
Desfilou o Segundo Escalão da \ ,\I.E.B.
NO RIO� ONTEM, DESFILARAM OS SOlDADOS DO SÉGUNDO ESCALÃO DA FEB, EM MEIO A ENTUSIÁST�-()S APLÁUSOS
DA MULTIDÃO QUE SE COMPRIMIA NO ALTO DA AVENIDA RIO BRANCO, PARA ASSISTIR À PASSAGEM DOS HEHóI
COS SOLDADOS QUE CONQUISTARAM MONTE CASTELO AO INIMIGO. EM COLUNA POR SEIS� PRECEDIDOS PELO
PRESIDENTE DA REPúBLICA, QUE ANTECEDEU A PARADA DE ALGUNS MINUTOS, OS EXPEDICIONÁRIOS ATRAVESSA
RAM A AVENIDA SOB O COMANDO DO GENERAL CORDEIRO DE FARIAS. CENAS DE INDESCRITIVEL ENTUSIASMO FO
RAM OBSERVADAS À PASSAGEM DOS HEROICOS COMBATENTES DA FEB, QUE TÃO BEM SOUBERAM HONRAR O NO
ME DE NOSSA PÁTRIA NA LUTA CONTRA O NAZI�FASCISMO, NOS CAMPOS DE BATALHA DA ITÁLIA. CHEGARAM COM
OS NOSSOS SOLDADOS, PRESOS E INCOMUNICÁVEIS, QUATRO PRISIONEIROS, ENTRE OS QUAIS UMA M U L H E R,
AINDA JOVEM, QUE SE ENCONTRAVAM NA EUROPA SERVINDO o INIMIGO. ENTRE ÊSSES FIGURA TAMBÉM MARCO
ANTÔNIO, PARTIDÁRIO DE IDÉIAS TOTALITÁRIAS E QUE, ATRAVÉS DO RADIO NAZISTA, TRAIU OS INTERÊSSES DA

PÁTRIA.

lOS efeitos da bomba atômica
OS. Frcmcísco. 22 -U P- Referindo-lIe novamente aos efeitos das

bomba. atômicall sôhre Hiroshima e Nagasold. a rádio de Tóquio diz
que fizeram quase meio milhão de vítimas. entre mortos e feridos. E
destes últimos. muitoll ainda continuam morrendo. devido 0011 efeitos
da bomba atômica no corpo humano. Mesmo os que sofreram apenas
queimadura. de pouca monta, e a princípio pareciam perfeitamente
sndíoa, depois de alguns dias começam a enfraquecer por causes

desconhecidall e em grande parte morrem.

S Francisco, 22 . U P- O número de mortos causados pela segun-
do bomba atômica em Hiroshima, cNZ a rádio de Tóquio, sobe a mais
de ÔO mil. A segunda bomba. lançada sôbre Nagasald. matou mais
de 10 mil pessoas. feriu maill de 20 mil e deixou mais de 90 mil aem
lar.

H.
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Proprietario e niretor-Cierente MOA(YR ICiUATEMY DA SilVEIRA

Ano XXXI , Florianópol is 9454Quinta-feira, 23 de Agosto de 1945

Concedeu registro Nova crise no governo argentinoRio, 22 (A. N.) - o Tribu-
Buenos Air-es, 23' (r. P.) Ih idas em meios autorizados, a

nal Superior Eleitoral conce- Está cm crise o govôrno argen- nova crise ameaça estender-se
deu registro provisório ao Par- tino com a renúncia do chance- aos Xl inistérius da Justiça, Agri-
tido Social Democ-rático e ao ler argentino, sr. Cesar Amcghi- cultura e Obras Públicas, cujos
Partido Republicano, respecti- no. Não foi, entrelanto, a rc- tltulr res estão para rcnuncar

núncia de Ameghino, pois
í

am-
vamente presididos pelos srs. hórn se demitiu do Mi nistério o

a qualquer momento. Entrcmen-

dít V I d A t r tes, nf irmu-se que Farre ll estáBene 1 O a a ares e r u sr. Cessar ino Irygoicn, que oeLl-

bé reorganizando o gabinctp, af'irn-
Bernardes, Resolveu tam em o pava a pasta da Fazenda. Acre-

de dar a seu govêrno caracte-
mesmo Tribunal converter em dita-se que a renúncia dos dois risticas mais radicais. Fala-se

diligêncías O pedido de registro referidos ministros que poderá numa renúncia, mesmo coletiva
ser seguida pela de outros, foi

formulado pelo Partido Nacio- motivada pelos últimos aconte- adiantando as informações ex-

nal Popular DeI?ocrático, P?f I cirncrl os que abalaram pro íun- Ira-oficiais que todos os minis-

falta de formalidades legais, I darnente a vida argentina e le- lros apresentaram seu pedido
t

.

I
varam a que aumentasse a opo- de rr núncia, não sendo aceitas

que dizem respei o aos precel- siçâo ao govôrno Farcll-Pcron. apenas as de Pcron, Quijano e

tos democráticos e aos direitos. Ainda segundo informações co- Tessair e.
do homem. O Tribunal deferiu I . _

o pedido de S. Paulo solicitan- Í1 • -

E
.. -

ddo a entrega de 3.200 urnas
I uurso em aVloes xposlçao e

que se encontram no Ministé-] d frio da Marinha e remessa de, e caça. arte rancesa
novas,. visto que aquele Estado I Rio, 22· (A. N.) - Na base Rio,22 (A. N.) - A 15 de se-

ne�e?slta de.4.500 urnas para o
I aérea de Santa Cruz teve lugar tembro será ü:augurada a pri

proxlmo plelto. ôntem a cerimônia da entrega me ira exposiçao de arte fran
de, diploma de conclusão de cu1'- cesa depois da libertação da Partido Acadêmico
so em aviões de caça - 40, ai França. A mesma constará de .Renovador
26 oficiais aviadores e 5 oficiais

III am�stras de pintura_ contem- PROGRAMA: Resume-se numa

mecânicos da FEB. poranea com 5 secçoes, num luta intensiva pelo interêsse pro-

A solenidade terminou com total de 105 pinturas, 23 dese- gressista da classe.

um almoço, durante o qual fo- nhos e 33 estampados. Ver-se-á F t
-

ram trocados expressiv?s brin- tambéIY!- ur�a eXI;>0sição �e 3:rte ez represen açao
des. decorativa, mclUlD:do cerar�llca, Rio, 22 (A. N.) - O ex-sena

escultur_a, ,��peç��Ias � tecidos. I

dor por Mato Grosso, sr. João
Na secçao livros'', serao expos- Vilasboas, fez representação
tos 6 volumes que compreen- contra o fáto de estarem os

d�m 3 mi� obras,. com uma sec- juizes de paz substituindo os

çao especial de livros de arte e Juizes de Direito, em várias co
luxo. Como complemento, sete marcas, visto que isto prejudi
manequins vivos parisienses ca o alistamento, porquanto
virão mostrar aos brasileiros o juiz de paz tem função de
as últimas creações de moda em preparador. O Tribunal Supe
vestidos, calçados, chapéus e ríor Eleitoral encaminhou a re

adorno, segundo os modelos
I presentação.. ao Interventor da-dos maiores artístas. quele Estado.

A capitulaçãO �o Japao
Manilha, 22 (U. P.) - O general Mac Arthur dirigiu um I

telegrama urgente ao Q. G. japonês, comunicando que tam

bém representantes da Austrália, Can�t:!.á, França, �olanda e

Nova Zelandia assinarão a ata de rendição, uma COpia da qual
já foi entregue aos delegados niponicos.

ii ;o •

Chung King, 22 (U. P.) - Tropas .chinesas ocupar�m a

ilha Formosa e a maior parte da Indochina Francesa. FOl o que
os representantes chineses comunicaram aos dele�ad?s japone ..

!
ses na conferência de Chikiang, segundo a agencia Central

-News,

Revisão dos termos do arlnistício
'Washington 23 (U.P.) - Os Estados Unidos estão resolvidos a fazer

a revisão elos tel�mos do armistício italiano, pois consideram que ?s mes

mos foram feitos há tempo, em condições diferentes e que, por 1880 se

ria de justiça reajustá-los á situação atual.

Trouxe mercadorias
Rio, 22 (A. N.) - O vapor

Serpa Pinto aqui chegado
trouxe cerca de 500 pessoas e

1.500 toneladas de mercadorias.

o. rei pediu
'W 'h' t 23 (U P) _ O Centro de ApertelC08-

as mg on, ,.

t E irei Miguel da Rumânia, pediu '!leI' __oe spec a-

aos Estados Unidos, Inglaterra 111%aC80e Rússia, que auxiliem a orga- Rio, 22 (A. ,N) - c: presi
nizar um novo govêrno, cap�z dente da Republlc� assmou 2

de ser reconhecido pelos "tres
I longos decretos, criando o Cen

grandes," e capaz de concluir I tro de Aperfeiçoamento e Es

um tratado de paz. O pedido do pecialização do Realengo e es

rei da Rumânia foi entregue tendendo a legislação traba
aos representantes dos "três lhista á várias empresas do Pa-

grandes" em Bucareste. i trimônio Na,<çional.

Rio; 22 ,A.N- A reportagem pro-
curau o secretário geral da Saúde
Pública a· reapeito da possibilidade
de um surto de epidêmico de me

nigite cere_ro· espinhal, vilto os

casos regilltrado,. na A,ronáutica e

no bairro do Botafogo.

O
Eis o que dísse o entrevistado:

poríuncs "Na verdade a Saúde Pública rece
, beu comunicação da existência de

• • _ um caso de doença num morador

OplnlOeS do bairro do Bofatoga. E.sa co-

municação partiu de um médico

Londres, 21 (B. N. S.) _
de renome. Não houve entretanto

Sir Kenneth Lee presidente d di�e�gência entre a opiRião do
"

' a
c Iírucc 4IJUe. concordou de prontoBrocadhurst Lee Company", Icom

o colega e mais tarde a au

da Uni ã o dos Industriais topsia confirmou que ambos ti.

Téxteis, externou oportunas I
nham

.

razão.
." ,

e um dos principais membros . M�dldall p:o�llahcas foram' rns-

.._ � � I htUldal coneistfndo no emprego de
oplnlOes sobre exportaçoes de suHo lorrridu e na ingestão de sul
produtos téxteis. fa pelOi parentes e peSioa. que
A pres-ente crise mundial de lidaram com o do,;nte.

mercadorias téxteis segundo Ocorreram tambe� c;tlguns casos
'. _', na Escolo de Aeronaubca e 011 au-disse Sir Kenneth nao somente toridades sanitários daquela cor

proporciona aos fabricantes in- poração veem mantendo estreito

gleses oportunidades sem pa-, contacto c�m a nosea lIecretar�a
ralelo para expandir seus ne-

tendo recebld? toda � c.olaboraçao
, . que se torna ímprescíndível dentro

gOClOS no ultramar, como tam- de um ambíente mais estreito e
bém torna-os capazes de mos- solidariedade como convém existir
trar que as fábricas britânicas entre autoridades que empreendem
ainda apresentam os melhores seu mister, mantendo acentuado

d t
. espírito de patriotismo. Póde a po-

p� U OS em qualidade e dura- pulação carioca e.tar certa de quebilidade. as autoridades sanitárias locais
manteem o mais ·perfeito entendi
mento. a maior harmonia e a me

lhor compreensão para o fim de
preservar a saúde da população.
Além disse este secretário dispõe
de grande quantidade de medica
mentos apropriados ao combate da
gripe, menigite cerebro-ellpinhal
epidêmica e de todas as demais
doenças infectuasas agudas, que de
habito acometem a população dOI
grandes centroa.

Nenhuma cidade, por melhor que
leja o aparelhamento sanitário.
deixou de ser acometida em época.
proprias. por e5ta ou aquela doen
ça infectuoso aguda. O que cum

pre é estar a autoridade sanitária
vigilante de forma q"IAe possa com

bater por esta ou aquela forma
toda e quqlquer doença em tempo
oportuna e de modo eficaz. Du
ral'lte o surto gripal a Saúde PÚ
blica fez funcionar em plena efi
ciencia, 65 ambulotorios eaclusiva
XI'Iente para atender os gripado"

Não sofre das facul
dades mentais
Londres, 22 (U. P.) - Se

gundo revelado, dois psiquia
tras que examinaram o chefe
colaboracionista Quisling a 18
de junho, declararam não ter
encontrado qualquer indicio
de que estivesse sofrendo das
faculdades mentais.

Vista aérea da cidade de Colonia. Apesar dos
VIolentos bombardeios a Catedral eoireu poucos danos.

(British News Serv ice),

No bar e no lar
KNOT

não deve faItar

Menigite cerebro
espinhal

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Confessor
INasceu Felipe aos 15 de agosto • ...... _

de 1233. em Florença. Em París e

Pádua estudou filosofia e medici
na. Voltando para sua cidade na

tal., tratou de reconciliar seus pa
tríoios desunidos pejas lutas parti
dárias dos Gulefos e dos Guibeli
nos. Em 1252 pediu o hábito doa
irmãos leigos da Ordem dos Ser
vitas. Satisfeito seu desejo, retirou
se para a solidão do Monte Saná
rio. Três anos depois, porém. seus

superiores chamaram-no de volta
para o convento nomeando-o mes

tre dos noviçoa , Como tal compôs
o livro de regras que serviria mais =,__441MM_'IlNiII!II&IIIIIILiilll!li!lI! , ..-

tarde de fundamento para a ela
boração das ccnatttuíçôes da or

dem. Obedecendo à voz dos supe
riores. fez-se sacerdote e dedicou-
se à pregação da palavra de Deus.
EI(t'I 1267 foi eleito superior geral
da sua ordem. I>urante seu govêr
no não conhecia ou tra preocupa·
ção senão a espansão da religião.
Por isso, mandou aos servi tas I'fue
es+udossern 05 mais divertias lín
guas, afim de serem mandados pai
ra qualquer país, onda o serviço
do Evangelho exigisse sua preaença.
Ele mesmo empreendeu muitcu
viagens para tôda a Europa, toro

I
nando-se, em consequência de sua

prudência, conselheiro do impera
dor Rodolfo de Habsburgo. Cle
mente IV' deu a Felipe o título
ie <�Pregador apostólico», com o

:lireito de pregar em qualquer país
10 mundo com autoridade papal.
";m 1274 teve êle que acompanhar
a Gregório X' ao Concílio de Lião.
onde foi admirado por causa da
facilidade e elegancia com que mar

nejava vários idiomas. Prevendo
que ia ser nomeado bispo, retirou
se nosso santo, mais uma vez pa
ra o ermo e morreu. em Tod;" aos

22 de agosto de 1285.

Notícias da Holanda
S. H. 1. - Segundo informam de

l Iain, .(, primeiro-ministro prof.
Willcm Schcrruer-hor-n inaugurarú
,IH) dia quinze de agôsto, em Rol
t crrlam, um monumento em mernó
ria dos primeiros cinco holandeses
que Ioram fuzilados como retens
pelos alemães, cm 1942. A execução
foi levada a efeito depois da deten
ção de quinhentos cidadãos proe
mincntos em represália pela des
Iruiçâo de um Irem militar nazista
nas proximidades de Rotterdam no
dia sete de agósl o de 1942.

'

x x x

S. II. L - Informam de Haia ler
sido estabelecido naquela cidade
um tribunal especial encarregado
de ju lgar os Iraidores c cola,bora
cionistas.

Eindhoven, falando numa rcuruao

do Parlido 'I'rabalhlsta Social-De
mocratu, o SI'. Wi lleru Drces, mi
nislro dos assuntos sociais, decla
rou que a maior necessidade aluai
(Ia Holanda é a paz i nrlustrinl c

manifestou dúvidas se em momcn

tos C0ll10 os aluais dever-se-ia apc
lar para as greves, o que poderia
retar-dar a reconstrução nacional.

x x x

S. II. r. - Segundo despacho de
Haia, anunciou-se of'iclalmcnte que
jú foram repatriados duzentos t' I
sessenta mil dos holandeses quc
se encontravam na Alemanha.

x x x

S. II. 1. - Informam d(_, Pa ramu
ri ho ter sido nomeado, por dccrc
lo real do dia vinte-seis de jnlho,

x x x governador-geral do Sur inam, o dr.

S.,Il. I. - Segundo despacho (lel.l. C. Bruns, que atuava i ntcr ina-
:\[�m]llln, () qll3!I'te.L-g�neral aJI�ado m�nl(' naquele cargo, desde o di,l
anunciou que a aviaçao do exerci- tres de Janeiro do ano passado.
to das índias Orientais Holandesas x x x

levou a efeito o seu maior ataque S. H. 1. - Tnformam de Eindho
contra posições japonesas de Ma· ven que a partir do dia oito de

.

nok\V�!ri, na cosia nordeste da No- agôsto, um corpo especial do cx ór
va-Guirié holandesa, bornbardean- cito assumirá as atuais at r ibuiçõcs
do embazamcntos de artilharia. das fôrças holandesas do interior.
barracas e alojamentos do 11111111: as quais serão dissolvidas naqucl«
W), ,al.ém de metralhar as posições data. S.
ruporncas. x x x

x x x S. H. I. Segumdo despacho de
S. H. I. - Segundo despacho ae Brísbanc, Austrália, o sr. Arnold

Vas Dias, correspondente de guer
ra da agência Anota, entrevistou.
.no acampamento de Columbia.
Iskaridar Mohamrncd Djahir, sul
tão de T'oruaíc e primeiro sobe
rano indonésio que logrou escapar
das índias Orientais holandesas
durante a ocupação nipônica, afim
de se juntar ú administração da,
índias Orientais para cooperar ('0111

o gOl'Pl'I1o holandês,
xxx

S. H. I. - Segundo despacho dr
Einrlhovcn, na última das irradia
ções ela Hádio Holanda, o sr .. 1.

Mevncn, ministro da guerra, de
clarou que a Holanda contaria C0111

um novo exército de duzentos mil

homens, dos quais, quinze mil se

riam preparados na Ingtaícrrn co

mo fôrça expediciouáriu que deve
d participar da invasão do Japão.
Vinte e sete mil formarão baí a-

Illhôes para operar nas índias Orien
tais fI oi and esas, depois da liberta-

I ção. Outros cinqüenta mil homens
formarão a fôrça holandesa de
ocupação da Alemanha.

o SE U ORGANISMO

-

MATE: gelado
chá
chimarrão

Bebida saudável
....ma ' ..

.. ..,w ••• _=... W� w. • ••••• &............... _ ..... ===. ,....

COMPAMIIA �AIJANÇA DA BAJA"
Fudada em 1870 - Séde: IS A I A
INCENDJOS E TRANSPORTES

Cifras do Balance de 1944:

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978.401.755.97

67.053.245,30
142.176603,80

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta
Ativo

«

«

Sinistros pagos nos últimos 10 anos

Responsabilidades «

98.687.81630
76.736,401306,20

Direteres: ��Dr. Pamphilo d'Utra Freir e de Carvalho. Dr. Francisco

I de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araujo)
e José Abreu. l

PEÇA ESTE LIVRO!

DOENCAS DAS AVES
E REMÉDIOS

�?1
_·Ii HV'" m'.'H""",'IltaII

'I

Saldanha Marinho 2.A

FLORIANÓPOLIS

108 paginas - 50 gravuras - Cr. $ 6,00
contra reembolso postal
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o santo do dia

Seja o LlDER Dft IMODft
• Confeccionando o seu

terno na

Alfaiataria Líder

Flipe Benício,

de

CLAUblONOR DUIRn
Rua

Oswaldo Apolonio da Rosa
RtPRESENTACÕES

, .

1

Aceita representações para o

Santa Catarina.
Laguna - Cx Postal, 66. -

Santa Catarina.

Estado de

Tel: Rosa

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

J(_ENNE"I
= a U A L , o A·O E

ROUPAS

SAPATOS

MALHARIAS

Rua Padre Miguélinho, 23 -- Florianópolis
Ge6 :fJt4)08 IAi"'�••••�•••.••••••oeee ...

ESOTERISMO
Em homenagem ao aniversário de falecimento do Patro

no-Fundador do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensa

mente, A. O. Rodrigues, será realizado no Centro "Amor e

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

A DIRETORIA

APENAS c-s 3,00 I CASA MISCELANEA distri-
�om e�s,a ínfima quantia, �oct- buidcra dos Rádio R C A

esta auxiliando o seu

pro:umo'l'
, s.'..

Contribua para a Caixa de Esmolas Victor, Valvulas e DISCO!!.
.os Indig-entes de Florianópolis. Rua Conselheiro Mafra. 9

�.......... ...a..__.. ..�__ .... �

ADVOGr\DOS
! Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 -

s_ala.�.1Edifício Cruzeiro - Florian6polis.
_

.... " -......... -.:-..-..- "_ -" - - _ - - ..,.:- -.-
-. .. - , � - ..-:; - CJIIaft .._.... I
Sedas, Caserniras

CASA $A �
ORLANDO SOA RPEJLL]

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

e Lãs

a(OG.A.
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A energia atômica no

mente do cancer
fPata-'

i
Ri.o, 21 (A. N.) - Sôbre oI fórmula de e�ergia �cumulada Diplomada pela Escola de

possível . aproveitamento d e para outros fms, nao tardara Odontologia da Faculdade
energia atômica pela medicina, certamente. Há de ser em bre- 'I de Medicina da Univer-
particularmente no tratarnen- ve, o meio de graduar o poten- sidade de Porto Alegre. IIto do cancer, O professor Mário cial de destruição e as doses de: Consultas com hora mar-

�roeff, diretor do �erv�ço Na- d�scargas de energia em condi- i cada, no perioJo das 14
cíonal do cancer, fez ínteres- çoes de serem empregadas de às 19 horas.
santes declarações. Disse aque- maneira demorada e continua. Consultório e Residencia:

Ile professor: "O que posso di- As aplicações médicas virão: Rua Esteves Junior 129.zer em linguagem popular, re- aos nossos tecidos, atingindo' Telefone _ 1218.lativamente aos principias da as lesões profundamente situa-
energia atômica e seu passivei das sem prejudicar as camadas I ,;;.. •

emprego na medicina, vem das vitais, que se interpõem entre
noções que possuimos a respeí- o órgão doente e a superfície. Ito do rádíum e suas aplicações Serão raios com um poder cole-,
no tratamento das doencas, tivo sôbre as celulas cancero-:
particularmente do cancero �Sa- sas, como penetrante bisturí." II ...., 1bemos que o rádium e as subs-

.

Itancías radioativas estão em !!"U" ','0 HOTEL
.

I

continua e espontanea desin- ��, Esrrn 1. IURD' ntegração. Projetamos raios em rn�rl
.

'!tJ..í mw ....

todos os sentidos como chama
de puz, sol e estrelas, como o
metralhar de uma arma de
guerra. São vibracões são ele
truos, são partícujas do atamo
carregadas de eletricidade.
Umas são projetadas á dis

tancia com grande velocidade,
outras se amortecem lenta
mente.

Esses raios de tamanho e for
mas diversas são invisiveis aos
nossos olhos, mas impressio
nam as chamas fotográficas
como imagens de fogos de ar
tifício. Por meio de aparelhos
especiais, poderemos até captar as emanações das substan-

.

di t II;" 60. paginas - Cr. $ 3,00eras ra 10 ai rvas e emprega-las contra reernholeovpcstalna medicina. Os raios através- mINAS ClllMíCAS BRASILEIRAS LIda,sam os tecidos do corpo huma- 'C_,f.JtI!!..tu �'JA6QT!ÇAB1!._-:-.E. s. Paulono e vão ferir determinadas
celulas vivas do organismo,
quando empregadas na cura de
certas doenças. Provocam o de
siquilíbrio das moleculas orgâ
nicas, ferindo-as na sua vitali
dade, por simples fulminação,
pelo fato de romperem o esta
do do equilíbrdo atômico em

que se encontra. No caso do
cancer ocasionam a morte das
celulas doentes que soem ser
mais sensíveis do que as celu
las normais. Um determinado
ponto do organismo que está
sendo campo de transformação Ipatológica, submetido durante
vários dias a constante bom-

'

bardeio por elementos desinte
grados da matéria Irradiada,
sendo todas as celulas doentes
atíngjdas pelos raios, permite
destruir a doença. A remoção
dos destroçs do bombardeio

I E
�

d d 1processa-se daí por diante, por . Sta e a ve J
-

_ a (�.
simples elimitação da materia

d d d 1 dos tl'P09 rn o ist b
- Sapatos e to os os mo e os emor a, ou por o .orça0 da mes.

1 . S d l i prcdo ao alcancemodernos inc usive an o las parama pelos meios comuns de que I
',,,

SENHORITAS, d d
.

dispôe o nosso organismo. dos SENHORAS e por ver a erroa

Esse é efeíto'Jocal do rádium. PREÇOS SEM RIVAiS!
Há também outro de ordem ge- Não comprem seus calçados sem VIsitar a
mi pela intoxicação provocada

T
-

B
ao

:Jcom a absorção irradiante ou «amancarla arrelros»)
da substancía mortificada pela RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41 Oirradiação. Até a formula san-, _guinea chega a ser modificada, I

provocando anemia, se não for I !NSTlTUTO DE DIAGNOSTICO
fbem calculada a dose empre- CUNIt.,O

ga��anto á bomba atômica DR. DJALMA I
diss� o prof. K:oeff,. que a de- MOELLMAN N Iduçao que se pode tirar para a

rormado pela Ulllyenldac:1.· 4. o.n...b,
opinião, vem do fato de que Com prAUca nOt· hOllP1tü, europll'WI
centa quantidade do rádíum na mntca m641ca em ceraJ. ped1a,trta. noen

Idesintegração da sua matéria, lU 40 tWJtema nerYolO. a])llreJbo I"lPllt<> \ -

1 '1' h t ite t urtn.ar10 40 homem ., da mulh8!J'

�
,: ':<jeva mI qum eu os e o n a

UlUte. T6caJClO: DR. PAULO TA.VAã'"
.

_anos para se reduzir á metade cano d. Radlolo&1a Clln1ca com o 4:r
ou a 3 mil 160 para se desfazer 1Ian� 4. Abreu C&mpanar10 (UO Pau .

totalmente. É energia que se toj. !l8pec.Iallado em m.t�n. a 1a114.

desprende lentamente e expon- :>dblica, pela Uni....rs1cW1. do ruo 11. JII'

d ,.Iro. - Gabinete d. Raio X - JClectrotaneamente. Imagino, iz o
'arltfOA'l'llfIa cl1n1ca _ 1I.tabollmlo br

professor, causa semelhante na oal _ SQnGagem DuodenAl _ G1t!)1ru!to
bomba atômica, pois a desinte- lo tl.toterapta - Laboratório �(l mIcro.
gração em vez de se proce�'Sar »pia. ldlJH cl1n1ca. - Rua P.mJWd()

dentro daqueles mil e tantos 1Iaehado. I. ron. 1.leJII. - l'lor1_ót><>ll-.

anos, ela o faz bruscamente DOENÇAS NERVOSAS
desprendendo toda a energia Com 0'5 progresl!os da medicina,
num milésimo de segundo, em hoje, as doenças nervosas, quando
consequência da explosão. tratadas em tempo, são males per

feitamente remediáveis. O curandei-A energia espalhada pela rismo, fruto da ignorâ""eia, só podebomba atômica certamente prejudicar os indivíduos afetados .de
prejudicará o meio ambiente, t�is enfermidades. O Se�viço. N!l
ma:s os maiores prejuizos virão Clonai de Doel!ç�s mentais dispoe
dos fenomenos da explosão de. um AmbulatorIo, que ate�de �a-

. . . I tUltamente 65 doentes Ilervosos m-propnamente dIta. O aproveI-I d'igentes, na Rua Deodoro 22, das 9
tam�nto na medicinal dessa à,1I 11 fumls, diiu;iament«:,

Yeda M. Orofino I
Cirurgiã - dentista

No bar e no lar
KN()l'

não deve faltar

Não se aceitam hóspedes
portadores ele motes tias

conr agiosas

JUIZOTENHA

de Miguel Rodrigues
Sousa

Ange!ina, Municip�o
de S. José

de

I
(Viagens diretas ou via

S. Pedro)
IDEAL PARA REPOISO

MACHADO ctt CfA.
A.gência. e Representaçõe. em Geral

Matriz: Florian6poli.
Rua João Pírrto , n. 5
Caixa Pcsto.l , 37
Filial: Cresciúma

Rua Floriano Peixoto, 5/n (Edi!
Próprio),-Telograma.: uPRIMUS·
Agant•• no. principais municipioe

I do E.tado

TEM S(FILIS OU REU-

Crédito Mútuo Predial
Proprietários -- J. Moreira & Cia

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

PRÊMIO MI) IOR CR s 6.250,00

Muitas boníf.cccôas e médico qrcnis
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

.. mm ---- --__�

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE O PO-

Precura'se uma casa

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

êste jornal,

PUL�R PREPARADO

I�� fJ 1:&::1 r!I
A :.sIFILI;:, ATACA TUDO O ORGANISMO.

O Fígado, () Baço. o Coração, o Estômago. OS
Pulmões, a Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dõree
DOA OS80S, Reumatismc. Cegueira, Queda do Ca-

belo, Anemia e Abôrtos.
Inofensivo ao orguuismo. Agradável

como um licôr
O ELIXIR 914 està a provado pelo D.N,S.P. como
auxrliar no tratamento da Sífilis e Reumatismo

da mesma origem
Ff\.LAM CELEBHIDADES MÉDICAS

I'obre o preparado ELIXIR A cenpostção e o sabor a·
.914, devo dizer-lhes: sempre gradave l do ELIXIR .914. re
que o tenho empregado. em comendarn-no como arma de
os casos de lndícação apr«- facll manejo para o público
prill.da (slfilis em varias de .uo combate á slttlls, quallda-
8U�Q manltestações) os -esul- 'de- que frequentemente a
tados têm sido tjl1tll>futorlOB. nrovelto no Ambulatorto dR
poli são rapldos e du-aveí-. Mate' nldade de Santa Maria

Dr. Washington Ferreira Pires, Dr. Silvestre Passu,

I

Restaurante na Facul
dade de Medlcin a

do R50
Rio, 21 (A. N.) - O DASP

acaba de dar parecer favoravel
ao projéto do Ministério da
Educação relativo a instalação
de um restaurante na Faculda
de de Medicina desta capital.
O empreendimento está orçado
em 75 mil 650 cruzeiros, dsetí
nado a professores, alunos e

funcionários, o restaurante se
rá instalado com todos os mo

dernos recursos.

VENDE-SE
Uma chocara no lugar denomi

nado CAPOEIRAS. com 20.807 zn . 2
com uma casa de madeira cabarta
de telha, insta 1ação de luz e Iétri
co. boa água. de poço e bomba,
animais vacun&, aves. Tratar em

dias úteis na Escola Industrial,
nos demais dias com seu proprie
tário, Pedro Adão Schitz, em sua

resídêncíc , em Capoeira..
-

5v-alt5
�.-_. -..---..- ... •..·r.-r..• ..• _ .. _W __ l1li ....

Negócio-VeRde-se
com' freguesia feita, na Pra

ça Lauro Müller' 2. por motivo d.
viagem. Vor a tratar no mesme.

6vs-S
No bar e no lar

KNOT
não deve faltar

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

Empregada
Na Avenida Hercilio Luz a'

69, precisa-se duma que saiba
cozinhar.

COMPRP� e
VENDE-SE um marca "OH-

VENDE max" - mil rotações - força
• de 6 a 8 cavalos, possuindo

Idioma. por. cota de oleo.
tuguês, e.pa· Tratar com Sidnei Noceti à
nhol, Íra:ncês, rua João Pinto, 44.inglês, etc.

Telefone 1134.

Novns e
USADOS Motor a oleo crú

Romance, Poesia, Religião. Aviaçãe,
Matemática, F,jsica, Química, Geo
logia. Mineralogia, Engenharia ci
vil, militar e naval,' Carpintaria,
Desenho, Saneamento, Metalurgia.
Eletricidade; Rcfdio,'Máquinas; Ma
tare., Hidráulica, Alvenaria, Agri'
r:ultura. Veterinária. Contabilidade

Dicionário.. etc. etc.

LE ICA
Em perfeito estado, com tel.metro,
filtro amarelo, objetiva 1:3,5

fóco 5 cms., com bolse de couro:

VENDE-SE.
Informações nesta redação.

PRECEITO DO DIA Até CR$ 300,09
Precisa-se alugar uma ca.a, não

muito distante do €olegio Goração
de Jesús. P.agam-se atéCR$ 30G,OO
mensail, adeantadamente. Dão-se
referências. Informaçõe's nelta Re-"
dação,

ÁGUA. VEÍCULO DE DOENÇAS
Desde épocas remotas se atribue

à água usada na alimentação a

propagação de certas doenças. E.
tão nesse caso, entre O'l1tra.s, as

febres tifóides e poro tifóide. Hoj e
está comprovado experimentalmen
te que a àgua de consumo é um

dos fatoreSi da propagação dessas
moléstias.
Evite as febres tifóide e parati

fóide fervendo ou, pelo menos. fil
trando a água destinada a beber.
SNES.

Camisae, Gravetas, Piiames
Meiaadae melhores, pelos me

nores preçes só na CASA MIS'
CILANEA -RuaC. Mafra, 9

Aparêlbos elétricos
A Instaladora de Floriaa6-

•

COMO DEPURAR A ÁGUA
Ovos e larvas de vermes do intes

tino do homem e de animais são
eliminados com as fez6S e podem
contaminar a águ� destinada, ao
consumo. Essa agua caUBara a

verminose. se não fôr conveniente- dos parra executar insta1.aç;:ies
mez:te filtra,da ou fervida.

.
de Luz e Fôrça -em g,eral, fOl;"-

S� beba agua que tenh,?, Ilda, necencto orçamento grá-js eferVida ou, pelo menos,

hltrada'l
.

SNES. sem compromISSO para seus
-

• 8erviços.
ÁGUA E DISENTERIA BACILAR Possui também oficina e5pe�
A água contaminada p6de trans- cializada, com técnicos profís.mitir várias doen.ças. al�umo. �em sio'1'1ais tiara co,nse,rtos de apa-graves, como a disenteria bacilar, A '".

assim chamada porque é causada relhos eletrlCos, enrolamento
por um bacilo. Êste micróbio pode de motores e dínam,os, estabi�
se� ve,ic.ulado pela.água q�e não lizadores. ferros de engomar,fOI �revlam.ente t�rvlda ?U hltrada. fogareil'ÜiS aparelhos médic06EVite a dlsenter1a bacllc:u, beben- ,

_

do a6mente água. fervida, ou, pelo e outros, com exceçao de apa-
menos, filtrada, SNES. , relhos de rá.dio,

polis, à rua Trajano n. 11, avI·
sa a sua distinta freguesia que
dispõe de operários habilita�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO- Quinla·feira. 23 lSe Agoslo de '945 3

Lira Tênis Clube-Hoje,
às 2.0 horas. Domingo,

e das

23-Soirée
dia 26,
19

em homenagem
Matinée Iníantíl das

horas, Soirée ..

Estabe-Iecimento Gráfico Brasil
DE

NICANOR

I
SOUZA

Télões e Memorais
Dcublês e tricromia.

Revista. - Avul.os - Caixas -

Elltojo., etc.

Trabalho. Comerciais
Impre.são a côres

Compo.ição de livros e

Jornais

Aceita encomendas para o interior do Estado

Rua Tiradentes n", 10 --- Florianópolis --- Santa Catarina

Nossa Senhora da Sallete

à Embaixada Baiana,
15 às 18,30

,

as 24

i ml_�l� �

, f

l::t Senhores comerciantes, facam de suas mGt- !:f
n quinas de café, uma fonte de lucros certos. �jti Instalem, em seus estabelecimentos, as ��

, fcrnó srrs m
é

qu incs de café de cô crdor I'
i"': ;DI-
I Consultem os fabricantes

j� em seu novo endereco:
cy RUA DRIGADEIRO GnLVAO, 709 - m. 5-5957 - S. PAULOI �

i�lBA(CElU&CIA.lTDA:fA

HISTóRICO DA APARIÇÃO lidas de tremores, e morrerão nos
A 19 de setembro de 1846, a Rai- braços das pessoas que as sustive

nha do> Céus apareceu a dois pas-1 rem, e as outras farão penitência
torzlnhr-s. Maximino Giraud .e Me-I pela fome. As nozes caruncharão e

lun ia C·t]v:lI, na montanha ch'lma-I as uvas apodrecerão.
dada "Alpes" paróquia da Salette, (Neste ponto, confiou um segredo
diocese ele Corps, 'na França. I'

a cada um dos videntes).
Os pnstorz inhos havendo veriíi- Si se cr.nve rtcrem, haverá t"igo

cado o gado; voltaram tranquilos como rrchcrlos e montões de pc
para o 11Ig�r, o�de almoçar,am. E�s I

dras c as batatas aparecerão

eOll1o!que, Melunia avistou um globo bri- semeadas pela terra.
Ihante c exclamou, dizendo ao C0111- Faze is bem a vossa oração ..
pa.n.hciro : "�ão vês lá em baixo meus filhos?

IUIll grande clarão.?"
- O glôbo en-I Não muito, Senhora! Respou.lc

l reabriu-se e as crianças avistaram ram as crianças.
unia Senhora, circundada de J,p;; Alr ! meus filhos, (tornou a Se
doirada, na atitude de profunda I nhoru ) , é preciso fazê-Ia bem de
tristeza, sentada sôbre uma pedra, manhá e à noite. Quando não pu
apoiando a cabeça entre as mãos.

! derdes
rczur mais, recitai ao me-

Levantou-se, cruzou os braços e, nos um Padre-Nosso c uma Al'e
adlantando-se alguns passos, em di-

I Mari», quando tiverdes tempo, ('
reção a?� vide.�tes, llhes_ disse: ':Vin-j' preciso rezar mais. Aos dOIl�i!lgo�de, :\J eus f il'hos, nao temaIs... 50 algumas pessoas, Idosas vao a

aqui estou para vós anunciar uma :"I1issa c as outras trabalham du
grande nova." i rnntc o estio c, no inverno, W:,�ll-
Trnnquilizados, correram :;0 en-I do não .' abcm o que fazer, vão ii·

centro da visão que se deteve a pe-] Míssa, somente para zombar da rc

quena distância dos privilegiados, ligião, e durante a quaresma vão
a uns quinze centímetros acima da ao açougue como cães.
relva; enquanto lhes transmitia a Nunca vistes trigo estragado,

I Rád· b tsua Mensagem. meus ftlhos? Não Senhora! Hes-I " I 10 para o esEra ex.·trema�nente �ela, circun- ponderam ambos. Mas tu, meu fi-. BOMBAS PARA AGUA.
.

dada de. I.UZ dOll'a<;l�, tod� de bran- lho, deves tê-lo visto, Ull.1a
vez

per-l manuais, életricas e o salva-vl·dasco, trazia um crucifixo sobr� o p�I- to da terra de Coin, com teu pai
lo e eslava adornada de tres guir- quando um Camponês lhc disse: vento. Nova York (S.I.H.) - Os marí-
laudas de rosas, vermelhas e azues ; Vinde ver como o meu trical se es- Moto· res Elétrl·cos nheios ou passageiros de navios
uma sôbre o diadem�, outra sôbre traga c fostes ambos. Tel� pai, to- que se virem envolvidos em nau-
os on�bro,s e a tercen:a. em volta mando algumas espigas entre as frágios ou desastres marítimos, do-
dos peso Sl�a beleza, glór-ia e esplen- mãos, esfregou-as e se reduziram a de ravante, terão aumentados suas
dOI', excedia a tudo quanto há de. pó. De volta, estando a meia-hora 1/2 a 5 H. P. probabilic1ades de salvamento e so-
brio, .neste mU!ld,o. .

de Corps, deu-te um pedaço de pão, brevivência. Isto é devido a um no-
Após a confidência duma meia dizendo: Toma meu filho c come REPRESENTANTES vo equipamento de rádio de botes

hora, despe(�_iu-se, dize�do: "Pois deste pão poniue não sei 'quem te- I salva-vidas, aperfeiçoado pela ma-

bem, Meus �Ilhos, haveis de �?m,u-, rá pão para comer, no ano próxi- 'rma-OS 61avam f rinha norte-americana, durante a

n!car tudo IstO ao Meu povo. Su- mo, si o trigo se estragar assim � n guerra, e que está sendo agora de-
bJ�u lentamen.te ao planalto, se�Is _ E' verdade, Senhora! Não me senvolviclo para uso geral, pela ma-
pes mal t�eava11l a relva ·e repetIU Icn�bl'av,a mais, disse o mcnino.

I
Rua João Pinto, 6

I
rinha mercante. O aparelho, que

a mesn�a frase.. Pois bem, meus filhos, haveis de Caixa POlltal, 42 pode ser colocado em qualquer bo-
Os vIdentes segUIram-na e, em comunicar tudo isto a meu povo, Florianópolis te salva-vidas, consiste de um trans-

presença de ambos, a Mãi de Deus _ (' subindo ao planalto (disse missar de rádio, que faz irradiações
c nossa, elevou-se a um metro .e novamente): Pois bem, meus fi. • automáticas elo sinal internacional
P:lllC?_ .. contemplou os. seu:, pl'1-llhos, haveis de comunicar tLHlo isto Comprar na CASA MISCE de socorro "SOS", dando, tambem,
vIleglaclos, olhou em dlreçao de i1 meu povo, c voltou ao Céu. LANEA é sab.� / economizar.. a posição elo bote. Há, tambem, um
Roma e começou a desaparecer: I .--------___ mecanismo transmissor e receptor,
"Não vimos mais a ca.beça, os bra-, I I

pelo qual o bote. salva-vidas poda
ços, o corpo, parecia dissolver-se",' CONTA CORRENTE POPULAR se comunicar com navios ou com
disseram. I Juros 51/2 a a. - Limite Cr$ 30.000,00 instalações costeiras, acelerando,

assim, as operações de salvamen-"Deve ser uma grande Santa, dis- Movim�ntação com cheques to.
se Melania. - Ah! si o soubesse-I B d O· t·t F d I S 4 Imos ... respondeu o menino. ter- anco O IS fi O e era�I��!f;��,� pedi�io que nos. levassc; CAPITAL: CR$ 60.000,000,00

• •

IOs pastorzll1hO!l, obedJCnte� a·

i:\Iaria Santíssima, narra.ram tudo, RESERVAS: CR$ 12.500.000,00
invariavelmente a inúmeros

pere-II Rua Trai-ano, 23 • Florianópolisgriln.os (' autoridades civis e ecle-Isiástieas e, a devoção a N. S. da Sa- • • .:

lette, apoiada pelos Papas e Bispos, Idivulgou-se pelo universo.
MENSAGEM DA VIRGEM

Si meu povo não se quiser sutJ
meleI', vejo-me forçada a deixa!'
cair o braço de meu Filho; é tã'Ü
forle e tão pesado que não o po,s-
50 mai� suster. Há muito tempo
que sofro por vós ·e para que mel(
Filho 11:-iO vos abandone, sou obri
gada a suplicar-lhe ineessantenlPn I

te; e vós 'não fazeis caso! Por
mais filie rezeis, por mais que fa-I
çais, nunca podereis recompensar-I' ,_--------------------.----.------�--,
me a solicitude. 3 v- 2
Dei-vos seis dias para trabalhar

<Ies; reservei-me o sétimo e nem
l'ste lucreis consagrar-me... Os
c'Irroceiros blasfemam injuria,ndo
o nome de meu Filho... Eis as
duas COllsas, que tornam tão pe·
sado a braço de meu Filho!

Si a colheita se estragar, é por
vossa C<lusa, bem vô-Io mostrei
no ano passado, pela colheita das
batata5 e não fizestes caso: ao con
trúrio, quando as encontraveis es

lragadas, era então praguejáveis,
falando sem respeito do nome de
meu Filho. Elas co.ntinuarão a se

estragarrm e pelo Natal não have
rá mais.

Si tiverdes trigo não o. se!ne('.i�,
porqu€' os a'nimais come-lo-ão e o.

que vingar reduzir-se-á a pó, quan,
do fôr malhado. Haverá uma gran
de fome, antes, porém, as crianças
lll�nOl'eS oe sete anos, s�rã() aeome-

INSPETOR EM FLORIANOPOLIS (Santa Catarina)

WALTER NOVOGROD
UBLlTEC

e Ana

TOSSE,
BRONQUITE
E COQUELU-CHE

TOMe SEMPRe

participam aos parentes e pessâas amigas de seus
pais João E. Kotzias e Catina J. Kotzias. o nascimento.
hoje. na Maternidade desta ciddde. de seu irmãosinho

E S T E F A N I N H O.
Fpolis., 21/8/lt5

Leopoldo Meira e I Partido Acadêmico Renovador
senhora PROGRAMA

participam aos parentes e amigos PROPÕE A CRIAÇÃO DE:
o na.cimento de seu filho lo Séde Própria.

-Edmilson. 20 Teatro Acadêmico.
Florian6poli., 14-8-1945.

30 Viagens culturais e outras

realizações de interêsse geral e

particular, apresentadas pela
Classe.

E\lan�elía

5v 3

Osny Câmara Gla Silva
Robettina Rampinelli

da Silva

e

participam a seus parentes e

amigos o na�cimento de seu

filho JAYME ASSUNÇÃO DA
SILVA.

S. José, 15/8/45

3v ·3

o mElH'OR DOS mELHORES
_____.l'CONS N'!ll1' •

Prefira 1Ima parte de se.

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

leito de sofrimento, etc. etc •• ,

(Campaha de Humanldad4
do HOlvltal de {)arldade).

DESPERTE I BILIS
DO S'EU FIGloo
E Salllrt III c:.. lJspos1e .........
Seu fígado dew pnduzirdia�

.m litro de bílis. Se a bilis Dão corre li
rremente, os alimentos não são digeridal
e apodrecem. Os gases iacham • est&m.
go. Sobrevém a prisão de ",entre. Vod
sente-se abatido e como queenvenenado.
Tudo é amargo e a ",ida é um martírie.
Uma simples eracuaçãe não tocaÁ a

causa. Neste caso, as Pílulas Cárter .
extraordinariamente eflCazes.Fazera cee
rer esse litro de bilis e ",ecê sente-se dà

pOSIlO para tudo. São suaves e, contudo.
especialmente indicadas para fazer a bilil
correr livremente. Peça as Pílulas Cartee,
Não aceite outro produto. Preço: Cr. S 3,oa.

F"ARMACIA

Vida Social

FRACOS.
AN�MICOS

TOMEM

�nbl C�lsltai

•
ANIVERSÁRiOS

Festeja, hoje, seu aniversário na

talício, a exma. Sl'a. d . Célia Cam
pos, dignissima espôsa do IIr, Cus
tódio €:ampos, advogado e lente
do Instituto de Educação,
A aniversariante. que exerce com

muita inteligsncia o cargo' de Con
tador na firma Machado & Cio,
desta praça e que é possuidora de
reconhecidos dotes de coração e

ellpiríto, será; por certo, por tão

auspicioso acontecimento, alvo de

qrandes horneriuqena, às quais 1'I0S

associamos respeite3amente.
•

Decorre, hoje; o natalício da ex

ma. lenhora viuva Enoê da Luz
Macuco, genitora do sr. Valdir da
Luz Macuco, Coletor Estadual em

São José.
Muitas serão as manisfetaçõe61

que a dilltinta aniverllariante re

ceberá pelo transcurso de tãa feliz
data, de suas inumeras amizades,
à. quais no. oasccíornea com mui
to respeito.

•

Docorreu no dia 21 dêste, o na

talício da exma. senhora d, Ada
Pinho da Silveira, espôsa do sr.

Alcí Silveira, funcionário do De
partamento de Saude .•

*

Felilteja hoje seu 2' aniversário
natalício o menino Afonsinho, fi
lho do IIr. Erasini de So.l811 Gal
lindo, contador elo IAPC.

•

Fazem aDOIIJ boje.
as sras. Olga Nunes de Ab�eu e

viuva Celina Brandão;
as uitas. Hilda Venzon e Olga

Fanzer;
011 IilrS. Arão Cunha e Artur Ro

sa Filha;
a menina Nazareth Goulart.

•

Bodas de prata
Nm próximo dia 26, s:ompleta 25'

ano. de feliz conllôrcio, o di.tinto
casal Pedro José Merizi_d. Ararí'
da Silveira Merizio, residentes na

cidade de Brusque, onde gosam de
geral e,tima. O feliz casal tem os

.eguintes filhos: Valdír, lIoldado
componente da F.E.B., ainda na

Itália, Vilma, Valdivia, Venda, Vil·
mar, Vilson, Valquiria, Valmir e

Vilca. Por tão feliz acontecimento
os nos,oll perabens.

*

flaJantes.
E.tá em Florian6polis; desde di.

as, o sr' Meyer Roismann, lIócio
da acreditada empreila Eletro Bel
mont, de S. Paulo. Vindo a servi
ço da.mellma, o sr Mayer, que
elltá hOllpedado no Hotel La Porta,
prentende demorar-se entre nós,
onde, aliás. já conta com as me

lhores relações no. nonos meios
lIociaia e comerciais, afim-de de
senvolver o. negociGs da casa e

atender divertios interesuados em

adquirir o. artigos da Eletro Bel
mont, já vencedores pela sua fa·
bricação mode.rna e extraordinária
utilídade.
r1I:'"_ .............,_-,....-.'_......,._-..-....._--.-..-... wI

BR ITO
O alfaiate indicado

Tiradentes, 11

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

ESPERANÇA
A SUA FAlHeIA

I•• C.llIe••••úr., 4 • 5 - FONE 1.142
Iatrl.1 I i,lIIdI,

.

"SILVEIRA"

Gr.nd. Tónico

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IndicadorMédico
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DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Nacional de Medícína da

Universidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na
denal de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mi
sericQrdia, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assisten-

te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.
CLÍNICA MÉDICA _. DOENÇAS NERVOSAS

- Consultório: Edifício Amélia Neto
_ Rua Felipe Schmidt. Consultas: IDas 15 ás 18 horas
Residência: Rua Afvaro de Carvalho n? 18 - Florianópolis.

DR. ARAUJO
AlIsl.tente do Prof. Saneon, do Rio de J..etro

ESPECIALISTA
Doenças e operações CIOS OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Ciru.rg1a moderna da GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORINO (lábio e céu
da bõca fendidos de nascença)

�fagosco.pla. traquêoscopía, broncoscopia vara r-etirada de corpos estranhos, etc.

CONSULTAS: das 10 à. 12 e das 15 à. 18 horas

Rua Nunes Machado n. 20 - fone 1441'·:�':";":.:0·
Dr. Newton d'Avila OR. Al�TONIO MONIZ

DE ARAGÃO
Qp,raçõe. -- Via. Urinaria, -- Doen

ça. do. int!!lltinol, réto e anua

.- Hemorroida.. Tratamento da
colite amebiana.

Fi.�oterapia.-- Infra-vermelho,
C'bnault: Vitor Meirela., 28.

Atende diariarnen te à. 11.30 h.. e,

II tardá, da. 16 h•. em diante
R••id I Vida.l Ram08, sa,

Fon.· 1067.

wl>l11(la • OrtopcMl1a. 0Ibll_ •�
.. torllL f'� ••_... a.�

-JONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Did·
'lamente clu li u 17 boru • .-:mo.
lU.: Alml3'e.lJ.M ....na. a ....411 lIDo

DR. MARIO VVENDHAUSEN
(DlplOOH'.OO pela Faculdade Nac. de !ilea1clna da Un1'nraldad. do BruIl)

m:.Lnte�no do iMIln1ço do CllIn1cs .M6d1ca do ProfesllOl' OaTaldo Ol1Tolra. m.6d1eo 4Cl

Inpartamento d•••dd.
lJLUlICA .IIIDIUA - .ll!l.oINU", lD.tenou de a4111to11 e crlD.Bçu. CON8ULTORIO

• &IlSlJJIINVlA: R•• FeUpe 8chmidt .. III - TeL 1111. OONSULTA.S - Das 1. la 111

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
1).. Ser..-h;o. 4e Clínica Infantil da Assistência Municipal e Bo••Ua

de Caridade

OONSULWa�Jf1_M�EAM�td���A���lOE8.���12�. ro•• 1.W
Conlulta. das 2 àl 6 horas

RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 78:1

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Servíço de SUtil!! do Centro de 88114.

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇOES URO-GENITAIS DE
AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETA.'

CONSULTAS: das :I às fi h. - R. Felipe Schmídt, 48
RES.: R. Joinvile. 47 - FONE 1648

DR. SAVAS LACERD.A
Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos, N3d'iz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Schmídt, 8. Das 14 àJ 18 horas,
RESIn�NCIA - Conselheiro Mafra, 77.

TElEFONES 1418 e \204

DR. GEBUARD UROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
rBTRAMA (HAMONIA) - Santa Catarina

Dr. Polydoro s. Thiago
Clínica l\lédIca em Geral

Doenças do coração, pulmões, fígado, estômago, intestinos,
rins e dewais órgãos Internos, de adultos e críamças

CON'SULTÓRIO: Rua Fernando Machado, 16

C�NSULTAS DIARIAMENTE: das 15 ás 18 horas
RESlliENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766

DR. SETTE GUSMÃO
CHEr'E I'OS SERVIÇO!' DE TTSIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE E no

HOSPJTAL "NER:mU RAMOS".
Curso de aprmle190amento no Ho"Spital São Luiz Gonzaga, de São Paulo - Fx-este
rlAJo\o do Jt\]'Ututo "Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex-médico interno do

Sanatório de Santos. em Campos do Jordão.
CLtNTCA GERAL - DIAGNóSTICO PRECOCE .II: TRATA�.iENTO ESPECIAI,IZADO

DAS DOENCAR DO_ APARftLHQ RESPIRATóRIO.

OPERACAO DE JACOBOEUS
CONSULTAS: Blàr\amente. das 3 às R horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles. li!

RElSID:mNCIA: Rus Esteves JOOior. 135 - 'l'eI. 742.

DR. MADEIRA N·E:V'ES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

CUl'IO .. Auerfeicoamento e Longa PrAtica no RIo d. .Tanelro

IlOltRULTAJI - PeJa maJa.bA: AJartam_te Cu 10,30à.12 h•. à tarde excepto 001
•"tOll••u 14 ás 16 loora. - COl'f8ULTOBIO: R.. ,JoIlo l'blto L T. "raa. -

.:.-. 1."1 _ B8tü."": a.. PrtleIaeate Co1iU.llo. 'Ia.

DR. ROLDÃO CONSONI
IlIRURGIA GlllRAL _ ALTA CIRURGIA - MOL1I:STIAS D� 8.1ilNHORAS - PARTOS

Formado pela Il;.aculdade de Medicina da Universidade de ,São Paulo, onde lol

l8s\steri<te por vário� 8IIlOS do Serv:iço Ctl'Úll"gico do Prof. Al1plO COlTe.1a Neto.

eir\H"gla ,.dfkestôrnjlgo e v,iaS blhares, lnitestlnos (leJ.gado e grOS'80, "liróide, rins.
IIl'óstáta béi .a l11;ero oTáriOlll e trompas. Varicocele, hidirocele, vaTizes .. hérnia

, " CONSULTAS:
_ 2 U 15 h0l'lls, A Rua Felipe Schmidt, 21 (altos da Casa PaTaiso). Te!. l.liDS

RElSIDflNClA: RUJII E�s J1lnior. 179; Tel 11764

-

�:�:;��;�:�lTj.,elll.
cena de sangue verificou-se,

I
dia 18 deste mês na rua Joa
quim Nabuco, bairro do Braz,
nesta capital.
Residiam no Hotel Patriai CR,

naquela rua, Virgílio Santana I Dr. H. G. S. Medina Farm. Narbal Alves de Souza
Farm. L. da Cosia Avila

e sua esposa, Maria RIbeiro
Santana.
Por questões de ciumes, o

casal vivia em constantes atri
tos, pois Virgilio não permitia
que sua esposa mantivesse re

lações de amizade com ne

nhum dos hóspedes do hot el.
Ante-ontem, à hora do almoço,
Virgilio recolheu-se ao quarto
enquanto sua esposa permane-
cia por alguns instantes numa A CREDIARIA . PARAsaleta onde os pensionistas
têm por habito paletras. Nes
sa ocasião surgiu Virgílio, que
afastasse. Pouco depois, os hcs
sa, ordenando-lhe que dali se

advertiu severamente a eSDO-

pedes perceberam que o-câsal Aproveitem a Oportunidade
dis�utia violentamente no in- Atenção! muita atenção!
tenor �o quarto, e. logo, OUVI-, Povo d,e Florianópolis!ram gntos de Mana, que saiu A "CREDIÁRIA PARA TODOS" estabelecida á rua
perseguida pelo marido" que I Felipe Sehmídt n, 38, esquina Jeronimo Coelho, atendendo aos

detonav� u!ll revol�er .. Várias efeitos da crise ocasionada pela grande alta que vem díarta •

vezes atingida, a infeliz mu- mente demarcando em tecidos e roupas feitas em geral - lUUI.
iher, quando procurava ga- TO AO CONTRÁRIO - resolveu a partir desta data até o dia
nhar a rua, tombou nU!lla !?OÇ� 31 de AGOSTO fazer uma grande bonificação em seus preçosde sangue, em plena Via públí- afim de benefícíar ao distinto povo de Florianópolis.
ca.

_ '. .

r"
A todos que interessar, freguezes ou não, queiram sem

..

Nao sat,Isfelto, ainda, "[L'gl--
I compromisso fazer uma visita á CREDIÁRIA PARA TODOS.

no encaminhou-se para o ba-
nheiro do hotel, onde, após ar-III[!III----I----------------------�
rombar a porta, desfechou dois

IItiros contra o aspirante Antô-Inio Amim, que se preparava'
para tomar banho, atingindO-IJ mortalmente, O criminoso"
correu, a seguir, para os fundos COMISSÁRIOS DE AVARIAS
do prédio, onde encontrou o Reprelentaçõel Transportei Maritimol; FerrO.

dactilógrafo Afonso Cesar Rea- Conliqnações -- Conta Pr6pria viário., Rodoviários, Aéreol,
Rua Pedro Ferreira, 5 Cnscoe, Fôqo. Acident•• do

le. Este quiz desarma-lo, mas 2' Pavimento Trabalho. Acidente. Pe••oai.,
foi, também, ímpíedosamente CAIXA POSTAL. 117 Re.pon.abilidade Civil e Vida.
abatido. IVirgílio Santana procurou, Endereço Telegráfico « BO seo»
então, fugir, sendo enírentadc

1
_

pelo dono do hotel, Hermíndo
Meleiro Afonso. Tentou alvejá
lo, mas, ao 'perceber que Já 11::;
via esgotado a munição, sacou
de um punhal e avançou d'�cj.
dídamente contra o hoteleiro.
Este desviou-se do golpe, dar-do
oportunídade ao assassino de

por-se em fuga.
Mais tarde, as autoridades

policiais tiveram conhecimen
to de que um indivíduo, na es-ltação de Álvaro Alvim, eS�<LVa
disparando tiros e pondo em

Ipolvorosa os seus morado' cs.
Nessa ocasião foi atingido o

.

menor Adelino dos Santos, de I �•••••••••••••-••••••••••••••••••••••••••••••••••••

i:ri��Os, que ficou gravementei
•

CASA DE SAúDE E MATERNIDADE
ENTREGOU-SE À POLÍCIA G' "SÃO SEBASTIÃO"CRIMINOSO
Às 11 horas de ôntem, apre

sentou-se à Polícia o auto!' da
tragedia no Braz. Confessou
que depois do crime esteve err,

Álvaro Alvim, onde se embi ;3.
gou. Por questões de troco dis
cutiu com o dono de uno bar.
Interveio um soldado e êle
puxou do seu revolver, haven
do troca de tiros.

Dre Artur Pereira
e Oliveira

Clínica Geral d·e Adulto•
Doença. da. criançaa

Laboratúrio de Análi.el
clínica•.

Oonsultôeío : rua Felipe Sch
m-ídt', 21 [alto. da Cala Po
rai.o]. dai 10 30 á. 12 , da.

15 à. 18 h•.
Re.idência: ru.a Vi.c. de Ouro

Preto, 64.
Fone: 769 [manuall

Clínico�\�tSDuqQ� Laboratório� �:�. -

;:::;: � RUA JOAO PINTO, 25 - fone: 1448
� ,

� (em frente ao Tesouro do Estado

nnÁTOnoPhTOLOGlCR5 Florianópolis

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

Exame de secre�es.
l'utovaccinas e transfusão de sangue.

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

TODOS
Rua Felipe Scbmidt. 38 - Fône 1595 FlorianópolIs

R. H. BOSCO LTDA •

ITAJAi - S· CATARINA
SEGUROS DE:

SGb a díreção clínica do

DR. DJALMA MOELLMANN

Construçâo moderna e confortável, situada em apr-azível chácara com
. esplêndida vista para o mar.

Excelente local para cura de repouso. Agua fria e quente

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

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtas
- Eletricidade médica - Exames endoscópicos.
Laboratórios para 08 exames de elucidação de dlal/,'Dóstlcos.

Apartamentos de luxo com banheiro
Apartamentos de la classe
Quartos de 2a classe
Quartvs com duas camas

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

Casa de Saúde Cr$ 400,0.0.
o DOENTE PóDE TER MlilDICO PARTICULAR

FLORIANÓPOLIS
Largo São Sebastião --o- Telefone: 1.153

� �

'1"1,." OA·." ''',AL,
riIIIIriIIII Fabricante e distribuidores das afamadas con-

!J 1111 fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran.
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, mOl'ins e aviamentos

I
.

para alfai':1tes. que recebe diretamente das
melhores fábrica.. A Casa "A CAPITAL" chama a atençao dOI Snrl: Com�rciant•• do interior no sentido de lhe fazerem uma

visita antel de efetuarem lual compras. MATRIZ em Florlan6pohs. - FILIAIS em Blumenau e Lajes.

I
I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Capturado o imperador Kangtha Em águas da
s. Francisco. 22 -U P O marechal Vasilevliky anunciou eBtar 8· d T

' ·

em liuali rnfíos o imperador Kangtha da Manchúria. Foi êle o último ala e oqulOimperador, pertencente a velha dinastia Manchú sob o nome de

Hauantung. Depo.to em 1911, adotou o nome de Henry Puyi e viveu Xlan i lhu, 2:l (L'. P,) _ ,\[0 dia
como particular, até que em 1932 os japone.as e colocaram a frente :lI, serú assinada a rendição do
do Estado Independente da Manchúria. Em março de 43 voltou êle Q .I apúo, a bordo do couraçado
seI' coroado imperador desta vez da Manchúria, sob o nome de Kcing- "1' '>, '

b
.

th O d h d V I k d d b
>

.\ IS�OUI'I , CIlI uguas da alua
a. eapnc o e ali el y na a iz sô re onde foi encontrado c de Tóqui o. Foi O que informou

duo a vezes imperador. of'iciulmcn!c (l' general ;\lac Ar-
l hu r, cnnfirmundo as iuf'orrua
çõcs transmitidas onlem à noite
pela cmisso r« de Tóquio, que
não nu-nrionaru o nome da uni
dar!c cm que seria realizada a

solenidade, Logo cm seguida, o

general :\lac Arl hur deu a co

nhcctr alguns dos planos para
a ocupuçào do Icrr itório do Ja
pão pl'l,ls Ió rçus aliadas, que se

ri am Ir<lnsportadas, por via aé
rea, para �,quclc país. Em Ok i
nawa, xu l ien l o u :\lac Arthur, já
se cru-on l rum grUlJOS de numc

rosos ,1I'i()I'S de transporte n o r

tc-an.crican os para conduzir os

soldados. Soube-se, ademais, que
inúmr-rns aparelhos de transpor
tc foram retirados de linhas ci
vis, inclusive do At lânt ico, pa
ra realizar o scrviço de trans
porte das tropas de ocupação.

F
No pasto de inscrição. na sede

orense
! da Delegacia do I. A. P. L, à rua

Felipe Schmidt n, 5, lo andar
nesta capital estão abertas até

Julgamento realizado pela Tri 18 10 45. as inscriçees para o Con
bunal Pleno, em lie.são de ontem: curso de INSPETOR DE ALUNOS
Revisão criminal n. 99, da co- DO SPF. promovido pelo Daparta

marCia de Joinville. em que é re- menta Administrativo do Serviço
querente Edgard Alvell de Castro, Público (DASP).
Relator o Ir, desembargador AI- Diariamente das 830 às 10,30
fredo Trompowllky. horas, exceto aos sábados, os in-
O Tribuna'I. por Inaioria de vo- teressados poderão obter os escla

toa, deferiu o pedido, para abllol- recimentos que desejarem. Os que
ver o requerente. Vencido o IIr, não poderem comparecer ao refe

desembargador Urbano Sales. rido pesto. por residirem fóra da
capital, deverão dirigir-se, por car

ta cu telegr ama, ao endereço aci
ma mencionado.

Florianõpolit 23 (�e Agosto de 1945

A RUSSIA REJEITOU
Moscou, 22 (U. P.) - o órgão governamental Isvestia in

farmou que a Rússia regeitou redondamente a sugestão dos

aliados, no sentido das eleições nos países libertados serem rea

lizadas sob controle aliado. Um tal controle, afirma o jornal
soviético, constituiria uma intromissão na soberania dos paí
ses libertados, que não se justificaria de forma alguma.

�.

só
05

VERDADEIRAS

PASTILHAS

VALDA
remedio eficazsão o unlco

para evitar e tratar

os ROUQUIDÕES, os CATARROS
as DORES DE GARGANTA

licença d", D. N 5 P N0 186
de 26 de Fevereiro

,

"-toO/ho de 1935
O(j:J"> 9

/ 0,002, EucaIYP!O! O.

«Fogo Simbólico»
Hin, 22 (E.) - Procedcnte de

:\Ionle Castelo, () "Fogo Simbó
lico da Pálria", ([ue vem per
correndo () nosso litoral desde
praias nordesti,nas, carregado
por equipes de atletas nacionais,
ohegúu domingo no Rio de Ja
neiro, com feslividades e seguiu
na llIanhã de segunda-feira pa
ra () Rio Grande do Sul.

O archote simbólico esteve

depositado durante a noite na

igreja do outeiro da Glória, dalí
continuando seu percurso para
o su) elo país. A partida consli
tuiu um espctúclllo cívico, f'S

land0 presentes ao ato o major
Almeida :\lorais, representante
do Irinistro da Guerra, gene
ral Góis :VIonteiro; general Va
lentim Benicio, comandante da
P Hegião :\'lilitar; desembarga
dor Edgar Costa, irmão prove·
dor da frl1:andade de N. S. rla
Glória do Olltelro, outras auto
ridades civis e mil i Lares e gran
de número de pessoas. l.'ma
guarda de honra, constil,Jida
]101' atletas de tndos ',JS corpo�
da la Região :\Iii i Lar, se estendia
por tôda a ladeira da Glória, à
espef8 da passagem da tocha.

RITZ - Hoje - ROIY
SIMULTANEAMENTE ResenhaÀs 16,30 e 19,30 hn. Às 19 horas

Pequenas notícias
No gabinete do lir.prefeito munici

pal, ceI. Lopes Vieira, reune' se ho

je, novamente, a comissão encar

regada dos festejos de recepção ao

«Fego Simbólico da Pátria». que
brevemente, eltará cruzando " nos-

80 territ6rio, rumo à c::apital gau
cha.

•

O Lira T�nis Clube oferecerá

heje à ilustre embaixada bahiana

que ora nos honra com lIua visita,
uma animada «soirée»,

•

Foi aberto, por conta da arre-

cadação elo corrente ano, o crédi,
to especial de Cr$ 15 200.00, des

tinade a atender, ne.te ano, ao

pag'ameJllto elas despesas decorren

tell da execuçã.o do decreto-lei n.

1320. :le 12 de abril últim".
*

John

No localidade de Três Barras,
diltrito Major, munic.íF>io de Tiju
cas foi criada uma escola mi.ta

A loca\icl.ade de Ermo, mumClplO
de Araranguá, foi, também, con

templada com idêntico estabeleci'

menta de en.ino.

Sessões Chics
Garfield, Gig Young e Henry

Carey em:

AGUIAS AMERICANAS
Suas azas eram prateadas. Sua
silhueta gracil e magelltosa e ace

lerado o palpitar de lIeu coração
de aço. Dela os pilotos diziam: «E'

tão formosa ... » E com ela corre

ram ellsa gloriosa e imortal aven

tura. «Mary Ann» é a noiva dos
aviado reli. Façanhas sem preceden
tes! Ataques sem treguas! Sob um

céu que rugia a tempeatade da

guerrCl eltes herois desafiaram a
Susan Peters vai
reaparecer
Hollywood, 22 (U. P.) - A

estrela Suzan Peters, que ficou

paralítica em consequência
dum acidente numa caçada,
está agora em lenta reconva

lença. E deverá reaparecer nu
ma fita da metro, especialmen
te escrita para que Suzan pos
sa fazer todo seu papel numa
cadeira de rodas.

morte .. ;

Impróprio até 10 anos

No programa:
Brasil Atualidade. 2x56 - DFB

Preços: Ritz· Cr$ 3,60 e 2,40
Roxy - Cr$ 3,00 e 2,00

Domingo, no Ritz e Roxy - Walter

Huston, Ann Harding e Oscar
Homolka em:

MISsAo EM MOSCOU
DSllvenda a verdadeira' RUSSIA
emergidCl do maior conflito de
çla•••• que a hi,toria já prllunc:ieu

l'aravana X IIValP mingo para sábado à noite, VClJl
U 11 I

sendo objeto �e cogitações, dos di.
Ef'ct i vamen tc, o jôgo desenrolado gentes l!OS dOIS clubes, 11a alguns

domingo último, I�O gramado da dias, n .."lmcl:te, o'; sr�. .�ntonio
Fcrlcração, cm disputa do carnpeo-: :) vc�a� l! Huf ino _Fe!Tell:a tryeranl,
na lo local, entre Caravana do Ar ja, al",uns enlendllllen�o�. sobre o

e Avn i F. C., foi dos melhores nal a�sllnlo, o qual devera ficar resoJ,
presente temporada, vencendo o

I vido nY:ll novo encontro daqueles
ptinieh-o deles, pelo score de 2 a 1. dOIS dirigentes.
Conludo, não foi impr-cssio n a n-

•

l c, muito embora, da part ida resul- BRILHANTE VITóRIA
lasse a quebra da i nvcncidiil idude �io, 2-2 (E).- COIll uma nov, e
do Ir-am nvaiano, que embora der- hri lh ant e VllOI'lH da secção de atJe
rotado continúa na liderança do Iismr, do Fhnni ncnse. encerrou'se'
ccrt amen, distanciado de 1 ponto I domingo, a prunerra competição d�
ainda.

'

Lrof'éu "Xlá rio Mareio Cunha". A
O panorama aprcsen tado no cam- provas disputadas no estádio Gl!a�

po de hííu, foi de molde a propor- n,ab�ra re�lstraralll bom indire
clonar ao "Caravaua" a vitória, t écnico : DOIs "records" foram SIl.
l'0l110 rt-a l men l e aconteceu dado pcrarios sendo que um no sábado e
o cspi ri to de combatividade'cmpres- �),utr�) domingo. O primeiro, com,
ludo. 'l-cni camen!e, o Avai, es- ,1�l dlvlllgamos� foi de autoria de
l cvo ('111 plano superior, prcdomi- Geraldo Olivei ra, o campeão bl'"
nando na segunda Iáse, onde apa-' �i1('Il'I) que trn nsfcr in-se há POUCL
rccC'r:llll. rnaiúscularnente os backs

' para o Vasco, que _marcou 7111,08
dlis "brlgurlciros", avanlajando-se! Ill� salt!_l em extensão e. o segund'
" a lrl ir, sobre seu companheiro fOI registrado pela equipe ,iuvert
Xloruci r, os quais impediram a que-I de 4xl0fJ met2'os cio Fluminense
da do redulo guarnecido por Pei-! que obteve 4;)",4. '

x o to. •

:roclaYia,. o "Caravana" mesmo NÃO APROVOU

Homenagem
nao possuindo uma linha diantei-

.

Rio, 22 (E.) - O Conselho N.
I'�l que rivalizasse com a con l rá- cional ele Desportos, em sua lilt.
na, poude �nvolver a defesa avaia-lllla reunião, tomou conheciment'

Amanhã, Lira Tênis n,a Clll \'�lI'JaS "csgr images", resul- do
_ despacho do ministro da Edl�

no lanr!o dai os 2 tentos. I caçao, contrár-io ao pedido de

,Clube, com um jan.tnr oiere I . A. linha de Irente do "Caravana", x ilio d�. Confederação BraSilc��
cido por seus ernigos da; 1.lll1ll�)ll-S� a allll1en.lar o valente de Pugilismo, para _o compareci,
«turma da pobreza» serão J ccn tro-a \ ante Lconídas, que, pela mento da representaçao brasileir

!

homena "e-dos s

'

Iv '1
sua coragem c Impetuosidade, con- ao próx.rno campeonato sul-amnrla

5 "' o Jovens I - S("'lll'l J'I
.

'I' '1 "k A I
. -

., c'

, ,.

.

"'"
I T.)lll ar a VIgl anCla (O 'ee- cano, (eClsao daquele titular foi

san Vasco GondIn, DultavIo per �1Yaldo, de forma espetacu- jomada por "inexistência de '

Coelho Junior, Paulo Gevaerd lar. Foi, dc fato, o grande valor da ba".
,'cr·

Ferreira e José Kowalski, que equipe. O melhor, mesmo. Em se- Ainda por despacho do ministro
·lutaram na Itália integran

gundo p�a�10, apareceram Sanford da Educação, foram aprovados os
,

' e AmHUJ'I este aujor do outro tento, e�L�tllt'JS das F(!d�'Ões Metrfl o.
'tes que eram da nossa FEB, eh:llando_ ao "goal" contrário sem litana e Goiana de Futebol.

P

I a. !11tenç·�o. rle obter resultado po-I •

Intercambl·O �I1lvo. HelLO e Azam, os ponteiros, VASCO DA GAMA
f or�llll os mais fracos. Também, I Dia 21 últimn o Vasco da G

I
lllllltO .\:-,f.orçada, foi a linha in-, do Hio fesLeiol� seu '470 • ,am�,

. comercl·ai lel'medlilrla, composta de Galo, Ha-I rio de 'fundaç'ão d t
anl\ ersa·

,

roido e Verzola I .

.' ural1 e os quals
I O . t " : '

.

. ,pl'e>1lou assmalados serv�ços ao

I L ' 21 (B N S) O ",..>,I1<1n ,�) aos \e,l,Icldos, Nlzeta e l'sporte nacional.
,onares, ...

- S I IaO, cavaram ardorosame.n le I •

,grandes mercados suécos para durante o primciro lempo, não con�
mercadorias inglesas téxteis sl'gulI1do, um contrôle com os de- SEM ADRICA •••

compôem os maiores centros Illai, companheiros, principalmen- - O sr. foi apresentado pelol
le COI11 Brúulio, que esteve J11orm'o t d Vde importação de produtos da represen antes 0« eleiro» e apo'

� nessa fase do jogo. Os demais ,t'o-' d 1 I d I
, Gra--Bre.j.'anha. O "FI'n:ancI'aI

la o pe o penoa 0« ate·. Por'
v garam ,Ilormalmente. VAD tanto foi aclamado.

Times" informa que as firmas - Isso mesmo.

suécas e s tão aumentando INICIA,TIVA FRACASSADA - Quer dizer que se o «late»

enormeInente as suas enco- nio, 2� (E,) - Fracassou a ini- lhe negasse apoio, perderia.

d .ç b' t b ·t'
CÍJativa da Federação J\lctropoli· - Não. Teria ainda o «Siderur'

men as aos <la ncan es n a- tana de Hemo, promovendo a ler-, gia» para decidir-
nicos. Um outro órgão especia- ('�'ira .regata de sua temporada ofi-I - Bom, Mas suponhamo\:) que o

lizado advertiu recentemente cIHI, a lal'(1e. O horário determi- representante do Tubarão nõt

que pelo menos vinte organi- nado pelo presidente da entidade, I comparecesse. Que aconteceria?

zações suécas estão interessa- que foi, aliás, contrário ao propú- i - Escuta aqui. Você é meu

� Sito pelo Conselho Técnico, niio am'go?
das em comprar e vender n1er- ]loude ser C'umprielo' porque jú I - Claro que sim!
cadorias a Inglaterra, Uma fir- 110 primeiro páreo, soprava fOI�I�
ma, por exemplo, deseja entrar su:loeste, que ,rlificultava, ? ,alinha-I
em contacto particular com os

mEnto dos bal cos na pai lida. Ha-," '.,' I vm, por outro lado, segundo as pró-
fabIlcantes de matenal agIlco-, Dl'Ias drclarações do úrbitro e cio I

la, enquanto outras pretendem juiz de partida má vontade cios li-'
impol1t�r objetos variados, co- llloncir?s. ;'\inda assim, disp,utaralll-'
mo tapetes etc '

se o pl'llllClrO e (I segundo pare os do

I
.-,. - programa, nos quais sairam vence-

A U:r:_rao de .ImI?ort�çao e, Ex- dores o Boqueirão e o Botafogo. A'

I portaçao das mdustnas suecas', sajd� do terceiro pareo foi dada

,uma importante organização com uma hora de atraso, apenas,:
de negócios, deseja por seu tur-

lllas teve que ser ar,lll.la<1a devido o

t ' .' - abalroamento de vanos barcos. A Ino en abalar �egocraçoes com confusão estabelecida provocou a

os produtores mgleses de pro- <u<.pl'nsão da regata pelo árbitro I

MUITO BEM'dutos químicos. A Suécia está atilude essa aprovada por muitos � li

pal1ticularmente desejosa de lalll('n�ada P?,r o�Jtro.s .. O sr. Nova I .

,

t.,
' . :\fonlclro, ahas, ,1ustlflcou sua de-! R�orgl!lmzado por um grupo de

lnC�n lVar seu co�erclO com a cisão com a alegação de que o pa-
dedicados cestebolista•. rsoparecerá

Gra-Bretanha, pOIS quer subs- trimônio dos clubes eslava seria- dentro em breve, o conhecido

tituir os mercados alemães pe- 11:ente ameaçado. O Conselho Téc- -Ba;ndeirante Basquete ClubeN, que

los ingleses Illeo, reuniu-se ante-ontem, à tarde antIgamente lie destacou em quase

_

.

a fim de marcar data para a con� todoli 011 torneios promovidos pela
No bar e no lar clu:�o. cIo certame. De acôrdo com F.�.C. Os .compone?te! do Ban-

K NO T
o Co.dlgo, es�a. data deveria ser a de elelrante, cUJO .Iema.e: Tudo pe.!o
dOllungo prOXIIl1o. esporte catarlnenlle, em se.sao

• realizada àia 21, no clube "Doze

SEM ALTERAÇÃO A COLOCAÇÃO de Agaito", elegeram, per aclama-
DOS FAVORITOS ção, a seguinte diretoria provisória:

Hio, 22 (E.) - Após a rodada de Presidente Natan Schweidson; &e'

domingo, a situação dos clubes dis- cretário, Alvaro Selva Gentil; te

pulanles do Campeonato d(' Profis- 1I0ureiro, Lauro Batisttoti.

sionais, por pontos perdidos fi- Avante pois, jovens da .Dolo ao

cou sendo a seguinte:
' cesto! Para Q frente, liem olhar

Vasco .... ,., .. ,., .. ,......... 1 obatáculos, e com decisão. e3mO'

Flumi,nense 2 gusm o indiferentismo.

FlaJ,l1�ngo .. , :. 2
Amel'lca 2

�.?taf�g� ," �
.. .. .. .. .. .. .. .. .. 3

Sao Ll'lstovao :.,..... 6
:\Iadureira ... ,.,.............. 8
Canto do Hio ., ,...... 9
Bangú , , 11
Bonsucesso , .. , ,.. 12

•

não deve faItar

CONCURSO

o ESTADO Esportiv

rUXIR Df NO�Ufl�

BRITO
o alfaiate indicado
Tiradentes, li

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

VASCO x AMÉRICA
Hio, 2':<: (E.) - A antecipação do

encontro Vasco x América, de do-

PARA

E C Z
FERIDAS,
E MAS,

INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS/ ETC.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


