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SÃO FRANCISCO, I (U. P.) -- FALANDO DE BORDO DO ENCOURAÇADO "MISSOURI'" NA BAUIA DE ®.E�g�::ASCURTAS, O ALMIRANTE UALSEY ADVERTIU QUE OUTRA GUERRA SERÁ INEVITÁVEL, SE OS ALl�hs_�_il�', SE-,.,.,." .... ,. '-,,�;<f

RAM SEUS TÊRMOS DE RENDIÇÃO AO JAPÃO, SEM QUALQUER SENTIMENTO.
os LA ==-==:c""- ::s:::e _

A indústria, de automóveis e a reconversão
Londres, 1 (B. N. S.) - No- condições de emprego serão

tícías do centro de indústria substancialmente ampliadas
de automóveis de Oxford, pu- relativamente ao nível de an
blicadas pelo "Daily Tele-

graph", informa que a firma tes da guerra. O sr. Miles Tho-

"Morris Motors" elaborou um mas, vice-presidente da men

plano geral destinado a uma cionada empresa afirmou que

rápida reconservasão no tocan- o "Morris" _projeta ele;rar. a

te á produção de caminhões e sua prod�çao de auto;noveIs. e

caminhonetes não só para o I outros
veículos ao mvel eXIS

mercado interno, como para tente em 1939, no decorrer dos
finalidade para exportação. As próximos 6 meses.

o MAIS AN'rIGO DURIO DE SANTA CATARINA

Proprietario e ülreter-üerente MOACYR ICiUATEMY DA SILVEIRA

Ano XXXI , florianóp'olls- Sábado, 1 de Setambro de 1945 M. 9462

�:r�����aa O inverno Irará dificuldades Pena de morte para
,.

-

_
Berlim, 1 (U. P.) - O gene- dura apresentada à Comissão lQuisling "

.

Tóquio, 1 (U: P.), - o �ene I ral Eisenhower declarou hoje Aliada foi o problema do ínver- Oslo, 1, (U .. P.� - O tn�)Unal
ral Mac Arthur esta terminan- I que em fins do próximo inver-' . . que esta Julgando Vidkun
do os preparativos para re- . ,no próximo, dada a escassez de Quisling' reuniu-se hoje na

I no as forças amencanas na Eu- l' t b ti 1 Iber-Í' ,

ceber oficialmente os ter- . ,_.' ,
a imen o, com us rve e a er- presença do advogado da dete-

d dí
-.

d" I ropa
Iícai ao I eduzídas ao nu-

D'
.,

tá 1" tmos a r�n Iça0. m?o? icio-
mero estritamente necessário gagem. ISSe mais que sera ne- sa, que es a igeiramen e en-

nal do Japão; cenmoma, es�a i a uma força permanente de cessário importar produtos ali- fermo.

que. sera . r��I.Izada na propna
I ocupação, possivelmente uns mentícios dos Estados Unidos,

•

capI�al mpomca. Entrementes,. 400 mil homens. Eisenhower especialmente cereais e alímen- Oslo, 1 (U. P.) - No curso

cont�nuam chegando
_

novos I acrescentou que a tarefa mais tos em conserva.
da sessão de hoje do tribunal

contingentes de ocupaçao, ele- que julga Quisling, o promotor
vando-se a mais de 40 mil ho- Schojedt afirmou: "Não há
mens o total de combatentes

p
·

t d A bílíd d
possibilidade de dúvida sôbre �------------...._:

norte-americanos que j,á = rOle os e casas 1 ma lia e Quisling. Ele deu informações Preferem oencontram na zona de Tóqulo. ti
-

B t b I ao nosso inimigo. As declara-
Na cerimônia de rendição, a na ra- re an a tardia cões demonstram claramente o

realizar-se domingo, estarão I que Quisling quís fazer, quis e estrangeiro
p.resentes.M�c Ar�hur, Wainw- Londres, 1 (B. N. S.) _ Vá-I ,S: Francisco, 1 (l!. P.) ---: -f'> fez o que quis. Estamos em Ia-

right e Nimitz, ale� de outras rios especialistas norte-amerí-
I r�dlO .de KabaroyskI, na Sibé- ce da maior tl'�iç�� j,�mais visaltas p�tentes mllltare� nor-I canos construção de casas, na, dIZ que os Japones.es na ta na nossa história .

t�-amencanas. A ocupaçao eS-t ora em excursão pelas aldeias parte .sul de Sakal.na Içar!lm.1
'"

ta-se processando normalmen- e cidades do Reino Unido mos- J bandeiras vermelhas por toda Oslo, 1 (U. P.) - O premo-
te, não tend� a�é agora ocorri-I trarn-se grandemente i�pres-! parte, enqua�to que homens, tor que chefia a acusação no

d? qualquer m?ldente desagra- síonados pelo entusiasmo das mulheres e cnanças, ostentam, julgamento de Vidkun Quisling
dável com os Japoneses. l autoridades locais. no tocante orgulhosamente, lenços, ver- pediu a pena de morte para o

aos novos projetos de habita- I melhos ..Alguns usam ate uma arqui-traídor norueguês. Quis-

Pagará o pre�o ções. De acordo com as pala- braçadeira, outros acrescentam ling não demonstrou a menor
\I \ vras da senhora Rosenman gravatas ou chales vermelhos. emoção ao ouvir a palavra de

da derrota I presidente do Comité Nacicl1al Est.a atitude, acrescenta �jseu acusador. O eixo Farrel-Peron
_..e Casas dos Estados Unidos emissora, demonstra que os m-

8 á ·d dTóquio, 1 (U. P.) - O Ja- 1S cidades britânicas estão exi� pões conhecem perfeitamente er CUI a osa- Nova Iorque, 1 (U. P.) - O
pão está disposto a pagar o bindo tendências extraordma- o.�alor real de toda essa ama-

t t d d "New Iork Post" voltou a ata-
preço da derrota. Foi o que i�- riamente avançadas. Por GOda bílidade. meu e es u a o cal' o govêrno argentino, ena-

f�r�o� um po�ta-voz, do mi- parte, as populações aceitam) -

No bar e no lar Roma,l (U. P.) - Até o mo- mando ditadura o "eixo" Far-
nístérío Extenor, o sr. Kase, )S planeamentos em larga es-

K:N O T mento não foi elaborada ne- rell-Peron. Afirma o jornal que
que foi educado na Unive::sida-. cala. A .�nhora Resenman, te- não deve faltar nhuma acusação contra Edda êsse govêrno, que não cumpriu
de de Harvard. O mesmo mfor-I ve ocas.lao de elogiar a.solidez Ciano. Fo:i o que declarou o sr. os compromissos assumidos
mante ac_rescentou. que os �s- da� novas casas construídas na

I b
Pietro Nenni, atual presidente perante as Nações Unidas, es-

tados Un}do� devenam ser Iir- Grã-Bretanha. rá testemun ar da Comissão encarregada de tá fazendo todos os esforços
mes,!. porem Justos e� face do.

. .
apurar os crimes cometidos para impedir o retorno da de-

Japao que estav� disposto a Está esperando Cldade,l (U. P.) -_ O .antl-jpelos fascistas na Itália.

0lmocracía
à Argentina.

oferecer sua amizade aos ven- go embaixador alemao Junto. mesmo informante salientou
cedores.

Yokohama,l (U. P.) _ Ao
ao Vatican?, bar�o vonWeiz-Lentretanto, que o caso serã Vai mudar-sesaecker, fOI recebido hoje pe- CUIdadosamente e x a m i na-IQuereul a verdade I pass?, que os jornalis,tas. alia- la manhã em audiência parti- do afim-de ser determinada a S. Francisco, 1 (U. P.) - A

.
dos ja percorreram ToqUIO, o

I general Mac Arthur está es-
cular pelo Papa. Ao que se in- possibilidade do confisco de rádio de Tóquio diz que o ge-

.

Nova Iorque; 1 (U. P.) -:- �; perando até reunir fôrças mais forma, o barão juntamente! suas propriedades. Além diSSO. neral Mac Arthur transferirá

LIga Internaclon�l. �os DIreI-I poderosas, antes de entrar for-
com o conselheiro secretário é possível que Edda Ciano pOS_1 amanhã seu Q. G. do Grande

tos do Homem, dírígíu um. te-I malmente na capital amarela.
da embaixada, pretende entre- sa ser acusada de atividades I Hotel em Yokohama, para a

Iegrama a? presidente _Vllla-, Enquanto isso, o comandante gar-se aos aliados, para apare- contra os inimigos de MUSSOli-j antiga residência do gerente
�oel, �a Bolívia, no qual dIZ q�e. em chefe aliado já está tratan-

cer como testemunha no [ul- ni e de seu regime fascista. da Companhia Petrolífera do

desejamos saber a verd�de so- do com o Q. G. e com o govêr- �am�nto dos
. crimin?sos de

A
• -

de 1
Sol Nascente.

bre as alegadas detençoes de no japo
A

t
'

d . f'
.. guerra, em Nuremberg. Quan- mlssao 1\--.---a-----.---diversas personalidades bolí- dr'

�es a raves e o lCI��S; do deixou de existir o govêrno I celtar· a reDdl�ao
vianas; inclusive o ex-ministro � Igaçao, em �ez de pelo Ia- alemão os aliados pediram a

I De Gaulle \I

do Exterior, sr. Demétrio Ca-
dlO, como antenormente. entreg� daqueles diplomatas, . Sidney, 1 (U. P.) _ O novo

nellas e O ex-mI'nI'stro d'o Tra- J' f- mas a Santa Sé respondeu que M�scou, 1 (U. P) - A lm-
t

.-

"GI "d f ta Izer.am pren"a r ssa salIenta qu por a-aVlOes ory, a ro a
b W ld AI I' ú se deviam ser internados po-

;:, U e a

alh?, sr. a o var�z, a �m .,' viagem de De Gaulle aos Esta- britânica, deixará Sidney ama-
de dlVers�s senadores, ]o�nallS- J-unca-O

dlam t��be� permanec�r co-
dos Unidos foi feita com o pro- nhã, a fim-de conduzir o co-

tas e dingentes trabalhIstas".;, mo partIculares no Vaticano, '·t d t·· f ·t 1"" mandante Sturdee até Lae.

00.
Do Q. G. de Mac Arthur em

I'
onde não m?lestavam, n�n- �:�t� d� �::t�� ��;dê��i:s��I� Nessa localidade, Sturdee acei-

"erca do 6 mIl Yo�ohama, 1 (U. �.) - As guerr:; M�S agora, os propnos política francesa. Segundo o tará a rendição dos nipônicosU umdades norte-amencanas de alemaes resolveram colocar-se.
"E t 1 V Ih" l'd que se encontram em Rabaul

.

f 't·,· I d'
. -

d r d s re a erme a os 1 eres ' ,

Moscou, 1 (U. P.) - Mais m an ana aerea vmdas de At- a Isposlçao os a la os.
f t'd" d D e dos que estão sob o comando

"
A

•

'

•
_ ranceses par I anos e e

23'mil soldados e oficiais japo- SUgI, e a� .forças de desem�ar- M ·t at· Gaulle estão procurando apre- de Inanura na Nova Bret�n,ha,
neses renderam-se aos ex!érci- que mantImo .gu� desce:am _ UI OS pue,um ICOS sentar à França os americanos lNova Irlanda e Nova Gume.
tos soviétivos durante as últi- e:? YO�osuka, Ja f:zeram Jun-. '. como uma posição avançada, _ •

-

mas vinte e quatro horas, nas ça.o perto desta cId�de, e do- Washmgton,. 1 (�. _!'.) � montando guarda em pról da Alena"ao duvidosafrentes de batalha do Extremo �mam agor� �ma area supe- Sessent,a. e seIS mllhoes, �e I civiliza ão ocidental. . \I.
Oriente. A emissora soviética nor a 500 qUIlometros quadra- i pneumatIcos para automovels I . __ .. !t............... __ .. - ....-...._.._.......__

S. FranCISCO, 1 (U.P.) - Se-

destacou que além desse fato, dos, na Bahia de Tóquio. Se- e motocicletas constituem o Chanou a Londres gundo uma mensagem, do mi-

nada mais h�uve de importan-l gundo informou o govêrno ja-: maior número atingindo pela
\

uy nistro da Guerra-japonês, a si-

te naquela extensa frente. En- ponês, o grosso do Oitavo Exér- in d ú s t r i a norte-america-! Londres, 1 (U. P.) - Chegou tuação nas'l;3akalirías está nor

tre os presos estão incluidos 20 cito norte-americano deverá na. Dessa enorme quantidade, hoje a esta capital o ministro malizada e ,as hostilidades ces

generais. Cálculos autorizados desembarcar domingo em Yo- quarenta e quatro milhões, ou da Aeronáutica do Brasil, sr. saram na ilha de Formosa,
deixam entrever que os russos, kohama e segunda-feira em seja duas terças partes, serão. Joaquim Pedro Salgado Filho. muito embora ainda haja algu
até agora já detiveram pelo Tateyama, na península de destinadas a exportação e a O membro do govêrno brasilei- ma resistência nas Filipinas,.
�enos, ce�ca de 600 mil �olda-I C�ib�, à, entrada da Bahia de

I vár,ias ,sUb,st�t,!ições para o, ro
. �iajOU, a bordo do grande devi�o �s dfficUldades de co

dos japoneses.
.

I Toq'UlO. consunllctor ClVll. I aVIa0 York. mUUlCaçoes. _._J

«O ESTADO)
Avisamos ao pú·

blico em geral,
que O pre<o, da
venda avulsa des·
te jornal é de Cr$
0,30 (trinta centa
vos), por exem·

piar.
A DIREÇÃO.

Captad, 1 (R.) - Atracou a

este porto o navio polonês
"Kosciuszko", navegando sob a

bandeira britânica. Sua tripu
lação e oficialidade é compos
ta de poloneses que se negam
a voltar para a pátria, em vis
ta da incerta situação política
reinante naquele país.

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o EST••O�·Sibad. 1 II. Setembro ele '945

DIAMANTES
:F: dificil, ainda hoje, calcular a

produção brasileira de di amantes,
quer seja 'POI' Estados, quer seja o

seu total. As imensas áreas dos ga
rimpos diamantiferos que alcan
carn ,os pontos mais longínquos do
nosso "hinterland", bem como .5

con�tanles viagens que fazem o\.�

compradores enlre (J.iversas zonas

'fIe garimpagem, ql1'andó organizam
os lotes que vendem na Bahia e no

Río de .Janeiro - os dois

prinCi_jlpaís centros de exportaç'ão - difi
cuJ.tam os respectivos cálculos. F.,-

,tima-se, todav'ia, que a pl"odução
brasileira, em geral, atinja no má·
ximo 5% do total mundial em tem·

____--------------------------am--�----

BOA EDUCAÇÃO
O rei Luiz XV da França, quan-

00 únda era menino, saía de Ver
saIhes üom o seu preceptor. À p()r-
ta 00 palácio estava um engraxate PI--.I-------------------------1lII!:que 'tirou o chapéo oean,tc do

iO'1
vem rei. O preceptor respondeu á
saudação desse pobre. Então per
:guntou-lhe 'o rei-menino:
- Como, senhor? Vós saudais

um criado?
Ao que o preceptor respondeu: I- &ire, prelfiro saudar um (lri a

cio, a ouvir dizer q,ue um criado é
mais educado do que eu.

Sapatos de todos os modelos e dos tipos mais
modernos, inclusive Sonda lias para praia ao alcance
das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros !\gllnci.as e Repr••entações em Gera)

PREÇOS SEM RIVAIS! Matriz: Florian6poUs

I Rua João Pinto, n. S
Não comprem seus calçados sem v1sitar a Caixa Postal, 37

T
-

B
·

:J
Filial: Cresciúma

«amanCarlil ilrrelrOS») Rua rloriano Peixoto, s/n (Edif.
-

Pr6prio),-TelelJrazna.: ·PRIMUS·RUA CONSELHEIRO· MAFRA, 41 Agente. nos principal. tnunleipiOf
............................................�

f do &'tado

fMãiiiiEOl !
........f .

NÃO PODE SER .

Barnabé descarregava, na esta
ção, uma carga de pólvora, quan
do o chefe o surpreende de cigar
ro aceso na boca.

- Você sabe o que aconteceu,
aqui, quando um estivador fuma
va, há alguns anos atr az ? Houve
uma explosão que matou vinte ho
mens! ...

- Mas isso não acontece hoje,
respondeu Barnabé.

- Por que não?
- Porque agora só estamos nós

dois aqui.
•

CONFEReNCIAS
Em 1913, o escritor e poeta Luiz

Peixoto fez uma excursão :pelo sul.
Em Porto Alegre; Luiz Peixoto

anunciou uma conferência com o
título "Fatos da Vida Carioca".
Mas uma surpresa aguardava o

conferencista, Na hora marcada
para o início da conferência, só
estavam na sala quatro pessôas à
espera da palavra do literato. Es
te bastante desiludido, dirigiu-se
aos que o honravam com a sua pre
sença e disse, desculpand o-se :

- A�I'adeco a todos os senhores,
mas como "devem compreender,
não posso falar a lima platéia de
quatro ouvi ntes apenas.
Mas os quatro ouvintes protesta

ram, e o conferencista foi obriga
do a contar os "Fatos da Vida Ca
rioca", diante do reduzido aud itó
I'ÍIII.
Tempos depois, em 1933, eslava

o Teatro de Hecreio numa noite
festiva. O sr. Getúlio Vargas ass is
tia do seu camarote à uma revista
de Luiz Peixoto.
No intervalo o autor foi agrade

cer a presença do grande estadia-
,ti.

.

Depois de cumprimentá-lo, o

presidente Vargas falou apontando
a platéia repleta:
- Eis aí uma assistência bem

mais numerosa do que aquela de
Porto Alegre, não? Não se recorria
de sua conferêncla"Fatos da Vida
Carioca"?

O escritor comentou:
- Realmente foi uma ass istênc in

bastante reduzida, aquela ...
- Reduzida, porém entusiasta,

sr. Luiz Peixoto ...
E diante do assombro do poeta,

o sr. Getúlio Vargas explieou con

fidencialmente:
r - Eu era um cios quatro ...

..

•

pos normais.

No bar e no lar
INOT

nio deve faltar

APRENDE BRINCANDO A

d CONTARe Dra. Nina Caro
1/2 a 5 H. P. Ilustrnçõr-s cle Honório Nard in

Edição da Livrnria do Globo

I
REPRESENTANTES Pórlo Alegre.

"Aprende Brincando a Contar"

Irma-OS Glavam I é I1Hl!S excelente livro didático
infami! da ilustre pedagoga Dra.
Nin a Caro, a mesma autora de

I
Rua João Pinto. 6

I
,.Aprcn

..d� Brincando. Criança", que'
Caixa Postal. 42 lnntc ('xJÍo obteve e está obtendo
Florianópolis ('1]] nosso país para o ensino da

leitura às crianças.-------,--------
.

ITil izundo um método progres-
SIVO em que as ilustrações ten.
quase tanto "alar quanto o texto a
Dru. Nina Caro co nsegu iu tOl'�al'
al lruucnte atraente para as crinu
ças () aprendizado das primeiras
operuçôes de Jritmética - malória
que muitas vezes o mundo inf'anfil
encara com certo enfado.
"Aprende Brincando a Contnr '

é uma obra que se recomenda es

pccinlmcnto ii atenção dos pais c
tio prl)f('��'crado primário, pois que
II1('s proporciona novos e seguros
c-iminlu-s na difícil tarefa de cnsi
nar aos pequenos os primeiros ru
dimen+os da arte de contar.
..

Sr 1.)('111 que, sob certo aspecto.
este 11\ 1'0 P ISS,.l ser considerndo
urua obra precipuamente didática
(;1(' não obstante poderá ser ofere:
c irlo a qualquer criança como um
livro infantil, o que talvez seja
umn ': traição'.', .nas uma "traição"
meritór-ia, pois que com a leitura
«onstantc de "Aprende Brincando
,] 1,1'11 �;!r" em pouco tempo o pe
"l'0nO Icrtur, quase sem sentir te
rú aprr-ndirlo mesmo a contar.'
Os st.gestiv.», desenhos que dão

seu I ido :10 texto são da autoria de
Ilonór ir. N�rdil1, qL1� os executou
)C'gunJo croquis esboçados pela
própria Dr:1. Nina Caro.

O 1 ivro foi editado pela Livrar-la t

lo GI( hr., de Pôrto Alegre.

Seja o LlDER DA
MODA

Veda M. Orofino
Cirurgiã - dentista

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

IConsultas com hora mar

cada, no periodo das 14
às 19 horas.

Consultório e Residencia:

IRua Esteves Junior 129.
Telefone - 1218.

MOtOl1 a oleo crú
VENDE-SE um marca "Oli
rnax

"
- mil rotações - Forç

de 6 a 8 cavalos, possuindr
cota de oleo.

Tratâr com Sidnei Noceti à
rua João Pinto, 44.

Telefone 1134.

o ESTADO
Diário Vespertino

Confeccionando o seu
terno na

Alfaiataria Líder
de

CLftUDIONOR OUTRA
Rua Saldanha Marinho 2-A

FLORIANÓPOLIS �aOn�Ba�!, :l!:!c!G�A a Ivento.

Motores Elétricos

NSTlTUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR� DJALMA
MOELLMANN
Com prlUca DOI' boaptu.1a europeua
UDica m6d1ca mIl pra!, ped!1a� a08D·

,'• .cio lIIIrtema llerTa.o, aparelho ._,ito
urtnirlo do homem oi da mulher

__te. T�co: DR. PAULO TAVU_
CulrIJO d. Radlol<J:lrla CUn1ce com o 41'.
'an� de Abreu C&mlll'lE'1O <.ao Pau
,�, lC&<peciallsacio em �. • ..114.
Q1:I11ca. Pêla Uninrs1dad. elo Rio a. J.
=tro. - Gabinet. d. Rato X - �

.

,'loenfl4 cl1n1ca .-..
. .IIetaboUmlo ..

" - lIonc:.a.r<lm DuoclenaJ - Gab1lMte
" filJlor.erapia - lAborat6rto de �
:Jla • iLD.âll.l4l cHn1ca. - Rua J'enIaDdc
..chado, a. "'one 1.111, - rIOI'WDóPOHll-

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

-

Clínica Geral doa Adulto.
Doenças da. crianças

Laboratório de Análise.
cUnicas.

Consult6rio: rua Felipe Sch·
moidt. 21 [alto. da Casa Pa.
raiso], das 1030 ás 12 s dei•

15 à. 18 hs.
Re.idineia: rll4 Vise. de Ouro

Pr�to, 64.
Fone: 769 [manual]

MACHADO & ClA.

Redação e Oticinas à
rua João Pinto n.? 3

Tel. 1022 - ex. postal 139

ASSINATURAS
Ns Capital:

Ano Cr, 70,00
Semestre Cr' 40,00
Trimestre Cr' 20,00
Mês CrI 7,00
Número avulso CrI 0,30

No lDterlor:
Ano Cr8 80,UO
'Semestre CrI 45.00
Trimestre CrI 25,00

AnúnciOl mediante contrito.

Os originais, mesmo não publl
caêos, não serão devolvidos.

Comunicavão
Ternos a satisfação de p a: ticrpar aos nos 'lOS distintos se

gurados e a todo o Comércio do Estado, assim como as nossas

orezada& congêneres e ao púb ico em geral, que ac s bam os. de

.ornear agentes gerais para Santa Catarina, a conceituada firma
desta praça.

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

Caixa Postal, 42.,
Glavam

A direção não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos DOS

artigos assinados

Livros Novos

Florianópolis, 27 de agosto de 1945
SEGURADORA INDUSTfdA E COMERCIO S/A.

Mário F, Martins. (INSPETOR GERAL)

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

.es, ao Comércio do Estado e a') púb ico em geral que fomos

iistinguidos pela importante firma de Recife, SEGURADORA
NDUSTRIA E COMERCIO S/A., com a nomeação de agen-
s gerais para o Estado de Santa Catarina.

Florianópoli •. 27 de agosto de 1945.
IRMÃJS GLAVAM

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

�i .a � �

MATE: gelado
chã
chimarrão

4parêlhos elétricos
A Instalaclora de Florianópolis,

à rua Trajano .n. 11, avisa à sua dis
tinta freguesia que- dispô e de ope
rários habilitados para executar
instalações de Luz e Fôrça em ge
ral, fornecendo orçamento grátis e
sem compromisso para seus servi
ços.
Possui também oficina especiali

zada, com técnicos profissionais
para consertos de aparêlhos elétri:
cos, enrolamento de motores c dí
namos, estabilizadores, ferros de
engomar, fogareiros, aparelhos mé
dicos e outros, com exceção de apa
relhos de rádio.

_.,_", " "

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

Bebida saudável
APENAS Cr$ 3,00 I CASA MISCELANEA distri

ÇOIll e�s,a ínfima quantia
_ �océ buidcra dos Rádios R. C. A.

elSta auxlhaJl,do o seu

prmnmo'jCentribua para a Caixa de Esmolas Victor, Válvulas e Disco�.
.os Indi2entes de Florianópolis. Rua Conselheiro Mafra, 9

Esta verdadf-� I

Até ces 300,00
Precisa.se alugar uma co.a, não

muito distante do Colegio Coração
de Jeaús. P-agam-se atéCR$ 300,00
mensais, adeantadamente. Dão-se
referincias. Informações nesta Re.
dação.

I

NOVO HOTEL
de Miguel Rodrigues de

Sousa
Angelina, Município

de S. José
(Viagens diretas ou via

S. Pedro)
IDEAL PARA REPOISO

é a

Não se aceitam hóspedes
portadores de molestias

cont<Jgiosas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Lira T, Clube�Amanhã, dia
XI de Fevereiro, em homenagem

pelo2,
ao

Soirée, promovida
Diretório,novo com

- , -

IOICIO

Centro Acadêmico
21

,

as horas,

VIDA SOCIAL II
Comercio, e deetacado elemento I
nos meios esportivo. locais. I. '*'

A prof. aritc, Noemia Souza, fi-Ilha do IIr. Lúcio Souza, faz anos

amanhã

Alliver�áríos :
Deflue hoje o aniversário nata

lício da exma. sra. d. Augusta
Bulcào Viana, viuvo do saudoln
e humanitário genel'al dr. Antônio
Vicente Bulcão Viana.
No Rio de Janeiro, onde reaide

atua lmente, será, por certo, mui

to felicitada.

•

Deflue amanhã o natalício do
srito. Moria·Laura Callodo. filha
da sra. Juçd, Barbosa Callado, viu
va do nosso saudoso con terr-âneo
Haroldo Callado.

41

V� passar amanhã seu natalício
o sra. Arlindo Soares Dantal; es

pôsn do sr. Luiz Dantas, telegral
fiata da Panair, no Rio de Janeiro.

•

A dota de amanhã as�inala o

1passagem do natalício da exma

era Malvina Duarte Silva. esp ô-

sa do sr. José Duarte Silva.

IFaz anoa ama:hã o srita. JulHo
Borba, filha do ar. José Candido \

Borba, dentista.

•

Faz anos hoje ar. general cpo
sentado José Vieira da Rosa, co

nhecida historiador r:atarinense.
•

A arita. Zenaide Marques, filRa
do ar. tte. Alcides Marques, foz
e.ncs hoje.

•

Decorre hoje o natalício da ex

ma. lira. d. Julieta Sabino Vieira,
digna espôac do sr. Manoel Galdi
no Vieira.

•

Transcorre hoje o natalício da
srita. Jarina Ga.tão.

II<

A srita. Vânia Gruner, filha do
Ir. Willy Gruner, faz anos hoje. Visitas:

•

Esteve em nossa redação, em

companhia do ar. João Aureliano
de Ailsis, onde manteve cordial pa
lestra, o jornalista Trento Taglio
ferri. redator do Correio Paulista·
no e Delegado do Comité Italiano
de Socorro às Vítimas da Guerra,
do Rio de Janeiro.

S S., devidamente autorizado pe
la Cru:r Vemelha BF-a.sileira, orga
nizará um sub-comvité local, em

combinação com elementos italia
nos residentes nesta capital e a

Cruz Vermelha deste Estado.

•

Vê passar hoje mais urn aniver-
sarIo a geRtil Brito. Elí Cunha, fi
lha do sr. Uli.ses Cunha.

•

NI1 data de hoje tranaaorre o

natalício da srita. Maria Gomea,
filha do sr. Wili Gomei.

•

e sr. Ubaldo Abraham. func.
do l)ep. de Eatatística, foz anos

haja.
•

Faz anos hoje a srita. Lucy Cos-
ta, func. da Cio. Telefônica.

•

FAzem anos llOje:
o ar. Fernando Marques Trilha:
o jovem Amauri Grimarãea Born ;

o
. jovem Rudi-Carlos, filho do

sr. Norberto Silva:
o sr. tte. reformado Otaviano

Romulo Colonia;
Q, menino Alfrede-Carlos, filho

do ar. Adoacir Schmidt e de d.

Deolandina Carvalho Schmidt.
*

Fazem anos amanhã:
Transcorre amanhã o anivená

rio natalício da exma. sra. d. Sah
da Daux Boabaid dos Reis, espôsa
do sr. Aldo Nevell dos Re ís.
A'. muitas felicitoçõea que, por

carta, receberá de suas ornizodes

juntamos as nos:as.
'Transcorre hoje o aniversario

do dr. Elpidio Barbosa. Diretor do

Departamento de Educação e pes

soa largamente conceituada nos

meios educacional e social.
*

B R IT O
o alfaiate indicado

Tiradentes, 11

Faz anos

niz Junior,
Janeiro.

amanhã o Itr. dr Di
residente no Rio de

TOSSE.
BRONQUITE
E COQUELUCHE

TOMe SEMPRe

•

Decorre amanhã o aniversário O mEtHOR DOS mELHOR�

do jornalista Flávio Ferrari, secre -- co, '".,. o,,,,,

tário e profa.sor da Academia de
..,.....

_

•.,_.....
__,._-_-,_.._-_...-_-_._...-.-••_-.-..._-..-_-_.,,_-��..�-........-_._-_-.-• ..,... r"1 ._- ••- -_.....

Estabelecimento Gráfico Bras·il
DE

NICANOR

I
SOUZA

Tése. e Memorais
Doublés e tricromias

Revís tu•• AvulDos • Caixa••
Estojoa, etc.

Trabalhos Comerciais
Impressão a côres

Compolição de livros e

Jornais

Aceita _
encomendas para o intElrior do Estado

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

F"ARMACIA ESPERANÇA
A SUA FAIUUClA

I.. C....IWr. lair., 4 • 5 - .00 1.'42
Llral' •••.&dII.

•
CONTA CORRENTE POPULAR

Juros 51/2. a a. -= Limite Cr$ 30.000,00
Movlm('ntaçao com cheques

Banco do Distrito Federal S.4.
ÇJ

CAPITAL: (' R$ 60.000,000,00
RESERVAS: 'CR$ 12.500.000,00

Rua Trajano, 2� • Floriõnópolis

SOCIEDADE ANÔNIMA
A mais importante Companhia de Capitalização da América do Sul

Amortização de Agosto de 1945
No sorteio de amortização realizado no dia 31 de Agosto de 1945 foram amor

tizadas as seguintes combinações:
QLP VPQ LHf AZK UTI ICK

Todos 05 portadores dos títulos em vigôr, sorteados com estas combinações,
poderão receber imediatamente o capital garantido a que têrn direito.

Sede Social: •• RIO DE JANEIRO
ESCRITÓRIO para � Estado de Santa Catarina: FLORIANÓPOLIS

Ruo. João Pinto, 13 -- Sobr.
Inspetores e Agentes em todo o Brasil.

Tudo é Brasil
Distrito Federai
Rio, I (A N)••• A. convenção

do Partido Trabalhista Brasilei
ro realizou ontem a sua 3" reu
nião plena, sendo resolvidos di
versos assuntos. Foi, na mesma,

comunicado que os comícios
de fábricas vem sendo realiza
dos em número superior a 30
por díc , em todo o país.

o

Amazonas
Manaus, 1 (A N) ... Na última

reuruc.o do Rotary Club, desta
capital, ficou resolvido que cada
rotariano doasse um livro para
a restauração da Bibliotéca
Pública do Estado.

;;

Rio de Janeiro
Volto Redonda. 1 IA N) ... For

rnidavel massa de trabalhado
res'assistiu ao resultado do pe
dido de aumento de salários que

pleteara junto à companhia Si
derurgica Nacional. sendo apro
vadas as tabelas. O Cei. Ma
cedo Soares. diretor da compa
nhia fez uma proposta inespe
rada, a qual consistia numa

comissão de empregadores e sin
dicalizados afim de levantar
semestralmente o índice do
cuato da vida, e todos as vezeS'

que este .e elevar em tais pe
riodos os salários seriam ajus
tados na mesma base. A notí
cia. foi recebida com grande
satisfação pelos operários,

•

Pernambuco
Recife, I (AN) ... O Sindicato

dos Empregados no Comércio,
telegrafou ao do Rio, congra
tulando-se pela, vitória obtida
com o dissídio coletivo, no caso

do aumento doa .alários.
•

Alagoas
Maceió, 1 (AN)... Os jornais

desta capital registram o fale
cimento de um fazendeiro em

Palmeiras dos Indioe, de 74
anoa de idade, que deixou 30
filhos, 74 netos e 219 bisnqtos.

•

Pará
Belem, I [ANJ... O diretor do

Escritório de Expansão Comer
cial do Brasil em Nova Iorque.
oficiou ao presidente da Asso
ciação Gomercial do Pará, soli
eitando uma série de informa

çõe6 relativos à produção e ex

portação da noz do curuá, que
é extraída em quantidade ri- s

municípios de Monte Alegre,
Santarem e Alenoquer, como na

zona da foz do Xingú. O refe-·
rido escritório está interessado
em conseguir detalhes dasse pro
duto, para d ivu lqd-Ios entre

importadores americanos.

DOENÇAS NERVOSAS
Com os progressos da medicina.

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

CONVITE PARA MISSA

(opynghl da
rhe HAVE roo HfARO ?lnr-

1. .. que o figado de um úni
co tubarão contém bastante vi
tamina A para suprir ampla
mente as necessidades de uma

criatura humana desde o nas

cimento até a idade de 84 anos.

2. .. que a primeira expedi
ção para explorar os mares árti
cos foi a realizada no ano 345
antes de Cristo pelo grego Pi

teus, de Mursclha, que navegou
ao longo da Inglaterra até che

gar ao pais de Thule, provavel
mente a hoje denominada Norue

ga septentrional.
3 ... que uma das regras do

comp licudo ritual amoroso com

que na Idade Mcd ia um cava

lheiro cortejava sua bem-amada
consistia cm não a cumprimen
tar onde quer (fue por acaso a

encontrasse, pois essa aparente
violação da etiqueta valia preci
samente C01110 demonstração du
ma suprema aclaração.

4 ... que a fauna amazônica é
uma das mais prodigiosamente
ricas do murido ; que só Wallace
colheu na Amazônia mais de 500
espécies de pássaros; e que há
nada menos de 700 espécies de
borboletas num raio de m111 l.o
ra de excursão em torno de Be
lém do Pará, ao passo que tôdas
as Ilhas Britânicas. possuem ape
nas 66, e a Europa inteira �;90.

5 ... que, segundo a tradição
chinesa, o papel foi inventado,
no ano 105 depois de Cristo, por
um homem que acabava de ob
servar as vespas na constr.tção
de suas habitações; e que, em

751, comerciantes árabes apri
sionaram numa escaramuça al

guns chineses, ('ntre os quais
um perito na Inbricação de pa

pel, cujo segredo 1'01 assim trans

mitido ao Ocidente.
6 ... que, em setembro de 1944,

o govêrno soviético fez aos Es
tados Unidos U:1Ja encomcr.da de
dois milhões de pernas artif'i
ciais para entrega imediata; mas

filie, não obstante, tal enC0111en

rla não pôde ser satisfeita desde

logo pelas fábricas norte-ameri

canas, pois sua pro(lu<,oão, nar[llC
la época, alingia, no máximo, a

500.000 pernas ai'f iliciais p,)r
ano.

Viuva Argentina Prazares de 'Sousa e filhos, con

vidam &leus parentel e pesloaa amigos para assis
tiram à missa de lo ano de falecimento do seu

esposo e pai, JOSE' ARCANJO DE SOUSA, a ser

rezada dia 4 de setembro, na Catedral Metropo-
litana, à.1iI 7 horaa, no altar d. sao loaé" 2 y • 1

Inteiramente
arrazada

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

S. Francisco, 31 (U. P.) - A ca
deia de emissoras norte-americanas,
em transmissão feita de Tóquio, re
velou que a cidade está lntelrumcn
te arrasada.

o PRECEITO DO DIA
OS FALSOS TRATAMENTOS DA

SURDEZ
Aa peasoos que ouvem com difi

culdade são, muitas vêzea, vítimas
de charlatães e anúncios de toda
»rdem que preconizam métodos de
curo , na verdade desprovidos de
lualquer valor. Todo o cuidado é
necessário, pois êsses meíos s6men
te servem para permitir o pro
gresso da moléstia, diminuindo as

p06sibilidades de cura.

Quando doente dos ouvidos, fuja
doa anúncios e dos charlatãea.
Procure um especialista de con

.iança SNES.

Ainda é cedo
Londres, 31 (G. P.) - A Grã

Bretanha vem acompanhando as

atividades rio novo governo espa
nhol republicano organizado no :\1(,
x ico, porém, sem qualquer intençãu
le r-econhece-lo, pelo menos tempo
ràriumcnt c.

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

Espatifou-se o avião
Nova York, 31 (R) - A Agencia

Domei informou que um avião
norte-americano espatifou-se sôbrc
armazcns de Tovama, hoje, quando
] ança VH supr imcn tos para os pri
sionci ros de guerra norte-america
nos. L'rn tripulante morreu e três
outros ficaram seriamente feridos.

DESPERTE I BILIS
DO SEU FIGIDO
E Salim" c.. DIsposta .......
Seu fígado deve produzir dial'iarne-.

11m litro de bílis. Se a bílis não corre ..
..remente, OI alimentos não são digerid.
e apodrecem. Os gases incham o cstôn.

go. SobreTéru a prisão de Tentre. Vd
sente-sc abatido c comoqueenvcncnado.
Tudo é amargo c a ...ida é um JI1a.l'tÍri..
Uma simples eyacuação não tocará.

causa. Neste casa, as Pílulas CartCl' .
extraordinariamente eficazes.Fazem c0r

rer esse litro de bilis e Tecê scnte-sc diJ..
posto para tudo. São suaves e, 'contud,,
especialmente indicadas para fazer a bilil
correr livremente. Peça as Pílulas Carter.
Não aceite outro produto. Preço: Cr. S 3,OG.

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

rua Almirante Alvim, 14.
(Mato Grosso.)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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r
I DI'. H. G. S.

laboratório
, · --1A libertação da

CIIOICO ' Indonésia
RUA JOÃO PINTO, 25 .. Fone: 1448
(em frente ao Tesouro do Estado

Florianópolis
Medina Parm. Narbal Alves de Souza

Farm, L., da Costa Avila

Exame ele eanguc, Exame p o r c verificação de cancer,
Exame de u r inc , Exame paro verificação do gravi
dez, Exame de escarro, Exame para verificação de
doenças da pele, boco e cohelos, Exame de fézes,

Exame de secreções.
J.\utovaccinos e tronsfusão de sangue.

Nova York, 2 (S. H. I.) -
Entre os países mais direta
mente afetados por uma ren

dicào incondicional do Japão
encontra-se a Holanda. Espe
cialmente aguarda-se com an

siedade, a prova de que o go
vêrno central japonês dispõe
ainda de bastante autoridade

�
I
para fazer cessar a resistência

,

em todas as regiões ocupadas
I pelas suas tropas e obrigar os

seus chefes militares locais a

entregarem as armas aos emis
sários dos Aliados. As Indias
Oríentaís Holandesas estão
ainda em poder dos nipônicos
com exceção de parte da Nova

Guinéa, parte de Bornéo e

mais algumas ilhas menores.

Na restauração mais ou menos

rápida dos grandes centros de
Java, Sumatra, Celebes, etc.,
terá bastante influência uma

rendícão ordeira das tropas in

vasoras, poupando assim a es-

tas ricas e populosas ilhas, os

horrores de uma destruição pe
los japoneses, quer defensiva
contra fôrças aliadas de

liber-Itação, quer vingativa por te
rem que abandonar uma pre
sa que já consideravam como

sendo definitivamente sua.

No continente australiano,
as autoridades holandesas, de

longo tempo l?ara cá, vem

preparando um corpo ades
trado e altamente compe
tente de f u n c i o n á r i o s ci

vis, indonésios e holandeses,
para que a libertação das In
lias seja seguida imediata
mente pela restauração da ad
ministração civil, que terá en-

tre outras coisas, a tarefa difi
�1 de socorrer os milhões de

habitantes, que durante 3 anos

cofreram as privações impostas
pelo invasor. Tal qual sucedeu
na Europa, também aquí o po
vo foi espoliado e deixado fa
minto e· desprovido de roupas,
medicamentos, e outros have

'es, além da deportação para
'::tbalho escravo de muitos dos

I-eus filhos.

Hemorróidas e Varizes
Tratamento sem operação

Exame químico de farinhcs, hehidas, co Iê, águas, etc.

IR. H. sosc LTDA.
ITAJAi - s. CATARINA

COMISSÁRIOS DE AVAlUAS SEGUROS DE:
Transportas Maritimos; FerrO.
viários, Radoviárioll, Aéreos,
Cosccs. Fôgo, Plcidentes do
Trabalho, Acidentes Pell�oais,
Responllabilidade Civil. Vida.

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 formadas e Drogari06,
peça para a Caixa P05tal 1874 - São Paulo.

APENAS o-s 3,00
Com essa Ínfima quantia Você

está auxiliando o seu próximo.
Contribua para a Caixa de Esmolas
aos Indigentes de Florianópolis.

CASA MISCELANEA distri
buidcra dos Rádios R. C. A.
Victor, Válvulas e Disco!'.
Rua Conselheiro Mafra, 9

Itepr!'lsentações
Consignações •• Conta Pr6pria

Rua Pedro Ferreiro, 5
2' Pavimento

CAIXA POSTAL, 117

I
____________!EJl:_L1:II'lI �_i."'*

Rosa I
Telegráfico ({ B O sco-

"�:�fJWCI'lS'ldiY3&'f1'&'?F$ao' _1__

I Procura-se uma casa

de comércio para ins

talação de uma Lívra
ria. Os interessados
queiram dirigir·se u

êste jornal.

- ,

VO I
Endereço

FILH IM;hEIr'l I

.. /\v::�. III

Oswaldo Apollonio da
R'rPRE5E J:1lTACÕES

• Aceita representações para o Es tado de
Santa Co.tarina.

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

Vende-se uma casa à ru a

Maior C: sta (Vi
no7.Veretra

Sv 3

Camisas, Gravatas, Pijam e

Meias daa melhores, pelos me

Dores preço8�86 Da CASA MIS
CILANEA - RuaC. Mafra, 9

(OU REGULADOR
A MULHER

Alivia as

VIEIRA�
EVITARA DORES
Cólicas Uterinas

Empl'l-'g!'l.-se com vantage tn pa
ra comb.iter as trreguíar ídad«,
das flln�'(�)e/Ó1 periólHc8fo1 das ".,.

nhcras. E calmante e regulador
desse- LiíJÇÕI'!';.
FLUX' l-"EDI\TINA, pt'IH HIH

compruv-«!s pficáci8. é muito rI-' ..

ceitada. Dpve !'f'r lJfo11-101\ I'om

ccnííanc li
FLUXO SEDATINA e(JC"lllrh-� ...

em todh parte.

a Celio Veiga)
lar na mesma.

�•••••••e o•••�o •

CASA DE SAúDE E MATERNIDADE
"SÃO SEBASTIÃO"

Sob a dir-eção cllnica do

DR.DJALMA MOELLMANN

Construção moderna e confortável. situada em aprazível chácara com

esplêndida vista para o mar.

Excelente local para cura de repouso. Agua fria e quente

APAREI,HAMENTO COl\fPI,ETO E MO·i)ERNfSSIMO PARA TltATi\MI<JNTO
MlilDTCO, CIRúRGICO. E GiNECOLóGICO.

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtas
...;_ Eletricidade médica -- Exames endoscépicos.
Laboratórios para os exames "po elucidação de dtagnõsttcos.

Apartamentos de luxo com banheiro

Apartamentos de la classe
Quartos de 2a classe

Ouartos com duas camas

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

Casa de Saúde Cr$ 400,00.
O DOENTE PODE TER �lfjJlHCO PARTICULAR

FLORIANÓPOLIS
Largo São Sebastião --o- Telefone: 1.153

i
_••••••••••••••••••••••• 'ti�,••••••••C!••••••••• edll••iII.,

� .a �� ....� __

A [)V()(]- L\D()S
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. J. ]. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 - Soja 5
Edifício Cruzeiro - Florianópolis.

SEJA SUA PROPRIA

I

Ha sofrimentos que
fazem envelhecer. E as

Senhoras. que deles pa
decem. o sabem muito bem.

Taes são as Irregularidades
no Iuncronarnento do deli

cado organismo feminino,
cerno excessos. faltas. pe
nodos dolorosos. que tornam

cértas fases do mês um pe-

sadêlo para suas vitimas.
Defenda-se contra esses so

ínmentos, que são evitaveis.

Use A SAUDE DA MULHER.
Regulador. tônico. anti-dolo•.
roso. o poderoso rernedro
traz no nome o resumo de
suas virtudes. A SAUDE DA
MULHER e uma garantia de
saude e bem-estar. A

"';'.--\
,'L

A SAUDE DÁ �'(ULHER

Sedas, Ccsemírcs

$& S fi(.,
.. ...��IIt.r,...c

e Lãs

os
ORLANDO SOL\ I-{PEJLL]

Rua Cons.elbeiro Wlafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
, I

Caixa Postal 51 End. Teleg.: «Sccrpelli» __. Florianópolis I
__________________________________________________________________�---------------------------------------- i
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IndicadorMédico ���:;::��::�d�::�:�:.�
abandonando todoa oa leus bens,

"..,.,
-
..
- - -_..- -_ .-_ _oi'V'oI'V'V'_-_....., dirigiu-lIe para as Gálias. Junto à

foz do R6àano, numa grande He
resta viveu 011 primeiroll anoa de
retiro, alimentando-se de raize. e

ervas. Ao depoil tranllportou-se pa
ra um lugar mais abandonado,
perto de Nimes. O fato de ter êle
sido conhecido exp l íco-se por uma
circunstância rruloqroso. Um ani-
mal que o a limentava de leite
chega um dia ao ermo ccmsado e·

esbaforido. Logo atrás dêle surgem Icaçadores que o per.eguem para
abatê-lo. Vendo o santo

homem'lvoltam à. suas casas narrando (la

rei o fato e os pormenoree da vi-
da solitária daquele ermitão. Per-

sericórdia, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assisten- suadido de abandonar aquela ma-

te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal, I
neil'Q de viver, reaporrdeu que o

CLI'NICA ME'DICA _, DOENÇAS NERVOSAS I maior favor que se lhe podia fazei'
.

era dar-lhe aquela Uorellta para
- Consultório: Edifício Amélia Neto I construir alí igreja e coao . Tendo

_ Rua Felipe Schmidt. Consultas: Das 15 ás 18 horas o rei acedido. A Egídio lIe reuni-

Residência: Rua Alvaro' de Carvalho n? 18 _ Florianópolis.
ram rmaí toa jovens que, dirigindo-
se pela regra de S. Bento vieram
a con.tituir florescente comunida

I de. Espalharam-Ie pelas Gália. e

Inglaterra e alargaram o âmbito
da civilização. Santo Egídio entre

I gou a alma ao Criador, velho em

ano. e rico em merecimento•.

I
•

etc. Santo de Domingo
"St . Estêvão, Rei da Hungria
I Estêvão herdou do pai não .6 o

troae, mas o espinhoso encargo de
civilizar e catequizar os descen
dentes dos terríveis hunos, que
durante mais de um século aue'

laram a Europa. Chamou mísstc
nários. e éle mesmo ajudava a

Missa; atraindo desta forma a 50-

,� • 0JPIC0�... 0Ibll � nho dos hereges. Levantando-.e
.. SorIU. .....- • ._ u __..... ,

êste. em armas, marchou contra

OONSULTÓRIO: R. João Pinto 1 Dili
ê l es e os derrotou, organizando

lAIIleJl1:ll C1b 11 b 11 t.01'11A.� ..
então um c6digo de .ábias leis. Felipe Carneiro

.lU.: �. Al........ "'AII 'fiill. �randes �ale•. ,0 amarguraram ao I Presidentehm da vido , ]0 por andar qUQse'
sempre doente, já por perder to-
do. 08 seus filhos prematuramente.
Neste transe doleroso manteve-se

(Diplomado peJa Faculdade Nac, d. Kea1clna da Univeraldad. c10 Branl) inabalável e nenhuma queixo saiu
.-Interno do� d. ClJn1ca MM1ca do Profesllor On'aldo 01!ve1ra,. m6d.1co do de seus lábios; mail pelo contrá-

Departamento de ••411. . I rio, &entindo opzoxírneir-se seu fim.
llLllllICA IIUIIDICA _ .IIolfletla8 bttera... de 1I.11Iútooo fi ClI'I_çaL COI'll8UI,TORIO deu aa

ú

lt írnas demãos à suo obro
• &1D8IDJIINCIA: RIU FeU.,., 8cbmldt Il- 18 - TaL 811. OON8ULTAB __ Dam II h 18. governQmental e co lc e au o país

rob a proteção de NOIIIICl Senhora.
Morreu aos aos 15 de agosto de
1038,

DR. ROLDAO CONSONI
VJBVRftIA GERAL - ALTA cmuaGIA - HOLlI:STIAS DE SlilNHOli:tAS - rARTOS

Focmado pela Faculdade de Medicina da Universidade de Sito Paulo, onde foi
�tenJte por vári'6's anos do Serviço C!.rúJrgico do Prof. Al1plo Correia Neto.
clTurgia do estômago e vias biliares, írutestmos delgado e grosso, tírõíde, rins.

próstata, bexLga, útero, ovãr-íos e trompas. vartcooeíe, hídroeele, varizes lO hérnia
CONSULTAS:

!tU 2.. li heras. li Rua Felipe Schmídt, 21 (altos da Casa Paruíao) , Tel. !.lIga.
RESIDt:NCIA.: Rua Esteves Jllndor. 178; Tel. 117fU

DR. SANTAELlAA.
(E>iplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da

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

DR. ARAUJO
Assiatente do Prof. San�on, do Rio de "...elro

ESPECIALISTA
Doenças e operações cos OLHOS, vUV1DOS, NARIZ e GARGANTA

Cirurgia moderna da GOELA DE LOBO, do LABIO LEPORINO (Iábío e céu
da bOca fendidos de nascenca)

llIIOtagoscopla. traqueoscopía, broncoscopia IXIT8 retlr-ada de corpos estranhos.
CONSULTAS: das 10 à. 12 e du 115 àt 18 hor..

Rua Nunes Machado n. 20 - Fone 1441

Dr. Newton d'Avila JR. ANTONIO MONIZ

DE ARAGÃO
Operaçõel -- Via. UrinQria. -- Doen
�a. do. inteltinol, rito e onu.
-- Hemorroidal. Tratamento da

colite amebiana,
Fi.ioterapia -- Infra-vermelho.
Conault: Vitor Meirelea, 28.

Atende diariamente à. 11.30 h. e,
à tarde, doa 16 N. em diant,

R..id I Vida! RamOllI 66,
Fane 1087.

DR. MARIO WENDHAUSEN

DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS

RO."ltall
.

Horário das Santas Missas
i para Domingo

roa. 1.«4 I Catedral: 6, 7, 8 e 10 horas,
Novena: às 19 horos,
Em dias da semana: Missa: à.
7,30horas.

Igreja de S. Francisco: 7 e'9 horas.
Hospital de Caridade: 6 e 8,30 ho
ras.

Puríssimo Coração de Maria (Par-
to): 8 horas.

Igreja de St. Ant8nio: 7 e 8 horas.
Igreja de S. Sebastião: 6,30 horas.
Igreja de Sta. Teresinha: 8 horas
Capela de Base Aérea: 8 horas
Ccpelo do Monserrat: 8 horas.
Asilo Irmão Joaquim: 6 horal.
Saco dos Limões: 8 horas
Ginásio: 5. 6, 7,30 (s6 o lunoe]. 8,30
horas.

Capela de S. Luiz: 7 e 8 horas;
Capela do Abrigo de Menores: 7
horas. (todos as dias).

'

Trindade: Md'triz: 8 horas,
Trindade: Chácara dos Pndres : 8
• horas.
João Pessôc (Estreito): 7,30 horas
(igreja). 9,30 horcs (capela).
São José: 7,30 e 9,30 horas,

8uYi(o. 4IIIe Clíníea Infantil da Assh.têncl. Municipal •

de Caridade
CUNICA MWICA DE CRIANÇAS E ADULTOS

CON8ULTóRIO: Rn. Nunes Machado, 7 (Edifício S. Franclaeo),
Conllultall do. 2 à. 6 horaa

RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fune 78"

•

DR. BIASE FARACO

CLUBE 15 DE OUTUBRO
Fundado em 1921

Telefone 1492

Programa Social para Setembro
12 horas e Domingueira

Proprietários - J. Moreira & Cia

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

PRÊMIO MAIOR CR s 6_250.00

Muitas bonificações e médico gra:is
Tudo isto por apenes Cr$ 1,00

w... .w=_ Ui W "'.111 ••

COMPANIDA "ALIANÇA DA BAlAw
Fudada em 1878 - Séde: B A I A
INCENDJOS E TRA.NSPORTES

Cifras do Balanço de 1944:

Dia 9

para eleição da Direto-

Cook Teil infantil das 9 às
com início às 20 horas,

Dia 15 - Assembléia Geral Ordinária
ria, às 18 heras ,

Dia 22 - Baile da Primavera
TESOURARIA

.

Movimento de Agosto
RECEITA

Saldo de Julho
Mensalidades e rendas eventuais

44.246,00
6.849,50

Crs i5.0"95,'So
GRRZZW----

142.20
859,00
15_00

120,00
600,00
60.00
10,00
72,00

285,00
30,00
30,00
60,00
194,00
20.80
14,00

1.161,00
-3.673,00
47422,50

Cr$�9sTo

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

Francisco AIthofi
10 Secretârio

Artur Gervásio Pires
10 Tesoureiro

«

«

DESPESA

Luz e Telefone
Ordenados e comissões
Guarda noturno

Companhia Aliança da Bahia
Aluguel da séde
Anuncias
Caixa de Esmolas
Instituto A. P. dos Comerciários
Despesa testa organisada pela Orquestra
Joalheria Grillo
Brando & Cia
Casa Yolenda
Livraria Central
Savas & Cia.
Carlos Hcepcke
Orquestra

S. A. Com, e Ind.

Médico _ chefe do Serviço de Sltilill do Centro de Satld.
DQENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE
AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

CONSULTAS: das 3. às.6 h. - R. Felipe Schmidt, 4tI
1lES.: R. Joínvíle, 47 - FONE 1648

DR. SAVAS LACERDA
Cl1nica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Na.riz - Garganta.
Di,ploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSl1LTÓRlO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 U 18 horas.
RESm�GIA - Conselheiro Mafra, 77.

TELEFONES 1418 e 1204

DR. GEBHARD HROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
IBIRAMA (HAMONIAI - Santa Catarina

Dr. Polydoro S. Thiago
Clínica IIédlca em Geral

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

CONSULTÓRIO: Rua Fernando Machado, 16
00NSULTAS DIARIAMENTE: das 15 ás 18 horas

RESIDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766

----- �No bar e no lar
KNOI'

não deve ialtar
" ....... _

NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE

LIV,ROS"

II
O.';t.:,lO·S:r·

ilUÂD�ODàRÕ;33
; iijjllí IltíopoLls

DR. SETTE GUSMAO
CHEl''E DOS SERViçoS DE 'fISIOLOGIA DO CENTRO DE SAÚDE E [JO

HOSPITAL "NERlllU RAMOS",
Cura0 de aperfetçoamerrto no HO�dpital São Luiz Gonzaga, de São Paulo _ E',lt-esta
rl6rl0 do Instituto "Clemente Ferreira", de São Paulo _ Ex-médico interno do

Sanatôr ío de Santos, em Campos do .rordao.
CLlNICA GJiJRAL - DIAGNóSTICO PRECOCE .II; TRATAMENTO JiJSPlilCIALIZADO

DAS DOJiJNCAB DO_ APARltLHO R.ilSPIRATóRIO.
OPERAÇãO DE JACOBOEUS

CONSULTAS: DIAriamente, das 3 às ti horas. CONSULTÓRIO: Rua VItor Melre1ell, 18
RESIDltNCIA: Rua Esteves Júnior. 136 _ Tlll. 742.

Idi<llma. por
tuguê., e.pa
nhol, frGncê••
inglê., etc.

Romance, Poesia, Religião, Aviação,
Matemática, Fí.ica, Química; Geo
logia, Mineralogia, Engenharia ci

vil, militar e naval, Carpint.ria,
De.enho, Saneamento, Metalurgia,
Eletl'icida.de'· Rádio, Máquina., Mo
tore., Hidr6ulica, Alvenaria, Agri'
r:ultura, Veterinária. Contabilidade

Dicionário.. etc. etc,

DR. MADEIRA N-EV'ES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

'-'Ur80 W 4l)ertelooamento e Looga PrAtica no RIo de JanelA
VOR8VLT4.8 - PeJa maahl: «JarIam_to ... IO,30a.12 h., à tarde excepto ao.
....oe, ."14 ás 16 hor.. - CONSULTORlO: B.. "060 I"blte .. T, aoIIra" -

...._ 1••1 - s-télbela: B.. Pn81._" Ooatblllo. ...

Crédito Mútuo Predial

Saldo

Florianópolis, '31 de Agosto de 1945

80,900.606.30
5.978.401.755.97

67.053.245,30
142.176.603,80

/

«

98.687.816,30
76.736,401 306,20

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr, Francisco
de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto d� Araujo
e José Abreu •

Sinistros pagos nos últimos 10 anos

Responsabilidades

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casem iras , riscados, brins
bons e baratos, algodões, mOl'ins e aviarnentos
para alfaiQtes. que recebe diretamente das

Snrs_ Comerciant•• do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florian6polis, - FILIAIS em Blumenau e Lajes.

" - " - " - " - - "_ , - - " - - "

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

....,. " "

"_..- ........

melhores fábricas. A Caso "A CAPITAL"
visita antes de efetuarem suas

chama a atenção dos

compras. MATRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Foi uma grande
honra
Rio, 1 (A. N.) - o capelão

chefe da Artilharia da FEB,
frei Francisco Leite, que re

gressou dia 20 com o 2° Esca
lão, concedeu à imprensa uma

entrevista sôbre as impressões
ê�torno da missão que acaba

-r:

de desempenhar. Iniciando,
disse ser uma grande honra de
brasileiro, ter sido soldado da
FEB. Sentia-se feliz por ter
acompanhado os patrícios co

mo capelão militar. Esclareceu
que estave 10 anos na Bahia, e

que, tendo recebido um convi
te do Ministro da Guerra para
incorporar-se à FEB, imediata
mente aceitou. Finalizando
disse sentir-se triste por ter
que separar-se dos valentes ra

pazes da FEB, embora conten
te por ter regressado à Pátria.

Posto de Puericulto
ra Beatriz Ramos
Receberncs e agradecemos e se

quinte telegrama: "Sr , Diretor de
«O EstadoD -. Nesta .- Apraz.me
convidar V S. para assistir a so

lenidade da inaugaraçõ'o do Posto
de Puericultura desta capital. a

realizar-se dia três de .etembro
pr6ximo, às 16 horal.
Saudações. a - Beatriz P. Rame.,

Presidente do C. E. da L. B. A-.

ROXY Hoje, Sábado, às
19,30 hra.

lo Brasil Atualidades 2x57 • DFB
20 Bud Abhot e Lou CosteHo em:

PISTOLEIROS SEM PISTOLAS
I\bbot e Co.tello patinando sobre
o galo e fazendo acrobaciCls em

ski....
30 Margaret Lind!!lay e Boris Karllof

em: ESPIÃ FASCINADORA
A emocionante hi.toria de uma

elpiéi envolvida nas malhas d3 ser

viço .eereto alemão.
Impr6prio até 14 anos

Preço único Cr$ 2,00

Amanhã, no Ritz e Roxy. • WCllt
Disney apresenta o seu grande mi

lagre em tecnicolor:
BRANCA DE NEVE; E OS SETE

ANOEe.

.

lniversário da
segunda guerra
mundial

Faz hoje (j anos que Hitler, o

maior criminoso da História·
mandou suas tropas invadir a

indefesa e pacífica Polônia.
A guerra in iciada :.l iOde se

tembro de 1939 custou a "ida de
30 mi Ihões de pessoas, cnl rc ci vis
e militares, e os p rcju izos mate
r-iais atingem 50 bi l hóes de libras
esterlinas.
Nessa guerra tomaram parte

59 Estados, com UIll total de 100
milhões de homens pob ilizados,
sendo vitimados mais de 10.0(){)
por dia. Durante os 2.077 dif"
de guerr-a. 12 a 15 milhões de
soldados foram mortos, bem co

mo lO a 15 milhões de civis. Em
cnnsequéuci a dessa monstruosa
guerra, existem aproxímadamen
de 10 milhões ele mut ilados cegos
loucos, doentes ínemavcis e 20
milhões de viúvas e orf'âos.

Se soubemos ganhar a guerra,
saibamos conservar a paz.

E. F.

Rio, 1 (A.N.) - No próximo
dia 7, reune-se nesta Capital a
convencão do Partido Agrário
Nacional, com o compareci
mento dos diretórios e comis
sões executivas de vários Esta
dos.

lar. Profundamente comovido,
assistia àquele eloquente movi.
mento do I>OVO da Cap ita.l da Re.
pública, cheio de bravura CIVI·

ca, de entusiasmo e generosída,
de. Compreendda a manifestação
como um protesto do povo pela
injúria dos que cegos pela pai.
xão política, procuravam ames.

quinhá-Io. Considerava-se v in.
gado, porque outra vingança não
desejaria.

O povo do país marcha para
as eleições. Os cidadãos devem
alistar-se para votar conciente.
mente.

Quero apenas presidir essas

eleições para que o povo brasi
leiro escolha livremente os seus

representantes, que serão os
mandatários de suas aspirações
e obreir·os da grandeza do Bra
sil.

Disse ainda que o Brasil ado
qui riu excepcional situação de
prestígio no conceito internacio.
nal, pela firmeza' do seu govêrno,
que manteve os compromissos
assumidos ao lado dos aliados.
Terminando seu discurso, o

sr. Getúlio Vargas palestrou com

grande número de pessoas da
massa, que, entre ovações, dei
xou o Palácio, dispersando-se
na maior ordem.

«Quero apenas preSidir essas "Iei�ões
para que o povo brasileiro escolba
livremente os seus representantes»

Esportivo
BANDEIRANTE B. C.

Faculdade Nacioaal de Arquitetura Par!ido Agrário
Rio,l (A. N.) - o presiden-lquitetura terá as seguintes NaCionalte da República assinou hoje o finalidades: a) ministrar o en

seguinte decreto-lei: O presi- sino de urbanização visando a

dente da República usando da
, ,_ ,...

atribuição que lhe confere o preparaçao d� .plofls.slOnaI,S a�-
artigo 80 da Constituição de- ta�ente habilitados; b) Ieal,l
ereta: Art. 10 _ A Escola de Z�I estudo? � peSq�IS�S nos va

Arquitetura, criada pela lei nos dominíos tecmcos que
número 452 de 5 de julho de constituem o objeto de seu en-

1937 denominar-se-á Faculda- sino. Art. 3° - A Faculdade
de Nacional de Arquitetura e Nacional de Arquitetura man

será organizada nos termos do terá dois cursos senados a sa

presente decreto-lei. Art. 2° - ber: a) - curso de arquitetu
A Faculdade Nacional de Ar- ra: b) CUlSO de urbanismo.

Estão interessados F d
·

dRio, 1 (A. N.) - Os cientis- oram enuncia os
tas da Suécia estão expressan-

I

do grande interêsse em obter Rio, 1 (A. N.) - O procura

publicações sôbre a nossa agri- "lar Gilberto de Andrade apre
cultura, afim de melhor conhe- entou denúncia ao Tribunal

cer a economia rural brasilei- de Segurança Nacional contra
ra. Interessam-se principal- diversos escritores e jornalis�
mente pelo boletim de Agricul- ".as do Recife, por terem pro
tura, editado pela Serviço de ferido injúrias contra os pode
Documentação do Ministério !'es públicos, em virtude de pu
de Agricultura. Como se en- blicações em jornais desta ca

contram esgotados os números pital. Diz a denúncia que Odo

relativos de janeiro e dezem- rico Tavares e Gilberto Freire

bro de 38 á 1940 e de janeiro são fichados como esquerdistas
de 1943 solicita-se a quem os e que outra causa não têm fei- ,

tiver, comunicar á legação da to do que injuriar a polícia de Em perfeito estado, com telemetro,

Sue'cl'a, nesta capital. Pernambuco, num achincalha-I f!iltro5 amarelo, objetiva 1:35
oco cml., com bolsa de couro.

menta do regime e num des- VENDE-SE

DIYl Hoje, Sábado, às respeito sem precedentes ao Informações nesta redaçoio.
K 19,30 horas I princípio da autoridade. O Tri-

l� FiI,:,e Jo ..no.l 36xlO: DFB bunal de Segurança expediu, a2 Ba911 Rathbone, Nlgel Bruce e respeito precatórias para Re-Gale Senderg<1I'd em: 'f'A MULHER ARANHA CI e.

Um filme diferente, misteriolo --------------

30 'k����b����eLou Costello em: Centro Acadêmico XI
PISTULEIROS SEM PISTOLAs

de reverel·ro·Musicas. garotas, CClnções e um

belo romance de amor.

Impr6prio até 14 ano.

Preços Cr$ 3,00 e 2,00

, ..

:FILIS

Rio, 31 (A. N.) - Rea lizou-se,
ôntem outro comício pró candi
datura Getúlio Vargas, ao qual
afluiu grande massa popular que
presenciou entusiasmada, a fala
de cada orador, cujos discursos
eram interrompidos com acla
mações vigorosas. Após ter rmna

do o comício, milhares de peso
soas de tô das as classes e condi
ções sociais, conduzindo ca rta

zes, enormes dísticos, bandeiras,
retratos do chefe do govêrno,
dir igii ram-se para o Palácio Gua
nabara n uma verdadeira marcha
"aux flambeaux."

O povo solicitou ao ajudante
de-Ordem do presidente que
transmitisse ao mesmo o pedido
para que os recebesse. E o sr. Ge-

Vítimas da Guerra túlio Vargas assomou aI? topo da

Encoulr-n-s c ncxl a capital, prove- escadan.a, sendo recebido com

nicntc de Porto Alegre, o jorn a l is- uma umsona s�lva �e palmas.
ta Trento Taglial'erri, redator dOI A.bertos os PI?rtl?es, v�u·se o iar
"Corrci» Puu listnno

"

e Dele.gadOI
dâm do palácio invadido por m i-

lo Comité Itul iano de Socorro ás Ihares de pessoas.
. .

Vií imas da (lue rra do Hio de Jariei- O sr. Waldyr Rodr igu es fez

1'0 que. devidamente autorizado pe'l
uso da palavra, . enaltecend? a

I. C , Vcrurclha Hras i l ei ra exten- ob:a administrativa do p residen-
a ,I uz, c . c , I t da Renú b li O G tú I'
.le suas atividades cm todos os Es- e a epu i ca. sr. e li 10

I . I' l'I1I"-I() at ra vós de Sub-Co_1 Vargas, respondendo, falou de
�H os u a ",. ..

d i d h
m i í és locais que .iii funcionam em I ImprOVISO, izen o .ser um .0'
S. Paulo, Belo Ilorizonte c Porto mem que .s� apl'oxlrn�,:,a do fim

I Alegre. A viagem do .iornalist� de suas atJ�lda�es po.ht>ícas e q�e
I Trento Tagliat'erri, preende-sc a outro desejo nao �mha senao

missão dl' organizar, também em reco l he r-ss tranquilamente ao

nossa capital, o Sub-Comité Italia
no ele Socorro ús Vi! imas da Guerra.
Do Comité Central do Hio, fazem

parte figuras expressivas da .dip!o
macia literatura, comercm e indús
tria s�ndo Presidente S. Excia, o

Embaixador Luiz 'YIartins de Souza Avaí X Cruzeiro
Dan Ias- destacando-se no seio de
Comité do Hio, o Ministro Ataulpho
le Paiva Hcrb cr l Mosés, presiden
te da A. 'B. [. Condessa D. Maurina
Carneiro, Prof. Chagas Filho, Elma
no Cardim, diretor do "Jornal do
Comercio", Austregesilo de Athai dc,
l i rr-tur do "Diúrio da Noite", Ho
horto :'Iarinho, diretor de "O Glo
'JO", Horácio de Carvalho, diretor
lo' "Diário Carioca", André Car
razoni rlir-ctor de "A Noite", D.
r:atarina Strixino Pnreto, Monse
.ihor Felicio Magalrli, o industrial
Marce llo Luporini, Pc. Joacinto de
Plazzolo e outros.
Do Sub-Comité de S. Paulo, fazem

-iarte professores universitários,
'rauquei rns, industriais, operários,
corne rciantes e todos os dlretnses
los jornais que se editam rra capi
tal bandeirante.
Seguirão para a Itália, nestes

nróximos dias, cerca de quinhentas
foneladas de gencrns enviados pelos
':omités do Hio e S. Paulo. O em-

'll'que - que é o segundo - ere
uar·se-ú .no navio D. Pedro JIo e é
devido ao lato espirita de solida
'iedade para com o po"o italiano·
do govêrno brasileiro c especial
Illellte ao Gal. Gaspar Dutra que fa- Salve Aval F. C.
eilitou, sôbre maneira, o envio de Na hilt6ria e.portiva catarinen
;eCOITO ús populaçiies italianas fla· .e, avulta a bandeira do Avaí F.
�eladas pela guerra. Foi também C. pela. muitas vit6riaa trazida.
oermitida a remessa de pacotes pa- à nossa terra. De norte a sul, leu
ra particulares enviados de suas nome é conhecido e festejado.
familias ,residel}tes :1(� Br.as!�. O .ior- Regi.tantio a data que assinala
wlIsta 1rento fagl tal ern, .la tomou I

o aniversário de sua fundação
'ontatos ('om a Cruz Vermelha lo· cumprimentamos seu e5forçaco pra
cal!' COI1l elementos de destaque da sidente sr. Celso Ramos fCl1zendo
co.letivielade il.ali?na desta capital votai �incel'os para qUe' o Avaí
afllll d!, COI1,SIItu�r, . �r�"a,:ellllente volte a ser o que foi: o tern!lr de
amanha· (? SuIJ-LoJ1ute Italiano em' seu. adversário. e II maior exprell-
nossa capItal. são do peb61 cat,?rinense.

*

Rio, 1 (A. N.) - A Imprensa
divulga notícias de S. Paulo,
segundo as quais o Partido

Agrácio Nacional, com sede

naquele Estado, recebeu comu

nicação da instalação de um

setor em Belo Horizonte.

Sub-Comité Italiano
de Socorro ás

o ESTADO

CONVOCAÇÃO
De ordem do snr. Presidente,

convoco os s6cios e membros da
diretoria do «Bandeirante Basquete
Clube», para uma lIeSlaO, dia 3 da
Setembro. 2a-feira, àll 19,30 hora.,
n. léde do Clube Doze de Ago.to,
paro a eleição do nova diretoria.
Fpolis • 31/8/45.

ALVARO SELVA GENTIL
Secretário

BRITO
O alfa:ate indicado
Tiradentes, 17

CONVITE
Convido, pelo presente, os cole

ga. Acadêmicos para assistirem à
cerimônia d. pOISe do novo dire·
t6rio dêste centro, a realizar·se às
t 1 hora. do dia dois de setembro
pr6ximo, 1'10 salão Nobre da Fa·
culdade.

Antêlnio Gomes de Almeida,
Presidente.

... - Q __'_" •• � .. ww __ w

O mau tempo reinante não
permite prognosticar orrazoa

damente a tarde esportiva de
amanhã, o que é um tanto

pesaroso cGnfessar, pois a nossa

população eaportiva está an

ciosa pelo anunciado encontro
Avaí F. C. x S. C. Cruzeiro. O
Avaí. que comemora hoje leu

220 aniversádo de fundação. irá
aguardar o tarde de amanhã
para dar vasão ao entusiasmo
que a data e.tá a prOVOCClt no

seu quadro social e nos cer-a

ções de seus jogadores. e será
pena que essa chuvinha fina
que está a cair lhes venha rou

bar essa grande oportunidade
Mude o tempo, brilhe e 801, e

teremos no campo da F. C. D.
um empolgante espetáculo pois
os pupilos do sr. Celso Ramo.
não hão de querer que a data
maior de se14 clube seja seguida
do sabor desogradavel de urna

derrota, enquanto o S. C. Cru
zeiro prccuro.rá a oportunidade
de regre.sar aos pampas com

pelo menos uma vit6ria.
•

NAZARENO E "TARECO" NO
BANDEIRANTE

Com a entrada de Nazareno Si·
mas c de "Tar�co" para o "Ban
deirJnte," este ficou com UI11 elos
mais fortes "quintetos" de nossa

capi ta I. Esperamos que os rapazes
do "Bandeirante", saibam apro
\'citar a esperiência e a técnica de
Naz1treI1o Simas, pois êle é conside
rado um dos mais completos ceste·
bolislas do Estado, e também a

"class('" do jovem "Tareco" nas

competições futuras, onde o BaIHlei
rante tomar parte;
Os jogos de a.manhã
no Rio
Fluminense x Vasco da Gama.
América x São Cristóvão.
Bangú x Bonsucesso.
Canto do Hio x Madlll'eira.

•

Comprar na CASA MISCB:·
LANEA é sabs . economizar ..

Pequenas notícias
Segundo comunicação do sr.

PJlefeito da Laguna, caminham
para definitiva lolução as nego
ciações entre aquela edilidade e a

Companhia Brasileira Carbonifera
de Araranguá, para dotar Laquno
com bo.:t iluminação e eficiente
energia elétrica diurna. Acrelcento
a nota que o acôrdo será mal dado
no que a prefeitura do Tubarão
vai realizar com a rr ...na com

panhia. dependendo, opanas, dos
demarch8il finais que se e.tão rea

lizando no Rio de Janeiro.
•

Na Laguna, eatá em plena ati·
vidade o Centro da Juventude Sul
Catarinen.e, agremiação recem

fundada, que reune estudantes do
Giná ia .Lagunenl9 e tem por obje
tivo colaborar parQ o engrande
cimento daquela Comarca, sem

obedecer a credos religioso. ou

políticos.
•

Para pag'lmento das dívidas de
exercíoios lindos, conforme relaqão
neminal publicado no «Diádo Ofi
cial do Estado» de ôntem, foi
a1oe1 to o crédito especial de ...
22S 863,90 cruzeiros.

•

O bacharel João Batista Tezza
requereu inlcrição no quadro de
advogados da Ordem dos Advcqa
dos do Brasil, secçao àe SantQ
Catarina.

*

Por cento do saldo do exerClClO

paasado. foi aberto o crédito espe
cial de ISO mil cruzeiros, sendo 100
para auxiliar a Prefaitura Muni
cipal de Florian6poliB na constru
cão e reconstrução de estrades e

50 para a de Gaspar; destinado aO

mesmo fim.

Serão irradiados
Rio, 1 (A. N.) - Está mar

cado para o dia 1 de setembro,
na Praça Meyer, um comício
de propaganda da candiàatu
ra do General Dutra, inician
do-se, assim, a campanha polí
tica no setor distrital, devendo
falar vários oradores. Os dis-
,cursos serão irradiados.

LE I C A

SEM ADRICA •••

- Mos s6 10 cruzeirol o jantar
de posse? Então vamos comer ..

- Meu amiQ'o, sou do «ver parCl
crer» !

NUNCR EXISTIU IGURL

FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPIN�AS, ETC.

{(Fogo Simbólico»
Rio, 1 (A. N.) - Segundo

notícias vindas de Porto Ale

gre, o "Fogo Simbólico" apro
xima-se do território gaucho,
devendo entrar hoje nas fwn
teiras do Estado com Santa
Catarina. Estão prontas as

providências para êxito da tra
vessa pelo Rio Grande, desde
Passo Fundo até Porto Alegre.
Antes da chegada a Porto Ale

gre, o "Fogo Simbólico" acen

derá chamas votivas em diver
sas localidades.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


