo isto por apenas Cr$ 1 �OO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO
Diário Vespertino

Contribuiram para o sucesso e renome

dos magníficos Compressores Frigorí
ficos Polonor, uma selecionada equipe
de técnicos competentissimos e mais

de 20 anos de contínua prática em re

frigeração comercial. Apurado sistema

de funcionamento, suáve, automático,
e enorme capacidade de resistência -

eis as razões da garantia do Compressor
Frigorífico POlonor I E, fruto de longa experiência, surge, agora,
o Compressor "BABY" Polonor para pequenas instalações.
Existem, comprovando o seu valor, compressores Polonor em

funcionamento no Brasil, Bolívia, Paraguay, Perú e muitos
outros países. da América!

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 3

Tel. 1022 - ex. postal 139

ASSINATURAS
N. Capital:

Ano Cr' 70.0ll
Semestre Cr$ 4t1,DO
Trimestre Cr' 26,00
Mês Cr' 7,1)(1
Nümero avulso Cr, 0.:t6

No lnt4!rtor:
Ano CrI I!O,IJO
Semestre Cr' 45,00
Trimestre Cr' 25.00

Anúncioa mediante contrato.

Os originais, mesmo não publi.
cadoe, não serão devolvidos.

A direção não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos nos

artigos assínades

lOS trabalhos na
ilha de Walclteren
Amsterdam - S. H. I. - Se

gundo despacho de Haia, a re

cuperação de Walcheren de
senvolve-se satisfatoriamente
apesar daquela ilha· ter sicl�
uma das zonas mais Inundadas
da Holanda. Assim é que uma
das maiores fendas do dique,
nas proximidades do forte de
Remkens, foi obturada depois
de algumas semanas de inces
santes trabalhos, estando em
vias de terminação os traoa
lhos destinados a reparar a
fenda de Nolledyk, nas cerca
nias de Flessinga. Por outro
lado, se o bom tempo conti
nuar, espera-se' ter pronto, em
poucas semanas, o. muro de
contenção que está sendo c..ns
truído em Norlen, e que evita
rá a penetração da agua sal
g'�a na região sudoeste da
ilha.

Por que ° Compressor Frigorífico
Polonor é uma garantia

Distribuidores Exclusillos neste Estado:

JOÃO PROSDOCIMO & FILHOS -" Roo 9 de Marco, 550 - Joinsile, e Rua 15 de Nosembro, 677 - Blamen".

- Eis O que lhe oferecem os

Refrigeradores e Balcões
Frigoríficos Polonor
Sim! Higiene na conservação dos prodútos, economia
no aproveitamento total dos alimentos, confiança
no sistema e prestígio no seu negócio, somam em

resultado, maiores lucros para o sr.! Adóte, pois,
no seu estabelecimento, os modernos e eficientes

Refrigeradores e. Balcões FrigorífiCOS Polorior.

Qualquer que seja o seu ramo de' comercio -

restaurante, bar, empório, açougue ou peixaria -

o sr. poderá encontrar o tipo especialmente dese

jado, na completa linha de Refrigeradores e Balcões

Frigoríficos Polonor. Além da sólida construção e

perfeito acabamento, constituindo motivo de realce

e adorno ao seu estabelecimento, os Refrigeradores
e Balcões Frigorificos Polonor têm seu funcio

namento garantido pelo ótimo desempenho d03
famosos Compressores Frigoríficos Polonor.

REFRIGERaDORES E BalCÕES FRIGORIFICOS

POL�MOR
"'"

Indústrias de Refrigeração Polonor S. I.

... --_.'

o terrível B-29.
A inteligência francesa vence

a brutalidade alemã!

* - E outros 26 artigos repletos de inte
rêsse e novidade, 117 páginas, inclusive
o resumo de um romance de êxito.

Agradecimento aos
ferroviários
Amsterdam - S. H. r. - Se

gundo despacho de Haia, o �O
vêrno holandês dirigiu uma
carta aberta aos ferroviários
agradecendo-lhes "a magnífi
ca resistência" levada a efeito

I
pelos mesmos graças à greve
geral, decretada em setembro
do ano passado, por solícítccão
d

�

hl "I
' J

o. governo- o anaes c e Lon-:
dres, corn o propósito de difi
cultar as comunicações germã.
do continente europeu. A car
ta mamtesta ainda particular
nicas durante a invasão aliada
gratidão às esposas e filhos
dos grevistas que estoicamente
suportaram uma penosa situa
ção para que seus maridos e

pais pudessem continuar a re

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

�\

Comprar na CASA MISCE- JLANEA é saber economizar ..

- a razão da alegria
de viver! Seus alimen-

tos, verdadeiramente
1:;.:-

I
bERYEA iriA�;;;;;4;:;;JR-;;A ;:;7, e
Caixa Postal, 6-B-São Paulo ��!;:'- I

I Peço enviar-me, GRA TIS, o livro 52

...
I

I "Receútls com Maizena Duryeo" 107 uDJI.1
I NOME_'_� I
I RUA I
t.:/:'O:. .... �T:..O__�----:J

nutritivos, são preparo-
dos com o insuperável

APENAS €r$ 3,"
COM essa ínfima qllantia Veeê

está aaxíltando o seu pro:nmo.
. CORtribua para a Caixa de Esmolai
.

aes .hdigeRtes de Florianópolis_

CASA MISCELANEA distri
buidora dos Rãdios R. C. A.
Victor. Vâlvulas e Discos .

Rua Conselaeíre Mafra, 9

Senhores comerciantes. façam de suas má
quinas de café, uma fonte de lucros certos.
Instalem, em seus estabelecimentos. as

famósas máquinas de café de côador

Consultam os fabricantes
em seu novo endereço:

RUA BRIGADEIRO GftLVAO, 709 - TEL. 5-5957 - S: PAULO

con-

INSPETOR EM FLORIANOPOLlS (Santa Catarina) vrn gran-

WALTER NOVOGROD brins

..__�
...�entos

das
I
I

UBLIT�C

numa
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NOVO HOTEL
de Miguel Rodrigues de

Sousa
Angelina, Município

de S. José
(Viagens diretas

-

ou via
S. Pedro)

IDEAL PARA REPOISO

I

Não se aceitam .óspedes
portadores de merestias

coaregiosas

A TOSSE �- �-
É PERIGOSA E �f�/ :;;;INCÔMODA! ��\ I"fo;��aec���ej����. \�'1,\,Juse o xarope oatsã- '/ _ \'(,j
mico que acalma e , I. I -

�fac�lita a expecto- I#IIi... / \ \raçao. � ...

P E I T O R' A L O E ='==

ANACAHUITA -�

_.I_:IJ�I. (pmpos'fg

I
I Dr. H. 6. S.

// A GASOLINA ESTÁ Aí!
) � :::::::0

f(1�
i

lazer estas

verll i cecô e s mínimas:
,

Velas _ Bateria - Dixtribuidor - Car
burador • Sistema d(' rpfrii(l'l'ac:i'í.o e

Filtros de ar. óleo e f(a,;olina • Elllbl'ea

gem • Freios. Articulação do «hassí-, ..

Cai xa de mudança • Diferencial • L-to

das. A7ranqlle • Dínamo lO. Silencioso.

71

-

Laboratório ClínicO'

Exame de sa�ue, Exame para verificação de cancer,
Exame de u rme , Exame para verificaçãn da gravi.
dez, Exame de escarro, Exame para verificação de
doenças da pele, boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções,
Jlutovaccinas e transfusão de sangue.

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

I

MACHADO li (lA.TIlüJ!

o ..n..........ERM;FU611
Of fFat'O-Sf:6I!OO
e ,lfOFe NStVO AS

C�I.AS É

\'eis a

lenta
t iros

VENDE-:SE
u'a máquiI'lo Siaqer, para sapa

teiro. tipo l8x2. OtiR'lO estado de
conservação. Tratar com Hercilio
Souza, na Palhoça. 3v-2

AgADcio. e Repr...ntaçõ.. em G.ral
Ma triz: Florian6poli.
Rua João Pizato , n, S
Caixa Poatal, 37
Filial: C1'8IIciúma

Rua Floriano Peixoto, ./n (Edif.
Pr6prio).-Telegrama.: ·PRIMUS·
Ag.nt•• no. principais lI1'lunicipiOl

do Estado

Mas, bastará gasolina para que o seu auto

móvel torne a funcionar como antes � Estará

tudo em ordem: cárter, embreagem, caixa de

mudança, diferencial � Garanta sua tranqüilida
de e segurança e previna-se contra desagradá
veis surpresas: faça revisar preventivamente
o seu automóvel numa oficina habilitada.

A' melhor
para

*

*

*

*

*

*

notícia
o seu carro

TEXACO
30 ANOS A SERVIÇO

o Exército pOlonês na derrota· 1
Londres, (In�r�l�dO) ger�!���� divisão blindada I

Foi a seguinte a mensagen es- demonstrou o seu verdadeiro Ipecial, enviada pelo Marechal espírito combativo nas bata
Sir Allan Brooke, Chefe do Es- lhas ocorridas em solo francês
tado Maicr Britâníco ao Chefe e o Exército Polonês na Itália I

das Forcas Polonesas pela. ces- prossegue com as hon)'08:18

saçãc das hostilidades: "Exce tradições, já por êles antes con-
. lentíssimo senhor General, -- quistadas como um grande
• Pode o senhor com sincero or- grupo combativo. - O Exerci-

I
gulho verificar os feitos conse- to Polonês desempenhou u.n

guidos pelas fôrças, que luta- importante papel na derrota
ram o último ano nos campos do Exército Germânico. (;éS)
de batalha. - Depois de um JI.llan Brooke, Marechal de
longo prazo de treinamento Campo",

..............� � preparatório contra o Exército
---------------------------------------------------------

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

Florianópolis
Medina Farm. Narbal Alves de Souza

Farm. L. da CosIa Avila

·IVENDE-SE
Uma chocara no lugar denomi

nade CAPOEIRAS, com 2G.807 zn . 2
com uma casa de madeira coberta
de telha, insta loção de luz elétri�
co. boa água. de poço e bomba.
animais vacuns. aves. Tratar em

dias útei. na Escola Industrial,

):"
nos demais dias com seu proprie-

I tário, Pedro Adão Schitz, em sua

residência, em Capoeira•.
___________________________... 5v-g,lt 4

ADV()G r�DOS

Neg6cio-Vende-se
com freguesia feita, na Pra

ça Lauro Müller' 2, por mGtivo de
vio.gam, Ver a tratar no mesmo.

I
6vs-3

Partido Acadêmico
Renovado,.
PROGRAMA: Resume-se numa

luta intensiva pelo interêsse pro
gressista da classe.

DO BRASIL

COnTRA fERIDAS �€C€nT€S OU.P.r.T16AS
...4& aM2 f. W' a&

Novns e
USADOS

COMPRA 8

VENDE
•

Idi ..ma. por
tuguê., e.pa
nhol , francê••
inglê., etc.

Romance, Poesia, Religião. Aviação,
Matemática, Física. Química, Geo
logia, Mineralogia, Engenharia ci

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

Dicionário.. etc. etc.

"

eEsta a ver-dade!DOENÇAS NERVOSAS
Prefira am.a parte de se. Com os progressos da medicina, Sapatos de todos os modelos e dos tipos mais

trôco em "Sel08 Pró Duente hoje, as doenças nervosas, quando d .

1
.

S d I 1mo arnos, rnc usrve an a ias para praia ao a cance
Pobre do Hospital de Carlda. tratadas em tempo, são males per- I das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeirosde". e estará contribuindo para

feitamente remediáveis. O curandei-

AI rismo, fruto da ignorância, só pode PRECOS SEM RIVAlS ,
que e e tome mais um pouco prejudicar os indivíduos afetados de •

Ide leite, tenha melhores medi. tais enfermidades. O Serviço Na- Não comp;em seus calçados sem visitar a

eamentos, mais confôrto nu cional de Doenças mentais dispõe �T
-

B
-

:Jleito de sofrimento, etc. etc ••• de. um Ambulatório, que atende g�a-
� amanCarlft arrelfOS))

(Campaha da H Id d 1- t�ltamente os doentes nervosos m- RUA CO_NSELHEIRO MAFRA, 41'<1 uman a.. digentes, na Rua Deodoro 22, das 9

'\' i llvez,'-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�d�O�H�O�II���I�t�aI�d�.�{J�ar�l�d�ad�.�)�.;;;;;;;;;;;;�à�S�ll�h�o;r�as�,�doi�·à�r�ia�m�e�n�t�e;.;;;;;;;;;;;;;;;;������:;::;;�����:��;;;��:��:::���;;;��dcsgrat-
sécu]>o

1Lãs

��<CASA S••TA a(osA.
de '

M�:l:I�;( ORLANDO SOA RPEJLLI
���!:�:�ch Roa Conselheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
hOIllCI11>, 1

�.\�;illil�]t��· Caixa Postal 51 --- End. Teleg.: «Scnrpellí» --- Florianépolís
l"l1idas
los !j(-------------------------------------....-------------.....-...".....---..........- ....------'"""""".

gern
Sedes, Casemiras e
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TENHA
?
TEM S(FIUS OU REU-

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE O PO-

PULI\R PREPARADO

1�!ljfJl:klt�!
A SlFILI� ATACA TODO O ORGANISMO

O Fígado, o Baço. o Coração, o Estômago, oS
Pulmões, a Pele. Produz Dôres de Cabeça, DôrQs
nos Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca-

belo, Anemia e Abôrtos,
Inofensivo ao organismo. Agradável

como um licôr
O ELIXIR 914 està aprovado pelo D.N.S.P. como
auxiliar no tratamento da Slfllís e Reumatismo

da mesma origem
FaLAM CELBBRlDADES MÉDICAS

Sobre o preparado ELIXIR A cempeslção e o sabor a
egl4. devo dizer-lhes: sempre gradavel do ELIXIR e914. re

que o tenho empregado, em comendarn-no como arma de
os casos de lndíeação apro- raeíl manejo para o público
pelada (alfilis em varias de no combate á sUllis, quallda
SUItS manifestações) 08 resul- Idell que frequentemente a
lados têm sido sausfatortos, oroveito no Ambulatorio da
poli silo rapídos e duraveis. Maternidade de Santa Maria.

Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silves,tre Passy.

Nova York, (V. A.) - A segunda
guerra mundial custou a todos os

povos nada menos de ,� milhijes
de mortos, feridos e desaparecidos.
seguud« cstaí isticas moderadas e

auuln mcumpl etas. Como pr is ione i
ros dr guerra, há mais 12 milhões .

H oje, li segunda guerra mundia 1
fallando apenas 19 dias para seis
anos, cucontra a Grii-Brelanna em

penhada nesse esforço como a 3 de
setembro de 1939. Os Estados Uni
r!o�. estão cm guerra com o Eixo
há 3 anos, 8 meses e 6 dias, desde
Pcnr-l Harbour. A China contra o

Japão desde o dia 7 de julho de
1937, tendo lutado 8 anos, 1 mês c 6
dias.
Esta guerr-a é quase duas vezes

tâo custosa quanto a primeira, em

vi da s, r cm dinheiro já orça em

11m lr;n,ão de dólares, além de
muitas vezes isso na perdi] de ho
ras de 1!'nhalho e na dcstriução .lc
bens.
Sórueule os Estados Un idcs g:lS

laram 300 biliões até agora, e mes

mo que todos os contralos de gtcr
ra sejam cancelados em hrcvc. o

fim das hostilidades encontrará essa

cifra elevada para 350 biliões.
Daqui a 2 anos se conhecerá, exa

tamente o custo da segunda guerra
mundial. I-lá grandes variuçõcs ('11-

tre a,; estimativas dos diversos rle
purtamantos de cada govêrno.

O próprio Hi tler, 110 dia 24 de Ie-

vere iro passado, esl imou a pcrd» de'
guerra ela Alemanha em 12 e mr-io
milhões, dos quais (i.30().OOO mortos.
Contudo, no dia 29 de julho, Ulll do
-umcnto capturado, agora aceito
-ouio oficial, conl inbn listas prcci-
sus das perdas de guerra da Al ema

.1Iw. (IUe apreseníuv.nu um número
muito maior, até 30 de novembro
.le 1944.
As baixas de to/los os beligerantes

ia pt-imc ira gur-r-ra mundial totali
«u-am 29 milhões, dos quais a Ale
nan ha perdeu menos de 7 milhôcs
,'111 mortos e feridos. As l islas ale
llã� de hnje não aprcscn tum as

iaixas civis em ataques al't eos [

invasões.
() seguinte .cornputo 1110st ru o 111 i

limo da primeira uvuliaçâo,' em es,
.imal ivas moderadas, de civis e mi
itar es mortos, feridos ou dcsapare
'idos, cxc luindo-sc os prisioneiros
Ir gucrr:J:
Iniâo So viéf icu - 21 milhões;

\Iemanha - de li a 12 l' meio ·mi·
hõcs ; Polónia,

.

mi lilurcs. 900.0()().
-x t c rm inados, 5,7�O,OOO; China -13
.iilhócs ; Japào - 2.700.000; Esta
os T'ni los - 1.07(1.000; Ingosl-rvia

- 1.685.000; Austr ia - 700.000;
lungr ia - GOO.OOO; HUJ11ania
·1)(l.OOO; Grécia - 700.()OO; Holanda
- 27:í.OOO; Fi nlantlia 183_()()0;
',élgica - GO.OOO; Chccuslovúquia
- 65,000; Filipinas - 30.000 "es-
-ru vos" mortos e mais 3.500.000.

I UM MODelO PARA

ICADA NECESSIDADE - TÉC�ICA -

IPERFEIÇÃO DE LINHAS. EFICIENCIA

As balanças que trazem a garantia
na propria marca, tradicão do parque

industrial brasileiro.

I
I

I

MIRE.SE no espêlho dos

que sabem atrair afeições e

conquistar simpatias! Nun-

ca saia à rua com a barba

por fazer! Se quer triunfar

na vida social e nos negócios,
barbeie- se em casa, todos os

dias, com Gillette. Poderá

formar ao lado dos que sa

bem vencer! Adquira, hoje
mesmo, o novo aparelho
Gillette Tech e habitue-se a

usá-Io.diàriamente, com as lâ

minas Gillette Azul,legítimas.

_ Ficaste com água na bôca? No teu caso, o que - Gilletfe resolveu! Já vi- que o namôro pegeu ... Êle
resolve é a Git:ette. .. A aparência, meu caro, é tudo! está tendo a prova de que o meu conselho foi bom, ..

GARANTIA POSITIVA, Compre um pacote
de dez lôminas e use duas. Se não ficar 50·

tisfeito, devolva as oito e será reembolsode.

Gillette
<;>-144

Cereais em grosso
Manleiga, queijos, xarque,

banha e salgados

MACIEL., FONSECA & CIAR

Recebemos à consignação: manteiga, queijos, salgadas em geral, mamoaa,
alhos e todos os produtos de lavoura ligados ao ramo de cer eais, Fecula,
cação, camarão. Contas rapidas, preços reais do mercaéc. Fazemes fiaaa-

ciamento até 80% sobre o valor da mercadoria embarcada.
Amplas informações bancárias.

Comissões - Gonsignavões - Conta Própria
Caixa Postal: 3794
Telefene: 23·1598
Telegramas: LEICAM

QUANTO CUSTOU A GUERRA

<..tulros af"mados produtos COSMOPOLITA:

APARELHOS SANITÁRIOS EM FER�O ESMALTADO

FOGÕES _ AQUECEDORES - VALVULAS fl;UTO.
MAT/CAS PARA DESCARGA - METAIS PARA AGUA,

Rep�;;;ntante, nesta Capital:
STOD1EC1< & Cl ,LTDA. -- PR. 1S DE NOV., 1 - S,�

Rua Leandro Martins, n. 6
Quase EsqUina da Rua Acre

Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO -- BRASIL

I
I...................._ ----- ..

Fabricante e distribuidores das afamadas co ri

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratoa. algodões. moetns e aviamentos
para alfoi<:1tes. que recebe diretamente das

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

Florian6polis. - FILIAIS em Blumenau 8 Lajes .

melhores fábricas. A Casa •A CAPITALft chama a atenção dos
visita antes de efetuarem lIuas corn pr-us , MATRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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HAMADA a participar do esfôrço de
guerra, a General Motors lançou-se
com todo seu poderio industrial à tare

fa de forjar as armas da vitória. A primeira
etapa já foi alcançada e estamos a pleno
caminho da meta final: aproxima-se o dia
em que poderemos novamente gozar os berre
fícios da paz - a paz ql:e vai pôr ao seu

alcance os produtos que contr ibuir âo para
uma vida mais ampla, mais confortável e

mais farta. Para que V. S. possa ter o que
vai necessitar amanhã, a General Motors está
trabalhando desde hoje. O seu campo de
ação será mais vasto, a sua contribuição à vida
nacional - comercial, agrícola, industrial e

doméstica - muito maior.

Para dar-lhe uma idéia dêsse seu novo campo,
a General Motors apresenta aqui uma lista
dos produtos que distribuirá no futuro e con

gratula-se com os milhões de consumidores
do Brasil, pelo próximo aparecimento das uti
lidades criadas hoje para o mU!1do de amanhã.

aUTOMóVEIS
CARROS DE PASSAGEIROS

Chevrolet - Pontiac
Oldsmobile - Buick
Cadillac - Vauxhall

CHEVROLET

Transporte leve e médio.
Chassis com cabinas sôbre

o motor.
rratores para semi-reboques.
C. M. C.
De V2 tono a 20 toneladas.
Transporte leve. médio. PCM

sado e extra pesado.
�. Chassis com 2 e 3 eixos.

� Chassis com cabinas sôbre
� o motor .

...:�, Motores C. M. C. gasolina
Turbo-Top.

Motores C. M. Diesel.

Chassis espeetats para qual
quer fjm de franspcr te.

Tratores para semi-reboques
até 65 toneladas.

CARROSSER1AS C. M. B.

Pera carga de qualquer ti ..

po e para qualquer chas ..

siso

ÔNIBUS
CHEVROLET
De 9 a 37 ;>assageiros.
C. M. C.
De 9 a SO passageiros.
Motores Diesel C. M.
C. M. COACHES
De 27 a 90 passageiros.
Motores Diesel C. M. na

parte traseira.
Transmissão hidráulica.
Construção integral de aço

e alumínio.

ESTRaDas DE FERRO

Locomotivas Diesel elétri-

cas - passageiros, carga
e manobra.

Rolamentos.

iI\!IilCiio
Motores "AUison''_
Hélices de passo variáv�f.
Velas A. C.
Fios e Cabos elétrico,
"Packard".

DIVERSOS
Cubos "New-Deparhlre",

sim pies c de freio acio
nado pelo pedal, para
bicicletas,

PEcas E aCESSÓRIOS
CHASSIS

Colmeias e tanques para
radiador.

Pecas de direcão "Toledo".
Fre'ios hidráuficos.
óleo para freios "Delco".
Mangueiras de radiador,
aneis de tricção, correias

.,\=��� \\-------, .... _

��I ---
---_.-

de ven+itador e lonas de
freios "Hycoe", para to
das as marcas de carros
e cam inhôes.

Amortecedores e óleo para
amortecedores "Dclco ".

Extintor de chamas.
Macacos, "stlenctosos" e

canos de desc. "Walker ".
Eixos trazeir os e prcpulso

res "Built-well".
Rodas, cubos e tnmbores c.:c:
freio "Ketsev-Haye s".

Molas e folhas de m c las
"C.M.B.".

Engrenagens e pecas par.oJ
transmissão e diferencial
"Detroit", para todas as

marcas de carros e ca

minhões.
Juntas e retentores "Fitx ...

gerald".
Rolamentos esféricos "New
Deparfure "

.

Rolamentos de Ro l e t e s

"Hya+t".
Rolamentos de encôsto e
friccão ·'A.T.B.II.

Cabos' e fios elétricos
"Packard",

Faróis, lanternas e calotas
"Cuide".

MOTOR

\ \

SiSTEMA ELÉTRICO
E INSTRUMENTOS

Rádios "Delco" para auto
móveis.

Busiuas "Klaxen " e uCelco
Re-n y",

Ocre dores e sistemas de
par+ida, ignj�50 e ilumi
no c âc "Delco-Remy".

Acu '�uladores "Oelco" e

"Etna",
Veios A. C.

Ampcrômetros, termostatos,
m a nôrne+ros de óleo e in
dicadcres de temperatu
ra A. C.

Velocímetros, cabos e tu
bos flexíveis para velo
e.me tros A. C.

[GlifPRMENTOS PIIRII
P(I� TOS DE SERVICO,
OflCIHIlS E GIlRIICES

I I I I I /1// li/fi
,.

�
..

7
- ,---

.. -
. .,..._

-r---.,..;.--._

--+=-;z---

EQUIPIIMEtHUS
PilRa Fl!ZfNDIIS

Conjuntos geradores "Del
co-Luz".

Bombas de água para poços
em geral.

Motores estacionários a ga
solina e a óleo.

Motores "Diesel" para ca
minhões e tratores.

lnst alacões industriais de
frio ..

Refrigeradores comerciais.
Aparelhos de ar condieic

nado

EQUIPIIMEtHOS
PIIHII IIWÚSTR!ilS

Rolamentos de rclosvl+yat+"
Rolamentos de esferas
"New-Depar+ure ".

Motores elétricos "Del co"
e "Sunlight".

Ceradores de eletricidade.

Câmaras frigoríficas.
Conservadores.
Balcões frigoríficos.
Resfriadores de bebidas.
Sorveteiras.
Congeladores de alimentos.
Compressores comerciais.
Bebedouros.
Tôdas as aplicações de frio
artificial.

Refrigeradores domésticos.
Fogões elétricos.
Máquinas de lavar roupa.
Aparelhos de ar condi do ..

nado
Aspiradores de pó.
Ventiladores e exaustores.
Ferros de engomar.

I Rádios.
Todos os utensílios elétri

cos de uso doméstico.

GENERAL MOTORS DO BRASIL"S.A.

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
..Cl A. WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILl.E (Merce reg·lsl

recomenda-se para hospitai, colegio, etc. pela sua qualidade desinFetante

Exijam o Sabão

. St>-�Ã� 'f'ROtA�
.... '7

ESPECIALIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Trabalho. Comerciaia
Impre.são a cêres

Composilltão de livroll e

Jornai.

Estabelecimento Gráfico· Brasil
DE

NICANOR

I
SOUZA

Tése. e Memora.ia
Doublés e tricromia.

Revis:a•• Avulsos • Caixa. -

Elltojos, ete.

Aceita encomendas para o interior

Rua Tiradentes n°, 10 --- Florianópolis
do Estado

Santa Catarina
�---------------------------------------------------------------

m.assa

��1}JlJ!!!: .. I F E IT OI

'!J '�d_d.��'��.
fiolDlo Vivoa n.· 1 pata oe ..,Ios pequ_oa ou flacldOll
iloImo VIYOa n.· 2 para oe eelos gnmdea, volumoeo•.
Inofeasl'f'O à saÚ<ie • F6na.Ia de absoluta confiança.
_. ",ri alia..... 'ar........"'_,
.............. ,. - Em Blumeuau: "_MliCJ
aaait_ • 00Iá - .... Itajaf: "......... .s...t.
r_••iaM.

•
�ONTA CORRENTE POPULAR

I

Juros 51/2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,g{)
Movimentação com cheques

Banco do Distrito Federal S. A.
CAPITAL: CR$

60.000'OOO'OO�RESERVAs: CR$ 12.500.000,00
Rua Trajano, 23 • Florianópolis

....-' . Chegou a esta capital. acompa

--------------1 nhcd e de suo exmo família. o

sr. dr. Antônio IDias Garneiro. alto

1- funcionário do I. A. P. I.. servin-
do em Joinville.

.ROUPAS

SAPATOS

MALHARIAS

Rua Padre Miguélinho, 23 -- FIClriancípolis ---
••••••••••e••••••••••••••••••••••••••••••a••••••••••

produção em
de penicilina

Londres, 13 (B::\'S) - Entre as ficu ldade. Tratava-se, em síntese,
descobertas inglesas mais ou me- de c[es('obl-ir lIlll isolant-e sui-ge-
IlOS incluídas na lista dos segredos néris, possuidor de uma elevada
ele guerra inclue-se a das novas ve- resistência elétrica a qualquer tem
Ias de ign içâo que mereceram um per-atura. Este foi afinal descober
elogio calorosos do próprio Pr-esi- to pelo Sr. Bernard Hopps, assis
ciente Hooscve ll ao dizer que as tente de Sir Oliver Lodge, que Ia
mesmax haviam salvo milhares de lcceu em 193R sem poder levar a

vidas de pilotos aliados. A alta termo as suas exper-iências iniciais.
pressão dos motores aéreos • sem- Trata-se do "Si ntr-x ", que possue I Lo .-

prc

COllsti.tlliU
_Ull,1 problema

p.;;rti-
tórlux ax qu.a�idade.s necessárias pa-

li�'Il'll�'Reulnr em relaçao as velas de que se ra UII! pcrf'ei to isolante de velas �trata, máx imo no que diz respeito rll' ign,içiio. O "Sin tcx ", cujo ele-
,lOS seus isolantes. Até então, as i monto básico é constituido por pu-
velas cornprcgavam a mica de ex-I ro óxido de alumínio misturado a

celentes qualidades isolantes em si IUIll<1 pequena quantidade de sí lica,
mesma , porem não de todo satis-, possue uma r-esistência elétrica um

fatúria cm cDn�ad(? com as alt,�s m i l hâo d e vezes. maior e um� capa- = a U A L IDA o Etemperaturas. \ crificada a sua 1'«- Cidade de e l irni nar o aquccimento
piela deterioração, buscou-se uí ili- vi nt e \,(';.C5 mais el evada do quo a

zar a porcelana elétr-ica, que ainda po -cclana clótrica.
não rcsnlvcu completamente a di-

"AIII rJ1'6jJPoIIO I"
RESPIRAR. oUTRA ,.� .

Num momento, ° seu nariz pode t /� 1j \ficarentupido,devidoaumresfria- A� � tdoou catarro. Mas logo depois, t\:
...

sua respiração estará normal i- �
zada, graças a Víck Va-tro-nol l '

Só algumas gotas em cada narina, VI-'"• aliviam o nariz entupido, con- ...
traem as mucosas inchadas e va.IRO.MOLacalmam a irritação. ..A n

O Medicamento Nasal Preferido Em Todo O Mundo

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FAlMÁCIA

I.. C....... Mafra, 4 • 5 - FONE 1.'4J

btrela • Ii•.acfh

Molares Diesel -. Maquinas
Do 2 cilindros, de 80/100 HP, marca «ATLAS DIESEL POLAR»
·suéco-, de 28HP marca HNG, de 25 e 20 HP, FIlarea DEUTZ mo.
torall de um cilindro até 7 HP. motores a gasolIna. mot�r a

vapor de 8 HPN. vertical, BOMBAS DE VACuO. serra portatil
p/trilhos etc. Vendam-lIe •• São Paulo, Rua Hipodromo, 812,

-

,
,

feda M. Orofino
Cirurgiã - dentista

Diplomada pela Escola de
Odontologia da Faculdade
de Medicina da Univer-
sidade de Porto Alegre. IConsultas corp hora mar

cada, no periodo das 14
às 19 horas.

Consultório e Residencia: IRua Esteves Junior 129.
Telefone - 1218.

�.....__- ....�,--_,.,..,,��..

Até CR$ 300,00
PreCisa.se aluaar uma caaa, não

muito distante do Colegio Coração Camisas, Gravatas, Pijamesde Jesús. Pagam.-s6 otéCR$ 300,00 Meiasdas melhores, pelos me

men�ais: adeantadam_ente. Dão-se
Dores preços 86 Da CASA MIS.drefe:encla5l. InEormaçoes nesta Re-
C· ILANEA R C M f 9�qo. - - "ue, ara..

Os nazistas
julgados

Londres, (Interaliado)
Segundo se informa em certai>
círculos, o juiz Robert Jackson,
representante americano na

conferência das quatro potên
cias sôbre crimes de guerra,
talvez já tenha apresentado a

lista dos nazistas que serão
julgados =m grupo. Segundo
informações, a lista inclui os

nomes de Goering, llibbentrop,
Rudolf Hess, o Marechal Kei
tel, Albert Speer, ex-ministro

Leopoldo Neira e

senhora
participam ao.. parentes e amigo li

o na.cimento. de seu filho
Edmil.on.

Florianópoli., 14-8-1945.
5'1'·1

.,.. ..... ,.,..
... _... ....w _ - .............................

No l)ar e no lar
KNOT

não deve faltar

BR ITO
O alfaiate indica do

Tiradentes, 11

que
-

serao

SocialfVida
I .uiIVBB8A.KI08

I
Decerre hoje o aJlivel'llário l'\Clta

lício. do no.so co1egCl de impren.a.
111'. Jó.u Guedes, membro do eDn
.enho. Administratiyo de E.t.do.

•

Tran.correu, lIábade, " al'liver.cí
rio natalício do .1". MOClcyr da Sil·
'f'6ira Solilrinhe, do comércie aio RiIJ
d. Ja.neiro.

•

FaSflm aa05 llêJeS
o. ar•. Nélsol'l de Almeida Coe

lho, eel, Romulo Pacheco d'Avila
e João Gonzaga;

o jovem Nilo Velo.o;
a meniRa Norma-Maria Viéga•..

•

Nalleimen'-':
Edmillon é o nome do garoto

que veio enriquecer o lar do sr.

Leopoldo Meira, funcionário da
nDssa aduana e de sua. exma. ea

pÔSEl.
e

flaJantesl

LINIMENTO SEDATIVO

I
Clínica Geral de Adulto. IDoença. da. ·criançQJI
Laboratório de Análi.e.

Iclínica.,
Con.ult6rio: rua Felipe Sch
rr.ldt, 21 [alto. da Casa Pa
rai.o]. da. 1030 á. 12 o da.

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

Preto. 64,

IFone: 769 [manual]
---

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

....-.__-_-.__-.-..-.-.....-.-..-.-__....·.-.-...__-.Wlll

Partido· Acadêmico Renovador
PROGRAMA

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

realizações de interêsse geral e

particular, apresentl:ldas pela
Classe.

A Fábrica de

MÓVEIS BRIlSll
agora melhor
aparelhada
para servir aos
seus inúmeros
clientes. apre·
senta, em suas

lojas. os novos
modelos para

1945
•

DESPACHAMOS E ENGRADAMOS
GRArunAMENTE PARA O INTERIOR

•

S.BEÇIK
NOVO fROfRiEl4RIO - NOVa ORGaNlznCÃo

Av. Celso Garcia. 174

IIFone 2-8635 - S. Pauio

grupos
da Produção de Guerra do Rei

ch, Hans Heínrich Lammers,
ex-chefe da Chancelaria, Otto
Meissner, ex-ministro de Esta

do, Walter Darre, ex-ministro
da Agricultura E' três ou qua
tro outros. O juiz Jackson es

pera julgar, ele próprio, o pri
meiro grupo de crimínosos de

guerra, entregando mais tarde
as suas funcões a outros repre
sentantes das Nações Unidas.

BRITO
o alfaiate indicado
Tir adentes, 17

CONTRIBUA
para a Caixa de Esmolas aos Indf
�en'es de Florianópolis.

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

o santo do dia

U.J.B.

em

BESPERTE I BILIS
DO SEU flGIDO
l SIl1lr* III c- lIspsIe ........

Seu fígado deve produzir ctiatiaA -
.m litro de bilis. Se a bilis não c:cxre ..

nemente, os alimentos não são digen-.._
e apodrecem. Os gases iacham o estô�

go. Sobrevém li prisão de ventre. VorA
sente-se abatido e comoqueenvenenade.,
Tudo é amargo e a vida é um martíria.
Uma simples evacuaçio nio tocad a

causa. Neste caso, as Pílulas Cartel: .

extraordinariamente eficazes. FazemC�

rer esse licro de bilis e você sente-se dD

posto para tudo. São suaves e, contu�
especialmente indicadas para fazer a bilia
correr livremente. Peça as Pílulas Cartew.

Não aceite outro produto. Preço: Cr. S 3,00.

S. Bernardo, Cesdeesor e

Doutor da Igrsla

No ano de 1112 hateu na porta
do mo.toiro do Cisteaux, e.corrrpo
nhlldo de 36 co.mponheirOI, um

moço de. 21 a_os de idade, Tudo
era ii.tinto neate jovem: sua be
leza. física, sua in te lígência cul ti
vada com elltudo. lólidos e pro·
fundos, sua piedade e lIantidade.
E.te jovem era Bernardo, filhe clt>
nobre Tecelino de Fontciinel' Admi
tido ao novicia.do cuidou de ta 1
forma de .ua santificaçãe, impon
dO-lie mortificaçõe. e Ja}uns que
enfraj:Jueceu para .empre lIeu cor

po. E êle mesmo se queixa' disto
mais tarde, dizendo "ue assim
privou leu. irmãos de trabalho que
poderia ter pre.tado. N6s, porém,
perguntamo-nos, lIe um Bernardo
com um corpo mais vigoroso teria
trabalhado mais ainda. Pois. se

não tivéssemos as provas cempen·
tentas, não acreditaríamo. que um

só homem é capaz de tão exten
lia atividade, Bernardo viveu nu·

ma da. épocas mais tristes. Con·
tra os Papas legítimos levanturom
se antipapas. Um Abalardo atacou,
em nome do ciência, a mesma ci"
ência. Um Arnaldo de Brescia e

outros lIemeavam dilcórdias e he'
resias com lIeus sermõea extrava

gantes. 011 turcos avançavam a

meaçadoramente contra o Ociden
te. E no seio da sociedade crilta
lavravam todos os 'ma les: guerra.
civís, polueza entre os mallla!J do
povo, Zindisciplina entre o clero,
CeRtra todos estes inimigos levan
tou-lie o grande .ante e liábio. O
ra ascrevia contra 011 que abusa
vam da ciência, ou da Palavra
de Deus; ora pregava a Cruzada
contra os infiéis; ora censurava

os que perseguiam crue lmente os

judeus; ou então reconciliava os

partidos inimigas. Tudo i.to obri
gou.o a inúmeras viagens. Mas
Deus veiu em auxílio de seu servo

fiel com o dom dos milagres. Quan
do, aos 20 de agosto de 1153, no

seu convento de Clairvaux, mor·

reu, e mundo cristão chorúu um

doio seu� maiores benfeitores.

Empregada
Na Avenida Hercilio Luz n"

69, precisa-se duma que saiba
cozinhar.

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

DÊMICO RENOVADOR.

N'o bar e no lar
KNOT

não deve faltar

FRACOS.
ANtMICOS

TOMEM

finho CrelsBtau

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vil'ilidade !
forca!
Viga.. !

Com o tratamento pelo reputado pre

duto OKASA. - Á base de Hormônios
{extratos glandulares) e Vitaminas sel_e
clonadas, OKASA é uma merlicacâo
racional e de alta eficacia terB]leutlCIl,
em todos os ,C.B�o. ligados diretamente
a perturbações das glândulas .eXUBCS.

OKASA combate vigorosamente: fra

queza sexual em todas as idades, 80b a

fôrma de, ir,,"ticiênem glandular ou vtta

minai, senilidade precoce, Iadiga e perda
de memoria DO homem; írigldez e todas
as perturbações de origem ovariana,
idade critica, obesidade e magrez�, lIa
cidez da pele e rugosidade da CUh8, na

mulher. OKASA (importado dir<ltalllcnte
de Londres) proporciona Juventude,
Sande Força e Vigór. Peça fórmula
"pl'ala': para homens e tõrmula "ouro"

para mulheree, em todas a8_ boas Droga
ria. e Farmaci�s. Iulormações e pedidos
ao Dístr. Produtos ARNA. - Av. Ric
'Branco. 109 - Rio.

facilitada a

exportação
Washington - (S. L H.) - Se

gundo uma medida da "Uuitcd �la
ri lime Authority" abrandando os

cont rô les impostos à navegação de

tempo de guerra, as firmas expor
tadoras não mais se vêm na con

tíngêncii, de obter aprovaçúo dll�
Iiccnças de transporte marítimo
dos representantes dos países es

trangei ros nos Estados Unidos. A
decisão, que vem abolir a exigên
cia de que as exportações sejam
aprovadas pelas embaixadas, lega
ções e rnissõcs estrangeiras pt'r
rnitirá que os exportadores di ri

jam·se (;iretamente às companhias
de navegação para a obtenção de
espaço de transporte marítimo.
Aplicando-se às cxpõrtaçôes rio-te
.americanas para todos os países es

trangeiros, a medida remove gr-an
de parte do serviço bur-ocrático. re
tornando os processos de navepu
ção comercial à base de antes da
cuerra. Entretanto, os regulamcn-]
tos dos países estrangeiros qUI�
estabelecem licenças e certificados
de importação não são afetados pc
la medida da "United Maritlme Au
thor ity".

seus
intestif\OS
,.gu\adoS ."

corno um rel09'0 '

Use porei issO

P\l\llLAS

�*
uut1nS, de 11:1 II I OIla*lSIIIO

Mater�:�·�e1mpres-:.1
são para o Brasil

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 deta1hadamen te -
nome. idade, endereço e en

velope selado para ares·

posta.

Você
pode
ser
feliz

Washington (S.LH.) - A� ex

portações norte-americanas de ma

terial de impressão para o Bra�il Iaumentaram substancialmente no
Iprimeiro semestre de 1945. Con

quanto continuasse aguda a esons
menta aumentado de material de
dado, quando a guerra alcançava
seu "clímax" tanto no Pacífico co

mo na Europa, os exportadores es·

tadunidenses embarcaram 22.323
toneladas de material de impressfío
para o Brasil, no penado compre
endido entre 1 de janeiro e 3D de
junho do corrente ano. O forneci
mento aumentado de material de
impr-esvâo procedente da Amér-ica
do Norte concorrerá, segundo se

acredita, para que os editores ])1·a-1silciros economizem muitos milha
res de dólares, uma vez que não

'

serão obrigados a comprar o des
pendioso papel sueco, que é ven-Idido cêrca de 30 e 50 dólares mais,
por toneladas, do que o material
l1orle-al1lericanp. I

--------------------------_.-------------

Sim! A felicidade

conjugal é muito
fácil de alcançar.
Veja êstes exemplos:

1
Seu marido chegou de madrugada ? ... Não diga:
"Vou, hoje meSlTIO, pra casa da mamãe: " ... Isto �o
que ête quer! Lembre-se que os nornens se con

quístam pelo estômago ... Prepare uma salada com
Oleo de Amendoim Guanabara. É tiro e quéda

Seja o LIDER OA I
MODA·

Não tôrça o nariz quando o maridinho falar nas
habilidades da sua excelentíssima sogra ... Tendo
sempre em casa os produtos Letízia-Guanabara,
com boa mesa e muita limpeza, a sua vida será
UITI mar de rosas ..._

.. ""�,,<....,,

1----- \Ir c;;,t-

ÓLEO
.E ALGODlG .

WtaA

ÓUO
DE AMENDOIM
GUANABARA

MASSAS
ALIMENTíCIAS

LETíZIA

Rua Saldanhà Marinho 2.A

FLORIANÓPOLIS

Confeceionandn os-eu
terno na

Alfaiataria Líder
de

CLftUDIONOR OUTRA

.......................................................�

I R. H·,T�9�s�2A�!DA.
COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE:

Representações
Consignações •• Conta Pr6pria

Rua Pedro Ferreira. 5
2' Pavimento

CAIXA POSTAL, 117

Transporte. Marítimos; Ferra.
viários. Radoviários, Aéreo.,
Ccacos, Fôgo. Acidentes do .

Trabalho, Acidentes Pe.lcai.,
Respon.abilidade Civil e Vida.

Endereço Telegráfico « BO se O»
.................................................

'

1 .0

3
Quando encontrar "lábios'" na roupa do s�u
querido, não perca a linha! Isso não é nada ...

sái depressa, com o novo Sabão Let iziu, puro
e econômico, para lavar roupa e uso doméstico.

o Sabão Letízín ga-ta-se por igual e permite
lavar muito maio; dcpr ssa. Produz espuma
abundante, lava e clareia a roupa branca com

rapidez. Não corta os tecidos, nem estraga
as mãos. Dura muito mais, porque tem sólida
consistência.

Saponáceo Letízia dá um brilho incomparável
às panelas, talheres e demais utensilros, sem

arrranhar. Otimo para a limpeza de escadarias
de mármore, banheiros e azulejos. Peça-os
ao seu fornecedor.

Sabão e Saponáceo

LITíZIA

Oswaldo Apolonio da Rosa
REPRESENTACÕES

Aceita representações para o Estado de
Santa Catarina.

Laguna - Cx Postal, 66. Te1: Rosa
San1;a Catarina.

EN'ti-S�i>. SONOLENTO
S . �p6S"A'S REFEiÇÕES?

A' � essa 8ODOI�cia p6de Mil' am habito criado.
8V�

•

Outras vezes resulta de perturbações estomacws �e
tambem se revelam pela azia, náuseas, cólicas e indis

posição após as refeições. Magnésia Bisurada.n�utraliza
rapidamente a hiperacidez estomacal que origma esses

males digestivos que, descurados, podem degenerar em

gastrite e dispepsia crônica. Comece hoje mesmo a tomar

MATE: gelado
chá
chimarrão

Bebida saudável

I
I
I
1
I

�
I

t
I
!

t
�
!

i
�

j
I
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t) eSTADO 'Segunda .. 'etra 20 ele Agosto oe 194'5 9

NAS curvas feitas em velocidade, a fôrça cent.tfuga
desloca e aumenta o pêso do veículo. Os pneus se

deformam, derrapam, sofrem. A vida se lhes abrevia! E

cada quilo de borracha. é precioso para a vitória final!

Porisso, os pneus Firestone contêm elastômero na banda
de rodagem e paredes laterais. Feitos com as mesmas

lonas, fórmulas, máquinas e processos, que consagraram
Firestone a marca de qualidade, são pneus tão bons

quanto os melhores. Qualquer pneu Firestone lhes dá

mais quilometragem, sem custar mais, bastando seguir
estas instruções: Não faça curvas fechadas - Mante

nha a pressão adequada - Não sobrecarregue o veículo
- Dê partidas e paradas devagar - Dirija a velocidades

moderadas - Mantenha as rodas bem alinhadas e freios

regulados - Evite colisões e raspões com o meio fio.

curvas violentas MATAM o pneu!

*

dos pneus ,
•

* * ** * ** *

Reduza a velocidade antes
de chegar às curvas:

Poupará os pneus, evita

rá desastre, economizará
tempo e dinheiro. Cada

curva feita em alta velo-

..

ires ont,
iNSTITUTO c&\I&:AGNOSTICO I Processa -se a reorganização 1

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

DR. DJALMA lítí tida
-

H I d CH_$ .98,ü()
MOELLMANN pO 1 lCO-par I arIa na o an a

Córte de casemira com 2,80 por 1,50 de largura
'Ol"'IIW1o pela Untnrll1dac!e d. Genebra

S. H. T. -_.- (_';f�f.uad0 despacho

I
reunam a esse movimento. Co-

em padronagem própria para o inverno.
Com prAtica noo hOiplU.1::I europeUJI

de Eindhoven a normalidade mo se sabe, o Movimento Popu- Temos qualquer. tipo de casernira por preços sem
Clfn1c:a mtd1ca em .eraJ. ped1at.rta. aoen- política retorna à Holanda, en- lar Nacional foi fundado pelos concorrência .

... do lI1fiema nenollO. &pWttlbo .en1to- quanto qUê os partidos políti- dirigentes políticos preso� pe- M NTOurIl!IAr1o do homem li da mulher cos são reorgani-zados. Com a los nazistas e dentre os quais O REI DOS AVIA E S

...uM; TkJLIco: Da. PA.ULO TAVA.5Jiã
2Ouno d. RadioloP CHn1c:a com o d1'. reorganização do antigo Par- se destaca o primeiro-ministro Filial. Avenida Rangel Pestana 11ft, S. Paulo.

1lan0!lJ d. Abreu C&mpanario (Ao Pa'll. tido Católico do Estado, díssol- prof. Willem Schermerhorn. Enviamos amostras pelo correio e a mercadoria
l�. !lipec1al1u.do em �.n. e iaM. veu-se a Sociedade Política Ca- Informa-se também que os lei- pelo reembôlso postal.Pabl1c&, �la Uninrsidad<t do Rio d. Ja· tólica, organizada na Holanda tores do antigo jornal subver-: _.__•• _aeiro. - Gabinete da Raio X - Illectro- idi

. c L 1 d ' A ----------------�-.
ear<Uoanf1& clln1ca _ K.tabol1mlo tia.

meri íonal pOUCO depois da li- SlVO 'Lealda e' propoern-se
RI _ 80ndq_m Duodenal _ Gabinete bertação. Todavia; o Partido fundar um novo partido nacio
da n.1otera.pla - IAborat6r1o 4. JD.1croa. Católico do Estado não parece nal este ano. Também o Parti
copia. adl1.H cl1n1c:a. - Rua P'er!IaII.4o disposto a participar .Ia políti- de Liberal tem plano de reor
IIach&do. I. roa. 1.1N. - P'lor.1anõ1)Ol1e-

ca, embora tenha dado apro- ganização que é dificultado
vação ao M,ovimento Popular pelas muitas baixas verificadas INacional, pelo que se espera em suas fileiras durante a ocu

que muitos de seus afiliados se pação.

411.032

• ••• . . •

"bácara Vende-se uma com

ti 50.000 rnts2, ten-
do casa de morada e engenho.

,

sita em Itaguassú. 1'ratar com

A. L. Alves, à rua Deodoro. 35

I BOMBAS PARA ÁGUA Irncnuc ís, eletricas e a

vento.

Motores Elétricos
de

1/2 a 5 H. P.

REPRESENTANTES

Irmãos 61avam
GRIPE o TOSSE o BRONQUíTE

I
I

ESCRITÓRIO JURíDICO COlUERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

Vendas de pinhais, fazendas e emprêsas
Diretor: dr. Elisiário de Camargo Branco

ADVQGÃDO
Rua Frei Rogério, 54 - Fone 54 - Caixa Postal"54

Endereço telegráfico: "Efibranco " - Lajes - Sta, CatarinaI
Rua João Pinto. 6
Caixa Postal. 42

Florianópolis

cidade é quilometragem a

menos. E, se o seu objetivo
é quilometragem a mais,
exija Firestone quando
tiver de substituir os

pneus que agora possuí .

• AGEM

I CURSO GRATUITO DE TAQUIGRAFIA I.(por correspondencia)

I
Para propaganda do único método brasileiro. o autor

Iensina gratuitamente por correspondencia. Cartas ao Dr.
Leite Alves. CASA BRANCA - Est. de São Paulo. .' f�

:;.. ....... a ..

.n

a:

elo
ja
ué

--,

• •• •

Hemorróidas e Varizes
Tratafl1�'1to sem operação
Para varizes (nas pernas) e hemorróidas inter
nas, use via bucal. Para hemorróidas externas;
use a pomada e tome juntamente o líquido.
Não encontrando em Formacias e Drogarias,
peça para a Caixa Postal 1874 - São Paulo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Missa em memória
dos mortos da FEB

Recolbendo cOlli
da de lixo

Rio, 18 (A. N.) - No próxí- Rio, 18 (A. N.) - A Ernbaí-
mo dia 29 haverá, na Igreja da xada da Espanha distribuiu
Candelária, missa em memó- uma nota à imprensa desmen
ria dos gloriosos mortos da

I
tíndo que o povo espanhol es

FBB. teja recolhendo comida no lixo.

Florianópolis 20 de Agosle de '·945

'.

•

,

• // - I\� ,
e(jmeuÂ�·

- diz a encantadora

estrêla de�� r
I

OIANNA DURBIN
B �o�vo� c�nci�e �de�á � a�s! I
Brasil um govêrno de ordem e de progresso, com a

"coalisão de todos os cidadãos que amam a sua

patria!
Procura, pois, desde já, o Posto de Alistamente

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

Aulas noturnas para alfabetização, inteiramen
te ;-,gratuitas!

2a PARTE
Coronel Hugo Silva - (Dobra

do-arranjo harmonico) - Manoel
Del Rio.
França (A pedido) - Ouverture

- V. Bubt.
Preludio - Manoel Del Rio.
Capricho - Valsa de conserto

- Manoel Del Rio.
ültima toada - Cancão brasilei

ra - Manoel Del Rio.
-

Cancão do 14° B. C. - Marcha
arranjo harmonico - M. Del Rio.

CO�IEl\'IORAÇõES DO DIA DO
SOI"DADO

7 horas:
I - Formatura geral do B. C.
II - a) - Deposição pelas �uas

pracas mais antigas elo Batalhão e

do melhor comportamento, ele uma

coroa ele flores no pedestal elo bus
to elo Duque ele Caxias, danelo, nes
sa ocasião, a banela ele música elo
B. C., o toque de silencio, em esti
lo canon.

b) _ Leitura do Boletim alusivo
a data.
c) - Palestra sôbre o Duque ele

Caxias, pelo coronel Telmo Borba,
chefe ela 16a C. R.
d) _ Canto elo Hino Nacional e

das Cancões da Infantaria e elo 14°
B. C.

-

8 horas:
III _ Hasteamento ela Bandeira,

no Quartel do 14° B. c. Em FlorianópOlis
8,30 horas: Caravana 2 x AvaÍ 1.

IV _ Deslocamento para a Pra- Figueire:'!.e 2 x Paula Ramos l.
ca 15 de Novembro, em tlorianó- �

polis. No Rio10 horas: I ,. .

V _ a) _ Compromisso dos re- Amerlca 3� x Madur�lra 2.

crutas de 1945 'desta Guarnicão e I Botafogo o x Bangu 1.

da Fôrca Policial do Estado: Va.co 4 x Bonauce••o l.

b) _-Leitura elo Boletim alusivo Flamengo 2 x S
••
Cri.tóvão 1.

ao ato.
10,30 horas:

VI _ Desfilé em Florianópolis,
do 14° B. C., ela 7a B. L A. C. e de
uma Cia. de Fuzileiros ela Fôrca
Policial do Estaelo.

-

Em Belo Hor.·z·onte12 horas: A'

VII - Almoco dos oficiais do Atlético 6 x Sete de Setembro 3. rene.a do amador Delio Nu-

RITZ Hoje, 2a .• feira, às
B. C., neste quartel. • nes, do Canto do Rio.

19,30 horasO rancho das praças, será me- Em Uberaba - Adianta-se que Tadeu es- Nelson Eddy e Constance Dowllinglhoraelo e servido à mesma hora. Siderurgica 3 x Uberaba 2. tá tentanto obter autorízacão em:13,30 horas: *
do Ipiranga para treinar nos REVOLUCIONÁRIO ROMANTICOVIII - Inauguração, na Galeria l'm Porto Alegre dos carí Uma opereta .alegre e divertida.elo Gabinete dêste Comando, do re- lO grama os cariocas,

trato elo sr. coronel Jerônimo Fer- Cruzeiro 3 x Nacional O.
__ O dianteiro Baztarrica te- Lindas ocnções pela voz rnoviosc'

* de Nelson Eddy e Constancereira Romariz, ex-comandante da ve satisfeito o seu pedido de Dowlling.Unidade. Em Salvador transferência do Fluminense No programa:14 e Hi,30 horas: Galicia 4 x Ipiranga 2.
r. ,.

ru-'
. Brasil Atualidades 2x54 _ DFBIX - Provas esportivas, conf'or- * para o .amenca uneiro.

O FI'
. . Noticias do Dia - Jornalme programa já elaborado, e cons- Em Reel·le - ummense SOlICItOU 11

Impróprio até 14 anbstante do Boletim eliário n. 179, de S. C. Recife 3 x Nautico 2, transferência de Mirim, futu- Preço. Cr$ 5.00 e 2.401° elo corrente mês.
(Vad.) três iates "Brasil", sendo seus19 horaee

X _ Retreta, pela banda de mú-
--

I curado ao Manufatura.
sica do 14° B. C., em Florianópo- VARIAS Mirim será profissional nas
lís, na Praça 15 de Novembro. O Vasco pediu a transfe-I hostes tricolores.

As Comemorações do "Dia do
Soldado" e «Semana de
Caxias» •

Do sr. Ten.-cel. Nilo Teixeira
Chaves comandante do 14° B. C.
recebe�os delicado ofício convi
dando para assistirmos as come,

moracões do "Dia do Soldado" e

"Semana de Caxias", que serão
realizadas nos dias 20 a 25 do cor

rente, o que agradecemos.
I - Programa para as COIIH"mora

cões da "Semana de Caxias"
Dia 20 - 2a feira - As 8 horas

- Provas esportivas no estádio do
B. C. _ Voleibol _ P. E. x C. M. B.

.Às 13,30 horas _ Preleção histó
rica sôbre Caxias, razão de sua

escolha para Patrono do Exército
e significado do "Dia do Soldado",
pelo I? ten. Galletti, na E. R., às
praças do P. E. e P. E. M.
Dia 21 - 3a feira - As 8 horas

- Provas esportivas no estádio do
B. C. - Basquetebol - P. E. x la
Cia.

'

As 13,30 horas - Preleção pelo
10 ten. Domingos, na Ia Cia., às
praças de sua Sub-unidade, sôbre
o mesmo tema.
Dia 22 - 4a feira _ As 8 horas

- Provas esportivas no estádio do
B. C. - Voleibol - 2a Cia, x la
Cia.

Às 10,30 horas - Preleção pelo
cap. Fortunato, na 2a Cia., às pra
ças ele sua Sub-unidade, sôbre o
mesmo tema.
Dia 23 - 5a feira - As 8 horas

- Provas esportivas no estádio elo
B. C. - Basquetebol _ 2a Cia x 3a
Cia.
As 1:3,30 horas - Preleção pelo

cap. Araújo, na 3a Cia. às praças
de sua Sub-unidade, sôbre o mes
mo tema.
Dia 24 - 6a feira _ As 8 horas

- Provas esportivas no estádio do
B. G

'

Voleibol: Vencedor da ta prova
x 3a Cia.
Basquetebol: Venceelor da la

prova x C. M. B.
Às 13,30 horas: a) Preleção pelo

2° ten. Dortas, na C. M. B., às pra
ças de sua Sub-unidade;
b) Sessão Cinematográfica na

3a Cia.
Dia 25 - Sábado - Disputa dos

campeonatos entre as sub-unidades
do B. C.

14 e 15 horas.
.

a) Voleibol - Vencedqr do 20
Jogo x vencedor do 3° jogo;

b ) Basquetebol - Vencedor do
2° _jogo x vencedor elo 3° jogo;

�s 15 horas - Prova 4 x 100.
AS 15,30 horas - 100 metros ra-

20S.

Às
a)
b)
c)
As

te".

16 horas:
1.500 metros.
Salto em altura.
Salto em extensão.
16,30 horas - O "quebra

*

OBSERVAÇõES: a) Cada
concorrentes só poderá tomar parte,
no máximo, em duas provas; h) -

Contagem elos pontos - Tôelas as

provas terão o mesmo valor, con
tando-se para o 1° colocado, 3 pon
tos; para o 2°, 2 pontos; e, para o

3°, 1 ponto; c) _ Cada Sub-unidade
poderá apresentar, no máximo, 3
concorrentes para cada prova.

19 horas - Retreta pela Banda
de Música (lo 14° B. C., na Praca
15 ele Novembro, com o seguinte
repertório:

la PARTE
Hino Duque ele Caxias - Fco.

de Pau la Gomes.
Avante brasileiros - Cancão cí-

víca _ Manoel Del Rio.
-

-

Guarany _ Invocação e final elo
III ato _ A. Carlos Gomes.
Crepusculo Gaúcho - Tango

Manoel Del Rio.
Festa na cidade - Sinfonia

V. Filippa.
Coronel Paquet - Dobrado

Manoel Del Rio.

(Universal)

f

Informações nesta redação.

po-

Você desvendará o segrêdo
de beleza das est rêlee.
no momen lo em q ue sua

pele receber as car ícias

da deliciosa espuma de

Lever! Você sentirá.
então, a suave fragrância
do seu perfume, e jamais
deixará de usar o sabonete

preferido J)p.r 9 entre

10 eetrêlae de Hollywood!

Chácara �3.���-s���,a ��� IConlerênci'a no

Ido casa de morada e engenho, I Inst-,tnto Ut·storr-,cosita em Itaguassú. "{'ratar com

A. L. Alves, à rua Deodoro, 35 HOJe, às 20 horas, na sé·
de de Instituto Histórico e

Geográfico de Santa Catari

na, à rua Felipe Schmidt,
n. 17, sobrado, proferirá a

Isra. professora d . Edith Men-
-----------------------------

des da Gama e Abreu, da
I 3 '1,-1'

Academia de Letras e do Ins- ------ --------

tituto Histórico da Bahia. u- L E I C A
ma conferência sôbre o poe
ta Cruz e Souza

A entrada é franca.

Osny (âmara Gla Silva
Robe,tina Rampinelli

da Silva
participam a seus parentes e

amigos o noacirnerrto de seu

filho JAYME ASSUNÇÃO DA
SILVA.

S. José, 15/8/45o EST400 Esportivo
Fufeból

Os resultados cte ontem:

Em perfeito estado, corri telemetro"
filtro amarelo, objetiva 1:3,

fóco 5 crna.. com : bolse. de couro '.

VENDE-SE.

Motor a oleo crú
VENDE-SE um marca "Oli
max" - mil rotações - força
de 6 a 8 cavalos, possuindo

cota de oleo.
Tratar com Sidnei Noceti à

rua João Pinto, 44.
Telefone 1134.

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar
Em São Paulo
São Paulo 4 x Santo. O.
Jabaquara 2 x Juverrtus 1.

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

ROXY Hoje, 2&.-feira, às
19,30 hrs.

Última exibição
lo Noticias da Serncmo 45xlO - DFB
2° Olsen & Jonhson e Linn Merrick

em:

FANTASMAS DA FUZARCA
-

Ação, mistérios e crimes numa
fuzarcada de arrepiar os ca

belos.
30 John CIementa e Micael Wa!

dinQ' em: GUERRILHAS.
Horneris que se batem para que
outros possam viver em paz e

liberdade!
Mulheres que lutam pelo direitIJ

de viver e amar!
Impr6prio até 14 ano.

Preço único Cr$ 2,00
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