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� �rnara "a �Ian a 'a�
s. SEBASTIAN, 2 (U. P.) -- CAMINHAM RAPIDAMENTE AS NEGOCIAÇõES PARA A RESTAURAÇÃO DA M

i 1:.1 :t��/;
FORMAÇÕES DE SAN SEBASTIAN, SAIJENTAM QUE FRANCO RECEBEU A VISITA DE MIGUEL MATEU, L iE I!fflf;.��
RECENTEMENTE COM O PRíNCIPE DOM JUAN, CANDIDATO AO TRONO DA ESPANHA. ENTREMENTES, �E . '�JRESULTADO DA CONFERÊNCIA DE JOSÉ LUIZ ORIOL, TAMB�M COM O PRINCIPE DOM JUAN� AFIM-D�tl}ftNA1t' -

DA MAIS VIÁVEL A VOLTA DO REGIME MONÁRQUICO AO TERRITóRIO ESP.ANHOL. SIMULTANEAMENTE, OS PARTI.
DÁRIOS DE DOM JUAN ESTÃO ENCHENDO DE CARTAZES AS CIDADES ESPANHOLAS, EM PRóL DO REGRESSO DA

MONARQUIA.

,
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o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Propriet.lo e Diretor·Gerente SIDNEI HOCETI

Ano XXXI 9lr63l Florianópolis- Segunda-feira, 3 de Setembro de 1945

Mais 5 generais
Manilha, 2 (U. P.) Chega

ram a Manilha, procedentes de
Ley, mais 5 generais e um con

tra-olmírante japonês, presos
pelos norte-americanos em

vários setores de luta, na fren
te das Filipinas. Os prísioneí-
ros foram conduzidos ímedia-

Na"o será poss,·vel tamente para a moderna pri-
, são de Bilbid, situada a trinta

Estocolmo, 27 (R.)- O jor- quilômetros ao sul desta capí-
_.

P d'
,

nal "Norgentíchínger" decla- ara re Iglrtal. Entre os prisioneiros figu- A tarárou que não será possível im-
ra o famoso cabo de guerra ní- presen ara

portar um milhão de toneladas pônico Yamashita, sob o co- O planode carvão polonês para a Sué- mando do qual se encontravam um relatóriocia, no decorrer dos próximos os restantes generais. Haia, 2 (S. H. L) - Infor-
quatro meses, pois os carrega- Londres, 2 (S. H. L) - Se- mam de Haia que o govêrno
mentos podem ser únicamente Reaberto o canal gundo despacho de Haia, o go- holandês nomeou uma comís-
efetuados no porto de Gdansk vêrno holandês solicitou do ex- são de anexação encarregada
(Dantzig), no qual podem Haia, 2 (S. H. L) - Segun- primeiro-ministro Pieter Ger- de redigir uma proposição ela-
atracar navios de 3.000 tonela- do despacho de Nimega, . foi brandy que apresente um rela- ra e definitiva relativamente à
das apenas. Antes da guerra o reaberto o canal que une os tório das atividades de seu ga- anexacão do território alemão,
volume dos carregamentos em rios Waal e Reno e estabelece binete de guerra, estabelecido em conformidade com a nota
Gdynia e Dantzig eram de 4., comunicação entre Nimega e em Londres durante todo o pe-. oficial dirigida aos govêrnos
5 milhões de toneladas. I Arnhem. ríodo de guerra. 1 aliados.

Restabelecimento de relações
Buenos Aires, 2 (D. P.) - O governo argentino não está contra o rc

conhccimeuto da Cnião Soviética. Foi o que informaram pessoas autori
zadas, muito relacionadas nos meí os governamentais. Ainda segundo os

mesmos informantes, o govêrno de Buenos Aires não seria contrár-io a

<lua lqucr tenta ti va para o restabelecimcnt o de relações com o govórno de
Moscou. A este respeito recorda-se que Peron, recentemente, declarou :

"Algum dia ter-se-á de levar em conta a cxistêúcia da Rússia, com ISO
milhões de habitantes.

.

Reacionário! I COD.duzi.am armas
Londres, 2 (SIP) - C?nsti- e dinheiro

t�e uma prova cabal da �I,n:pa- P rí 2 (U. P.) _ A políciatta de. que gozam os soviéticos a s'. _

R
.

Unido o seguinte prende� hoje 6 alemaes, que

�� emo, conduziam armas e grande so-
a��ma reunião política o

ma dê dinheiró. Suspeita-se
orador perguntou: "Quem sal- que se trata de �embros da

.

'1' ação cristã"? Os Gestapo. Segundo mformou o
vou a CIVI IZ '1>..

1 "L S·" 1-
presentes gritaram: "Os so- J�r�a e O1r,. os a emae�
viets". "Quem demonstrou a vIaJa�am num car�o da Con:
maior modéstia?" "Os soviets"! panhIa Ispamo-Sliça, acr�dI
"Quem encurtou. a duração da tando-se que o.s membros VIsa-

"? "Os sovíets! Os so-
vam reorgamzar o grupo de

guerra . .

"1 bi " .

tviets"! Uma voz grita alto; o isomens naZIS as.

"Quem criou os céus, a terra e

o mar?" Um dos presentes lan
çou a resposta: "Deus". Ouvi
ram-se voz e s enfurecidas:
"Reacionário! Colaboracionis
ta! Fascista! e, lançaram-no

A IugosláVia pede
participacâo
Belgrado, 28 (S. F. L - "A íu

goslavlu pediu tomar parte na Co
missão dc Rcparações, de :NIose( 11,
pois julga ter esse direito, por mo
ti vo de sua participação na guerra Ie pelos sacrifícios sofridos". de
clarou o chefe do gabinete do :\la
rcclial Tito, em entrevista COilC(:

dida aos jornalistas estrangeiros.
Um rnemorandum, foi enviado

aos governos aliados, expondo as

reivindicaçôes iugoslavas. Os pre
juízos causados pela guerra. sác
avaliados em 61.000 milhões de do·
lares.

O Govórrio iugoslavo pede igual
mcnte múquinas para restaurar a

indústria e mão ele obra qualifica
da.

para a rua.

Todos pas�aram
miséria e fome
Estocolmo, 27 (R.) - O jor

nal "Dangers Nyheter", comu
nicou recentemente que todos
os poloneses ex-prisioneiros
dos alemães, que vieram da
Alemanha, ficaram doentes de

tifo, em virtude da miséria e

da fome. Chegaram completa
mente exhautos, mesmo de

pois de serem nutridos duran
te seis semanas pela UNRRA.
De todos estes poloneses so
mente dez, os mais fortes, pu
deram desembarcar do navio
sem serem auxiliados.

H.

Dr. Nerêu Ramos

o
a

que. custou á F:rança
germânica

Data íntima, o aniversá
rio natalício do snc .. -dt .

Nerê u Ramos oferece uma

oportuna ocasião para que
os admiradores e emigos
da sua privança lhe dêem
mostras de fiel amizade e

cordial devotamento
Nem só os amigos. po

rém. lhe irão levar os cum

primentos pelo dia de ho ie,
Ao cidadão infatigável no
trabalho, e que tem pôs
to sua ampla e sólida cul
tura men tal ao serviço da
vida pública no Estado de
Santa Catárina, até mes

mo os estranhos, distan·
ciados da sua intimidade.
podem seiuié-Io, envaide·
cidos da pro ieção política
e intelectual de tão.ilus·
tre conterrâneo. A elte
naria cavalheiresca e o cul
to à iusriçe, que o «Es
tado» sempre guardou,
como indesligáveis da ética
iornelietice, levam-no a

eoliderieer-ee com as ho
menagens que os catari
nenses prestam ho ie ao

seu grande coeetedeno,
digno como é das mais
elevadas honrarias.
A S. Excia., o snr. dr.

Nerêu Ramos, esta folha
apresenta, assim, calorosos
parabens.

•

ocupaçao
Paris, 2 (S. F. 1.) - "1.440

. bi-I �ido, e bem sabem_os quão �errivel
liões de francos em 1939, ou sejam e. Ha para a creaçao do capital um
.! 897 biliões de francos em 1945" - limite absoluto. É ° volume da pro
eis () que custou em dinheiro a dução. E o lim.ite. efeti:,o. está muito
ocapação alemã à França, segundo aquém d,es�e Imute teórico. P_?l'CIUe
a conclusão a que chegou a Comís-fe inconcebivel que a produção se

são incumbida de avaliar o custo ja dirigida às inversões sem que
da ocupação germânica aos france- nada seja atribuido a consumo. Evi
ses. temos, portanto, os taumaturgos e

O Sr. Laridrv, comentando esses para ter das possibilidades de re··

algar-ismos em :'La :Monde", escreve- construção uma idéia exata, -tanto
ve : "lA..fO biliôes de danos se de- quanto possível para dissipar mila
compoem em 900 biliões de danos gres, f'iquemos com a realidade eco

feitos ao capital, ou seja 45% do nÔl1lica fundamental."
capital que era, às vésperas de guer-

�_"_--",_w_._w.""'''''''''''''._'''

ra, de dois mil biliões, e em 540 bi- Houve progressosliões de danos feitos às rendas, equi-
valente a vinte e um mezes de ren-

das". Chung King, 2 (U. P.)
O articulista refere-se apenas às Houve assinalados progressosdespesas 111 moedas e não aos da-

nos causados indiretamente à situa- nos entendimentos entre os

çâo financeira e monetária do país, nacionalistas e comunistas chi
à capacidade ele produção francesa, neses. Revelou-se ainda que 0,
às perdas de população, à degrada- govêrno resolveu adiar a asção fisiológica, aos abalos morais
e que só podem causar influência sembléía popular nacional,
desfavoravel á economia. cuja instalação estava marca-
Segundo o Sr. Landy, para pre- da para o dia onze de novem

encher essas i�l1el1sas I.a�unas, de- bro. Os comunistas objetaram"e-se lançar n.la� do cre?I1o. Adan.- essa proposta de Chang Kaita que os capitais deverao ser aplí-
cados onde forem mais uteis acres- Shek, alegando que a assem-

I centando : ."P.ode.se �gu�Jmehte bIé,ia não repr.esentaria tod? o
crcar os capitais. Ma.s nao nos

de./
pais e produziram a realiza

teremos sobr� o. perrgo q��� .acOE· cão de uma conferência entrepanha a multiplicação artificial da l > A '" • •

moeda. Esse perigo - isto é, a in- os tres prmcipais partidos ChI�
flação - é suficienlcmente conhe- neses.. ;

PRECISÃO NUNCA IGUALADA
e comprovado oficialmente pelo Observa
tório de Teddington lhe oferece o relógio

SE NÃO o fNCONTRAR AGORA,

VALE A PENA ESPERAR!

Depuração da
Imprensa Holandesa

Terminou a

conferência
París, 2 (U. P.) - Terminou

ôntem a conferência sôbre o

estatuto de Tanger. Apesar dis
so, o comunicado oficial sôbre
seus resultados somente será
publicado a partir de terça-fei
ra. De acôrdo com informantes
autorizados os govêrnos inte
ressados ainda não foram in
formados. O chefe da delega
cão norte-americana, sr. Har

ry Willard, interrogado sôbre
os resultados da conferência
declarou que tudo correu de
modo excelente. BR IT O

Haia, 2 (S. H. I.) - O minis
tro do interior, dr. L. J. M.
Beel, declarou que em breve
será iniciada a depuração da
imprensa, em toda a Holanda,
já havendo solicitado dos jor
nalistas e das entidades jorna
lísticas um relatório completo
de sua respectiva atuação du
rante o período de ocupação
nazista.

o alfaiate indicado
Tiradentes, 11

A Holande toma
medidas
Haia, 2 (8. H. L) - Infor

mam de Melbourne que a co
missão militar e naval holan
desa partiu para Manilha, afim
de tomar as necessárias medi
das para receber e atender aos
prisioneiros de guerra e aos cí
Tis holandeses que serão liber-'
tados no continente asiático.

"
\'t
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PRUDENCIA
Perguntaram a Lockmann como

havia f'e ito para reunir tanta pru
dência e ser tão clarividente: e

ê le
respond -u:
- Imitando o exemplo dos cegos,

que nunca põem os pés sem pr imcl
ro explorar o solo com seu bastão,

PARA OS T;BERCULOSOS )

I
POBRES

A assistônc ia pastoral en1re os

enf'crmor

.

de Campos do Jordão,
mantida pelo Presbitério de Sâo
Paulo, da Igr-eja CrisLã Presbite
riana dr; Brasil, "em de iniciar hu-
mnuitu.n e f'iluntrópicu campanha Rua Deodoro, 33
no sentido de conseguir de todos os

cornçócs bem formados l' das a 1- Flor ianópolis
mas en.incn l cmcntc cristãs, Wd:l
sor te de agasalhos, roupas e Ludo Livros novos e usados,
que represente nj

í

l irlatlc, afim de em diversos idiomas, -

ADVOGl::�DOSminorar os sofrimenos e as dôres Idos tuberculosos pobres de Campos A tende encomendas de

Ido Jordão e de S. José dos Campos. obras editadas no Brasil

I t». OSVALDO BULCAO VIANNATodos aqueles que desejarem prcs-
Lar a sua colaboração, deverão cn-

" o u no estrangeiro.
viar as suas ofertas ao rcv.

osntl-I
Dr. r. ]. DE SOUSA CABRAL

II
Rua João Pinto. 6

Ido Alves. Vila Jaguaribc, em Cnm- Novidades todas as ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 - Sala 5 Caixa Postal, 42

,,', '

jJOS do Jordão ou ú Igrcjn Unida, semanas I Edl-fl'Cl'O Cruzel-ro _ F'Iortoriôpotís. F'l
T IíHua l lelvctiu , 772 fone<í-2187, S:lu orianopo Iii

P<I!dtl. __=__=.............."""'_.... ..... , ..0: • , _

i MAGAZINE i
1........ ........�

posso C6NTAR?

Ele - Não digas a ninguem que
nos casamos .

.

Ela - Ah !, deixa-me contar soo
men te à Silvia; pois ela disse que
eu não encontraria um homem nas
tante idiota para

*
desposar-me.

A URSS QUER A MANDCIliúRIA
COMO PRE..l\nO

Robert Norton - (Exclusivids
de do eEC p-ara "O Estado").
Nova York - Durante as con

versações de Potsdarn, a Rússia te
ria declarado que havia concertado
com a China a cessão da Mandchú
ria em troca da sua intervenção na

guerra contru () Japão, necessltan
do para isso do beneplácito da In
glaterrn e dos Estados Unidos.
Adiantou ainda que tambér, o Ja
pão lhe 11avia oferecido a Mand
chúria em troca da sua não inter
"eação ! Ora, que jogo está fazen
do a União Soviética? Acreditarão
os russos .que os ingleses e ameri
canos sacrificarão a Mandchúria
em troca do auxílio russo à g ler
ra contra o Mikado ? Qual foi �
concussão dada pelos russos .em r

troca dos enormes auxílios que a

Inglaterr a e os Estados Unidos lhe
enviaram até Arkangel e o Cau.ia
!'o? Ja.naís os povos anglo-norte
nmer-icanos poderiam prestar-se a
fazer o jogo soviético em troca de I
11ma coleboração que no fundo na- I

li a teria de ideológico e que apenas
viria repetir a política das apro
pr iações territoriais, atacada ener

picamen1e na famosa Carta do
Atlântico. A Mandehúria não é um

prêmio para os vencedores do la.
pão, nem nm contra-peso para
:1 brevíar a guerra do Pacifico. Os
objetivos de guerra dos aliados ja
foram suficientemente elucidadas
para permitir uma falsa interpreta
ção por p<irte dos estadistas so
viéticos.

"NÃO ESTÜU EM ,CASA"
. Públio Cornélio Cipião, o céle
bre general romano, apelidado "O
Africano", foi certa vez à casa do
poeta Enio, onde foi recebido por
um servo que lhe declarou que o

senhor não estava em casa. Cipião
ia retirando-se, quando ouviu a

voz de Enio que chamava o servo.
Sem dar a perceber que o havia

escutado, retirou-se tranquilamen
te. Dias depois, Enio foi procurá-
10, mas Cipião, chegada a uma ja
nela, disse-lhe:
- Não estou em casa hoje.
- Como não estás, se eu aí te

vejo? - esclamou Enio; ao que
Cip ião retrucou:
- Como, não entendes? Outro

dia eu acreditei no teu servo e ho
je tu não queres acreditar em mim?

*

o ESTADO
Diário Vespertino

UM CORTE DE CASEMIRA,
; �

PR8PRIA PARA O. VERAO!
Temos também linho
puríssimo, a Cr.$25,OO
o rne tro,

THOPICAIS. ALBE"IES
� quaiaquer tipo de pa
drões de c a s e rn i r a s ,

En vin rnos amos

tras pelo correio
e a rnerc ado ria
pelo mmMBOLSO
l'OSTAL.

o REI DOS AVIAMENTOS
MATRIZ: - Rua Senador Paulo Egídio, 2S
FILlAL:-Av. Rangel Pestana, 2114-5.PAULO,

Redação e Ofi.S à
rua João Pinto n." 3

Te!. 1022 - ex. postal la!

Recebemos à consignaçãe : manteiga, queijos, salgades em geral, mamona,
alhos e todos os produtos de lavoura ligades ao ramo de cereais, Fecula,
cação, camarãe, Contas rapidas, preços reais do mercado. Fazemos finan-

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

A.&'HNATlJ IU8

AnunCIU8 medi ante ('oolrito.

Cereais em grosso
Manteiga, queijos. xat"ue-,

ba,,". e salgadas

�ACIEL, FONSECA & CIA.
CelDissões - CODsiguavões - COIta Própria

Rua leaadro Martins., fi. &
Quase EsqUina da Rua Acre

Rio de Janeiro

(aixà 'Postal: 3794
Telefone: 23.1598
Telegramas: LEICAM

N. Capital:
Ano Cri 70,01)
Semestr-e CrI 40,00 ,

Trimestre CrI 20,00
Mês Cr$ 7.09
Número .. "ulllo CrI 0.00 .•

Nn Interior:

Ano CrI 80,00
Semestr-e CrI 45,00
Trimeslrr Cri 25.00

RIO DE JANEIRO -- BRASIL

gelado
chá
chimarrão

Bebida saudável
IATE:

Os OriginaIS, mesmo não publí
ClIoI01I1 não serão devolvidos.

: A direção não se r-esponsabillaa]
p .. lo� concettos emitidos nos

9 rtigos assinados

Livros Novos
MAH ABSOLCTO
Cecília Meireles
Edição da Livrada do Globo
Pôrto Alegre
"Igual a ele, em constante soliló

quio, desprendida ele terra e céu :"
Assim canta Cecília Meireles, Ia

lanrlo de si mesma.

E de fato, cm ";VIar Absoluto"�
seu novo livro de poesias, despe-se'
ela de qualquer intenção sentimell-
tal e até daquele seu [ustificrive]
narcisismo, que a Jazia dizei', em
"Vaga Mús ica :" "Tudo, quando
passo, olha-me e suspira."
Agora, Cecília :\rIeireles "tem U1W

reino de metamorfose para expe
riência."
E cada poema .de "Mar Absoluto"

é' mesmo uma experiência com as

, suas surpresas, os seus milagres, as
suas decepções ... :\Ias sempre apai-
xonnní cs cxpcr-iéncias. 'Sempre a
mesma Cecília Meireles, que tanto
sabe sentir e melhor dizer.
"Mar: Absoluto"· que aparece em

luxuosa edição, é mais UÚJ lança
mente da Livraria do Globo, de
Pôrto Alegre.

UMA torce

dura .. _ uma

contusão .. _ uma

dôr reumática ...

A I í v i o imedia
to com Pronto
Alívio Radway ..

Visite, sem compromissos, I
I

Aparêlbos elétricos
A Instaladora de Florianópolis"

à rua Trajano n. 11, avisa à sua dís
tinta freguesia que dispõe de opc-
rár ios 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 prof'issionaís,
para couser los de aparêlhos elétri
cos, enrolamento de motores e dí
namos, estabilizadores, ferros' de
engomar, fogareiros, aparelhos mé
dicos e outros, com exceção de .apa,.
relhos de rádio.

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

r!��!!!. :l!�!�!a�A� ,'..vento.

Motores Elétricos
de

1/2 a 5 H. P.. 2
.

'
, .T",�''';REPRESENTANTE$·�";';,

Irmãos 6IavaW:;'

LIVRARIA ROSA
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Produto cielltffico para embelezCH' os seios
MOfInO V1YOS D.· I paro os MioII peqlS8DOII ou flacido.
Mormo Vi\"08 D.· 2 pena 011 selo. <;1l'C1oo.... Y<!>bumoooo
lno�"""o à saúde - F6nnula de absolllKa confiança ,

.._.._" ,

DIla" _. "ar............._,
.... ""..... tU. ". - 11m Blwnenau: "ar..""'"
•..u_ • o.M. - ._ l6atai: "ar...... San ••
r.............

I Vida Social
,.'Aninrsáríos:

Possa hoje II oniyersári$ 1I\lI1ta·
lício do !Ir. Rubens Hiron Bosco.
diretor·gerente da nova e já �Olll'

�eit\o1ada firma R. H. Bcsee Ltda.,
de Itajaí.
Ape.ar de moço, pelo seu CQYQ

lheiri.mo e fino truto; soube gran
jeaI gronde número d. omiz.lIles.

•

Faz anol hoje a &rito. Iso Cas-
. cais.

•

O .r. Ubirojáro de Morai., ellcre

vente da' Capitonia do. Por-tes de.
, ta' capital, fa'z ORO. haje.

•

Transcorre hoje o aniversário .11
.ra. Luiza Andrnde Ramo., e.p6sa
.do ar. lclime Ramos.

*

Deflue hoje a data :rlatolícia elo
••r. Artur �arreiriio, fu.u:. e.tadual
. opo.eRtodo.

•

A .ra. €iclalio So_to•. fa:r. a•••
=hoje.

•

A data de h ..je lIuimalo II pc.
:so5Jem JII.C1tolício da Brita. Cetrme.
,Silvo.

•

.Faze. a••8 ••J.:
· o .rito. Da 1 tiRO (lostll;
· o .r. Arnoldo Feijó;
....1'. Arlll.lde Al'lIIolde da Luz;
-o .1'. J...' Vieira Cahleira;
· o .r. Joéio Ari.tide. da C.Rcei,.o.

. trobClllllad ..r da Alfand89o;
.. joyem Lucicilo Seu.a. lilhe II.

!ar. Dioaisio Sou.o.
a

"Viajantefl:
Poro e Ri. d. IaReire, •••uiu

. eób9do.. n. Joaquim Nati"illati.
do CCtllto. da n....a 1'II'ClriRho mllr'

CORte.
..

Depei. de alguns dia. .e parmll
:nên�io neata capital, retor••U à
,-Laguna, ac'ompanhado d. 'UII ex·

RlO. ara ... filho••• ar. Julio Mer·
. 1:onde. d,e Oliyei:ra, alto fI.1RC. da
Fj86:0 liza�iie doa Porto., lIlII.uela

. ciIlGd•.

1 ... que o veneno da maioria
das serpentes é tão intenso que
Ulll dedal cheio dele bastaria pa
ra matar 25.000 pessoas .

2 ... que os exércitos 1110ngói5
de Ogda i Khan, que assolaram
a Europa na primeira metade do
século XIII. já levavam consigo
pequenas peças de artilharia Ia
bricadas na China.

3 ... que a maior estação tele
gr:lfic>; do mundo é a Central, de
Londres, na qual trabalham
const:..ntemcnte 3.()ÜO telegrafis
tas; e que, dêste número- uma

têrça parte são mulheres .

4 ... que Carlos V, rei da Es
panha, Sicíl ia- Napoles, Países
Baixos e imperador da Alemanha,
roi o primeiro soberano que exi
giu o tratamento de Majestade;
e que, ante rior-rnente. os reis ti
nham o tratamento de Vossa
Graça ou Vossa Alteza.

;) ... que o grande poeta fran
cês Arthur Rimbaud (1854,1891)
criou tôdas as obras a que deve
a sua glória antes de atingir a

idade de 19 anos; e que, depois
disso, abandonou por comple co
a literatura, afim de dedicar-se
a viagens e ocupações comer

ciais, entre as quais o tráfico de
armas na Abissínia .

li. .. que já se constroem nos
Estados Unidos molas de vidro
capazes de aguentar urna prcs
são de quase uma to-nelada por
polegada quadrada; que, além
disso, tais molas são mais elás
ticas. mais duráveis e mais resls
tentes contra ácidos do que as

de aço; e que, num teste receu
temeote alí efetuado, lima des
tas molas não demonstrou o me

nor sinal de enfraquecimento
após oito milhões de compres
sões dentro de unr recipiente de
ácido sulfúrico.

� """'I:",;:"",:!:,::i:�.. =�:e�ec�';,'f�c�:,�et��;'.c�: l��,��a:e�!: �
:
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Instalem, em seus estabelecimentos, as
õ�

i:� ��of�:m,ó�a: máqlUina, ,de
café de cô cdor ,�f �f� /-�I � j�l'�\ ,. .#'� )1: ,:

.� Consultem os fabricantes �:li� em seu novo endereço: l
j:; RUA BRIGADEIRO GAlVAO, 709 - TEl. 5-5957 - S. P.IlUlO . l'�
\:::h�E.BA(CElll&CIA.lTPA;:::::J

INSPETOR EM FLORIANOPOLIS (Sanla Catarina)

WAJ..TER NOVOGROD
UBLlTEC

Apresentar-se,.. deslumbrar ...

e triunfar!

Ventura só reservada

à mulher que sabe usar

YAN ESS, o baton que

faz seus encantos realçar.

Uma requintada gama de

toaalídades da última moda,
realeadas por uma base exclusiva de

"creme veludo", que suaviza,
protege e embeleza os labioso

Beum para os labios

DOENÇAS NERYOSAS
Com 09 progressos da medicina.

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

a famosa marca americana!

criação ao mesmo tempo da arte e da eieneia t

* Use I ambern o pr, c "rouze" aveludado f" atomizado

VAN ES", que tr.rnariio irresistivel H SlIfI cutis.

ESCRITÓRIO JUltíDICO COllI:BC'lAL
(Com um Departamento Imobiliário)

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

ADVQGA»O
Rua Frei Rogér ío, 54 - Fone 54 - Caixa Postal 64.

Endereço telegráfico: "EJibranco" - Lajes - Sta, Catarina

Comprar na CASA MISCE·
LANEA é sab",/ economizar ..

uma mesa circular e uma cr is

taleira, ambas em ótimo esta do
de conservaçã@l. Ver e tratar à

rua Almirante Alvim, 14.
(Mato Grosso.)

B. Antônio Ixida, Mártir
Nasceu em Ximabara -Japão. e

frequentou o 8em.inàrio de Arima,
ingressando, aos 19 ano. de idade.
na Companhia de Jesúl. Com cs

conhecimentos que tinha das dou
trinas falsas dos bonzos refutou-ae
de tal forma que fêz cnloe- se o

maior filósofo japonês. Viaj ou por

quuae todo o pcris , convertendo
rnume rcs

.

pessoas à fé católica.
Afinal foi prêso com 5 outros reli
giollos. Tinha 62 anos, quando o

submeteram a terrível tortura: ti-
raram-lhe as roupas e expuseram- REGULAIlhe o. corpo à.. águas ferventea que
jorravam do mente Ungenus; re- D'-O-----

--

petia-se êlte martírio 6 vêzea por O PRECEITO 'lIA
dia. Quando estaVQ preste. a su· PARA MANTER O EQUILIBRIO
cumbir por causa da. ferida. pro- A carne, as ovos, as gordurQs e

fundas. interrompia-se a tortura os coreais são aliment09 necessá
para que o supliciado se restabe- rios, mas, quando usados em ex

lecellle. A lua fortaleza foi contudo cesao, dão resíduos ácidos que fa
um germem que causou a conver- zero mal ao organismo. O leite e

são de muitos pagãos. �or êste I as verduras são também ótimos
motivo, o governador de Nanga- alimentos e aoncorrem p::xra neu

saki transporlou-o para o cárcere tralizar êsses resíduos,
dessa cidade. No dia 3 de setem- Procure alimentar-se convenien
bro de 1682, por ordem do mellmo temente, nunca se esquecendo de

governador, Ant6nio foi queimado I
tomar leite e comer frutas e ver-

vivo. duras às tefeições. SNES.

o do diasanto

A;�J�r. � Se a

,1J' 5J Natureza Faina

VENDE-SE
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Aberto, em Roma,
o ataúde da
H.ainha Cristin(
:Estocolmo - (Via Aerea)

Durante a restauracão da Ba
sílica de São Pedro'em Roma,
recentemente efetuada, fize
ram-se algumas descobertas
interessantes. Entre outras coi
sas, abriu-se, pela primeira vez

desde o seu sepultamento, há
225 anos, o túmulo da tão fa
mosa e discutida Rainha Cris
tina da Suécia.

O filme e os livros da histó
ria têm dado a impressão de
Cristina era uma rainha es

plêndida e altiva e as fotogra
fias tomadas na cobertura do
ataúde confirmam esta idéia .

A Rainha estava acaviada com
a corôa e manto e tinha ao seu

lado um scetro. Seu rosto esta
va coberto por uma fina más
cara de prata. Seus traços es

tavam assombrosamente bem
conservados, sem modificação
visível alguma. Seu nariz era
de forma aquilina aristocráti
ca e sua boca possuía uma ex

pressão de desafio.
O interesse por esta rainha

tem sido considerável em tôdos
os tempos. Há alguns anos,
Greta Garbo foi protagonista
de uma pelicula norte-ameri
cana sôbre a sua Real compa
triota, fazendo uma vívida in
terpretação da vida variada e

rica em episódios românticos
da Soberana. Jovens nobres se

disputaram seus favores e as

relações da Rainha Cristina
com seus conselheiros e com os

embaixadores estrangeiros não
foram sempre devidas exclusi
vamente aos talentos políticos
dêles. Possuía muitas das qua
lidades que constituem'a ver-

I dadeira grandeza. Tinha admi
rável disposição, paixões vio
lentas e um ardente entusías-

I
mo pelo grande e pelo belo; nos
museus suecos conservam-se
muitas provas de admiração,
tributadas à Cristina por Prín
cipes e Reis.

:..------------: Como foi que Cristina, ten-
do sido Rainha da Suécia, vi
veu e faleceu tão longe de seu

país natal? Em vista de suas

simpatias pelo catolicismo, viu
se obrigada a abdicar, aban
donando a Suécia em 1654.

rOJ"ID4do peja tJtll'Vet"� de GeiI.ebra Durante alguns anos, viajou
Com prAtica DOI b�tr.1a europeu. pela Europa e figurou entre as

Cl1ntca m*Hca em .era!. ped1at.r1a, GOen·

... 40 m.tema ll""�, aparelho pntt<> celebridades nas Côrtes es-

lIl'IinV1D <10 bomem v da mulher trangeiras. Depois estabeleceu
�T"-lro: DL PAULO orAVA.IUiit

lresidência
em Roma, aonde

CUno � Radiol� CIm1ca com o dr. viveu como rainha de mundo
lIIUlo.! de Abt'ft campaJlV10 (Ao Pau· ..

I�. !'Apec1allado em HIC1en•• "M. ,.�r�dlto, !undando uma �c�de
Pdbl1ca, pela UmT4II!'II1dade cio JUo 1M s. fula de literatura e adquírindo
11.11"0. - Gabtn.ete d. Raio X - Illectro- magníficas coleções de livros e
Nnllocratla cUn1ca - Ketabo1Ymo .,.,_ objetos de arte. Gozava de
.aI - Bon�em Duodenal - Gabinete

grande respeito nos países pa-de fW10terapla - Laborat6t1o de DJ.1cr(».
• , •

copia e a.ntiIH cUDJca. - Rua J"erDUIdO pistas como devota católica e,
I(ecbe..... I. J"ou l.lN. - I"kIr.IulóPOllil- quando morreu, na idade de 63

anos foi supultada com impo
............- ..w....._...._......._.w.._.._._.._.._.....w..w........w_ nente solenidade na Basília de

São Pedro em Roma.
A recente abertura do ataú

AgiDciC18 e Repre.entaçõe. em Geral de da Rainha Cristina foi de
Matriz: Florian6poli. grande valor e interesse para a
Rua João Piato, n. 5 investigação iconográfica, o
Caixa Po.tal, 37
Filial: Cresci6tna Museu Nacional de Belas Artes

Rua Floriano Peixoto, ./n (Edil, de Estocolmo, possue muitos
Pr6prio).-Telegramal: ·PRIMUS· .retratos e as esculturas da Raí
Agente. DOI principais municipiot I nha Cristina, mas compara-do E.tado

dos entre si são contraditório
quanto aos detalhes da fisio
nomia da Rainha. Agnra se

tem visto que um busto de.
Cristina, atribuído ao escultor
italiano Bernini, apresenta
uma notável semelhança com

as fotografias recentemente
tomadas em Roma.

-EIIIIJNEIfI
IIfA'VIIII,,,

Faça com que a sua casa e os

seus filhin hos não sofram as con

sequências do seu nervosismo, do
seu CEREBRO CANSADO.' As
dificuldades da vida de hoje são

.

.as principais causas dos assomos

de máu hUlTIOr, esgotamento ner

voso e físico, esquecimento fre

quente, perda de fosfatos, insônia,
etc. Ao sentir êsses sintomas, co
mece a tomar imediatamente
FOSFATOS DE HORSFORD, que
contêm em sua fórmula: sáí s de

Magnésia, Cálcio, Sódio, Ferro e

iodos os fosfatos indispensáveis
ao perfeito funcionamento do cé
rebro e dos nervos. Com um vidro

• apenas de FOSFATOS DE HORS
FORD a senhora obterá ótimos
-resultados c terá novo prazer e�
viver e dirigir o seu lar, sentindo
um grande renovamento de ener

gias. FOSFATOS DE HORSFORD
constituem o maior específico pa
ra a saúde do cérebro e dos nervos.

_Jlm
STANDARD

Ieda M. Ol'8fino
Cirurgiã - dentista

Diplomada pela Escola de

Odontologia da Faculdade
de Medieina d·a URiver-'
sidade de Porto Ale2re.

Consultas com hora _ar

cada, no período das 14
às 19 Raras.

Consultório e Reaídeacia:
Rua Esteves Juni-or 129.

Telefone - lal8.

INSTITUTO Dl DtAGftOSTlCO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

MACHADO cI CJA.

NOVO HOTEL
de Miguel Rodrigues de

Sousa
Angelina, Município

de S. José
(Viagens diretas ou via

S. Pedro)
IDEAL PARA REPOISO

I

Não se aceitam hóspedes
portadores de moteatias

conregiosas

I Procura-se uma casa

de comércio para ins-

I
t?laçãoO de

. utma Livdra-1'10. s ln eressa os

queiram dirigir.se Q

êste jornal.

inseparáveis

NA vida moderna, higif'np c �HÍI(jp são
r-onr-i-it os que se não separam. E é

em nome da hirút':>e e da saúd« que Ia
XI"'HHh pl'f'gIJlltas qu« ontem lião nos ocor

r-riam : onde é lavada (' cuxuta nossa

roupa dr- corpo, de cama, de mesa, das

crianças i\ (. protegida contra contágios e

infec(:ues i\ não se mislura com a roupa
de outros, t.al vez enfermos? Os mesmos

precei Los higiênicos que exigem asscp
sia nas <.,;aLI:-' dp operacâo nos ohrigarn à
certeza de que nossa roupa é bem lava
da, e r-oru assêio.
Com economia, a máquina G. E. de lavar
roupa lhe garante essa cerLeza-"lIigiene
e Sa úde" -pois lava em sua casa (evitan
do contágios externos), sem estragar nem
perde!' peças, impedindo qUe o sujo e o

suor impregnem os tecidos. A máquina
de lavar roupa é urna das muitas moder
nas seut inelus G. E. a velar pela saúde
de tôda a família.

EM MENOS TEMPO,
COM MENOS TRABALHO,
COM AuxíLIO
DA ELETRICIDADE

Não deixe de incluir no seu piamo de

compras êsse precioso auxiliar dornés
tico - pela higiene, conveniência e eco

nomia que proporciona.
Oeça os "Fesl inais G-E", às 5as. feiras,
na Rádio Nacional, às 22,05. Em ondas
médias (PRE-8, 980 kcs.) e curtas (PRL-7,
30,fJ{j melros). Um prugrama muúcal
«Im atrações para lodos os gostos.

Mais uma oferta da General Eleciric :
"BAZAR FE:vIlNINO" coni fIe/ena B.
Sanqirordi, iodas 4L.� quartes-jeiras iM
1(; . horas pela PRE-8 Radio Nacional.

Máquinas de lavar r:owpa

GENEBAL�ELECTRIC
---------�---- ------.----- --- �_._------_._----- _ .. --._--

......�--......--....�

S a ng lenul
CONTEM

OiTO ELEMENTOS rONICOS:

ARSENIATO, VANADA
TO, FOSFO�OS,CALClO

ETC.

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. DePlup.rldo.,
EUJotldo., AnêmiCO', Mi ••
QU. cri.m Migro., Crilnçl'
flQuíticlI, rec.b.rio I tonl-
fic.çio 9.r.1 do or9tnitmo

co", O

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

I

V duma casa à rua

eu e-se Maior Costa (Vi
a CeJio Veiga) no 7. Ver e tra
lar na mesma. Sv-4

CONTRA
GRIPE
RESFRIADOS
OÔIlE,sD!CABECA
NEVQAlGIAS oE
OÕRES EM GERAL

SÓSEUSA

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

I Esta é a vel (Jadt�!
Sapatos de todos os modelos e dos tipos mais
modernos, inclusive Sandolias para praia ao alcance

I das SÊNHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros

PREÇOS SEM RIVAIS!
Não comprem seus calçados sem visitar a

«I'amancerla Berretres»
CONSELHEIRO MAFR�, 41RUANAO ATA(A o ESTOMAGO.OS Rll'4S,NEM o CORAÇAO

•

.... _________________________ ::.miIl!!ll!ol!""�

•

I

I

I

I
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No fo t.. maior. de cima, vê-se uma operação delicadn:
reuf.cccôc cíe vm n erlgrenagem nova. Na foto m e n or :

8anco de fusos Q alto rotação só trabalham com um

oleo especial, que não mancha o tecido P. resiste.

Tipos de graxas especiais são necesscrios poro suportar os
",ilhões de quilos de um navio quando este desli:t:a do e,..
toleiro p'Jra o primeiro balismo no oceano. (Cena do Ia,.....
çament .. d. um "avio dI> Marinha d. Guerra brasileira),

I>\cCan.. I
I

GRIPE O TOSSE O BRONQUíTE

Estabelecimento Gráfico Brasil
DE

NICA NOR

I
SOUZA

Tésea e Memorais
Doublés e tric romiaa

Revis:a. - Avulaoil - Caixa. -

EatojoB, etc.

TrabalhaI! Comerciai.
Irn preasdo a côres

Cornpoaíçdo de ltvros II

Jornoill

Aceita encomendas para o interior do Estado

Rua Tiradentes n°, 10 0-- Florianópolis ••• Santa (atC1�ina

- Sem o Auxilio da Lubrificacão
,

Os dedos de sua mão são excessivamente insuficientes para enumerar

os operações mecânicas, o trabalho das máquinas, motores, engrenagens,
as funções de mil e um instrumentos, que não se poderiam realizar se

não se dispusesse do auxilio da lubrificação.
Neste mesmo anuncio aparecem três operações importantes na vida

industrial-econômica do país; operações que nõo seriam realizaveis sem

o auxilio de lubrificantes. Mas não simplesmente lubrificantes, e sim bons
lubrificantes, lubrificantes adequados para cada caso.

Este é justamente o maior trabalho da industria do petroleo: o dê ir ao
encontro dos problemas técnicos que surgem com a lubrificação de cada no

vo tipo de maquinaria. Por isto não basta dispor de petroleo: é preciso dis
por tombem da experienciq que permite saber como fazê-lo util em face
de qualquer problema de lubrificação ou alimentação de máquinas.
Atrás de nós, há uma experiencia de longas décadas, de penosos so

crificios, de custosos tentativas. Por isto é que podemos por, à disposr
ção de qualquer ramo da industria ou da produção brasileira, todos os

produtos de petroleo de que ele precise para movimentar sua maquí
ncric - fonte do progresso deste grandioso país.

S STANDARD OU COMPANY Of BRAZIl
* Ouço o Reporter Essa, dicricmente, peras estocões: Nacio
nal do Rio (ondas longas e curtas); Record, de São Paulo; 'ACO�
fidencia de M. Gerais, Belo Horizonte; Farroupilha, de P. Alegre
e Radio Clube de Pernambuco, de Recife (ondas tangas e curlas).

"'i
:.

j

\POIÔnia-Inglaterra {Londres, 1 (R.) - Foram
reinstaladas as comunicações
aéreas diárias entre a Polônia

I e a Inglaterra e vice-versa.

I No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

o magneto é um elemento vital
para o bom funcionamento de um

Dotor! WICO - magneto de cen

fianca - oferece as mais notá
veis' características.

Despertou simpatia
Rio, 31 (A. N.) - A Legião

Brasileira de Assistência de
Guiabá iniciou a campanha de
construcão dos Expedicionários
que tombaram na Europa. O mo

vimento foi acolhido com muita

simpatia pelo povo. CONTA CORRENTE POPULAR IMotor a oleo cru
F Juros 51/2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

�!�D�-S:ilu::ta�::c� ;��� BanCcAopldTOA'LD:istcrRi$to60'.Oeood,oeoor,3001 S. 4., .',de 6 a 8 cavalos, possuindo
cota de oleo.

ITratar com Sidnei Noceti à
RESERVAS: CR$ 12.500.000,00

rua João Pinto, 44, I· Rua Trajano, 23 .. FI()fiStnÕpolis
1 4

I

�Te efcne 113. ..;,......._",�. �"...,�"_,.,A.....__.,,,.�_� _
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SOCIEDADE ANÔNIMA
A mais impmrtante Companhia de Capitalização da América dI!) Sul

Amortização de Agosto .ae 1945
No lIorteio de amortização realizado no dia 31 d. Agoite> d. 1545 foram amor

tizados Qa seguintes combinações:
QLP VPQ LHF AZK UTI ICK

Todos 0S portadores dos títulos em vigôr, sorteados com estt!ls combinações,
poderão receber imediatamente o capital garantido a que têm d i.ceit o ,

:;ede Social: - - RIO DE JANEIRO
ESCRITÓRIO paro � Estado de Santa Catarina: FLON.IANÓPOLIS

Run João Pinto. 13 -- Sobr-.

Inspetores e Agentes em todo o Brasil.

CLUBE 15 DE OUTUBRO

Dia 9

Fundado em 1921
Telefone 1492

Programa Social para Setem bro
Ccek Teil IRf.a 111 ti I da! 9 às 12 hsr as e DOMingueira
com iníeio às 20 heras.

Dia 15 - Assembléia Geral Ordinária para eleição da Direto

ria, às 18 heras ,

Dia 22 - Baile da Primavera

TESOURARIA
Movimento de AgastQ

RECEITA
Sal elo de Julho
Me sss lidades e rendas eveatuais

44.246,00
6.849,50
--

Cr$ 51..95,50
Eh.... ..-....

DESPESA
14220
859,00
15.00

12."),00
6306,ao
6.,00
1.,00
72,00

285,00
3$,80
3•••0
•• ,00
1�4.oo
2... 80

14,0(1
l,lil,oo

-3.i-73.oo
4,7422.Sn

Cr$�To
-- _-. -

Luz e Telefone
Ordemados e comissões
CruliI_rrla neturae

C...mpsahia A.liuça da Balaia

Aluguel da sêde
Aaunciea
Caiu ele E.·••l..
Ia!titut. A. P. dcs CODlerdárjes
Despesa testa €lrganisada vela Orquestra
J•• llleria GdU.
Sra.ao .. Cia
C••• Yol.nda
Livraria Ceatral
Savas k Ciso
Carlos Heepcke S. A, Cem. e Iad.

Orquestra

Fllilri..éf>elis, 31 de Ageste de 1945

Francisco Althoff
1° Secretário

Artur GeryásiQ fJireB
1" Tesoureiro

íFell"e Carneiro
Presideate

o Mu(us da Asma
Dissolvido Rapidamente

Desde a descoberta da nova fórmula
chamada Mandaco, aão há mais ne

cessidade de sofrer de ataques de asma

ou bronqjiíte. Tudo o que V. tem a

fazer é tomar 2 pastilhas ás releições
e logo após Mandaco começa a €il'cular
no sangue, Em muito pouco tempo V,
sente que o mucus que o sufocava co

meça a dissolver-se. Em consequência.
V. começará a respirar livre e como

damente, seus nervos descansarão, seus
pulmões receberão Ar fresco e puro e

o vigor retornará.

Durma Como uma Criánça
Milhares de pacientes que solriam de

asma ou bronquite, em muitos países
do 1111111110, acharam que a primeira
dose de Mandaco lhes trouxe descanso
e tranquilidade e que puderam dormir
bem, desde fi primeira noite. E por isso
recuperaram seu vigor e começaram a

sentir-se aDOS mais fortes e de 5 a

10 anos mais jovens, A razão é que
Mendaco atúa de forma inteiramente
natural para diminuir os eleitos da
asma. 1) Dissolve e remove o mucus: 2)
põe em descanso milhares de músculos
diminutos dos tubos bronquiais de modo
que o ar pode entrar e sair dos pul-

mões. 3) promove o vigor do corpo e

estimula a renovação do sangue,
Anos sem Ataques de Asma
Mandaco não traz sómente resulta

dos Imediatos, facilidade em respirar,
sono tranquilo e comodidade, mas

tambem prepara o organismo para re

sistir aos ataques que possam apresen.
tar-se no futuro. Muitas pessoas que
passaram as noites sem dormir e que
se sentiam sufocadas com os sucessivos

ataques de asma ou bronquite, desco
briram que Mandaco acabava com OEl

acessos desde a primeira noite e mui
tos, já há [11108, não voltaram maís 3

solrer de asma.

Sinta Alívio lmedioto
A primei I'" dose de Mendaco come

ça a trabalhur no sangue e ajuda a

natureza a livrar-se rios eleitos da aSITI<l

e bronquite. EIlI muito pouco teruj.o
faz com que se sinta anos mais lorle
e mais jovem. Adquira Mend'-lco, hoje
mesmo, em qualquer farmácia; experí
mente-o e veja como dormirá bem esta
noite e como se sentirá melhor amanhã.
Nossa garantia é a sua maior proteção.

MendaeoA;a!:.:::.",

Agora lambem a Cr S ,o�oo

I
I

CURSO GRATUITO DE TAQUIGRAFIA
(por correspondencia)

Para propaganda do único método brasileiro o autor
ensina gratuitamente por correspondencia. Cartas ao Dr
Leite Alves. CASA BRANCA - Est. de São Paulo.

.

CONVITE PARA MISSA

litana, às 7 horas,

V:iuva Argentina Prazeres de Sousa e filhos, con

Vldam seus parentes e pessoa.s amigos para aszis
tirem à missa de lo ano de ialecimento do lIeu

.

esposa e pai, JOSE' ARCANJO DE SOUSA. o ser

rezada dia 4 de setembro, na Catedral Metropo
no altar de São José. 2 v - 2

I!I '-1flHOll VEIMIFUGe

OE EFeITO Sl.6WQO

f lNOFE'fitSWS "S

fll<"NÇAS f

Esteve reuDida
Rio, 2 (A. N.) - Sob a pre

sidência do Ministro João Al

berto, esteve reunida a Comis
são Executiva do P. S. D. do
Distrito Federal, sendo toma
das diversas províãêncías de
interesse partidário, inclusive
o reconhecimento de diversos
núcleos distritais, bem como

incentivar a campanha eleito

ral pela candidatura do Gene
ral Dutra.

seuS
intestinoS
reguladoS 'I '0'
como um re GS' .

Use JOeiro isso

,lUILAS

,

O t5PElNo1<EflETlRIJ

4e
Ia",a,

1·\ segar. e IlIol••slvas
Is di' iI I .

Laxal ti ,
. . ,019ai1l511\0

Não '1&lalll

«Sem8na IDgleS8»
Belém, 2 (A. N.) - Pode-se

dizer que a "Semana Inglesa"
está vitoriosa, pois ° movimen

to, começado ante-ôntem, já
conta com mais de 200 adesões,
que representam quase a tota
lidade da classe. A medida. a

ser tomada não atingirá os va

registas e sim os atacadistas,
as casas chamadas, aviadoras,
os escritórios comerciais e as

lojas de ferragens.

I
I

Com o tratamento pelo reputado pro
duto OKASA. - Á base de Hormônios

(extratos glandulares) e Vitaminas se�e
clonadas. OKASA é uma medicacão
racional e de alta ericacia terapeutíca,
em todos os casos Ii!lados diretamente

a perturbações das glflllctulas sexuaes.

OKASA combate vigorosamente: Ira

q ueza sexual em todas as idades, sob a.

fôrma tie jr.. suficiência glandular ou VIta

mina], senilidade precoce. fadiga e perda
de memoria no uomem : frigiàez e todas

as perturbações ríe origem ovariana,
ídaue crilica. ohesidade e magreza, !Ia

c!uez da pele e J'uf�í)sidttde da cu tis. D8

mulher. OKASA (importado diretamente

dr Londres) prop<'l·cinna Juventude,
S,'ud'c, Força e 1/iglir. Peça lórmula

"praW" para homens e fórmula "ouro"

para mulheres, em todas as boas DJ"uga
na' c Farmacias In!o;-maçõeH e pedid08
ao Distr. Produtos ARNA. - Av. Rio
Branco. 109 - Rio.

Virilidade!
forca!
Vigir!

VE'Rf)IJf)E v/JI}://",,}r4508REAVI, ·l�UfJO" 6
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* OUÇCf fodos as 205. feiras,
às 21..15, ncr Radio Nacional, o
"ltadio Alm·onoque Kolynos".

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

Oswaldo Apolonio da Rosa
REt»RESENTACÕES

Aceita representações para o Es tedo de
Sall.ta Catarina.

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

1\ FABRICA DE MOVEIS BRASIL
agora melhor aparelhada para servir

aos seus inúmeros clientes, apresenta,
em suas lojas, novos modelos para 1945,

Despachamos e engradamos gratuita
���a� mente para o interior. Peçam catálogo.

U.J. B.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1 Seja o LlDER DA
I MODA l

Confeccionando o seu I
I rl

te,rno na Os jovens precisam de orien-

I tação e conselho. Transmita-

Alfaiataria Líder I
lhes, como um patrimônio, os

benefícios de sua experiência,
incutindo-lhes o hábito salutar

de fazer a barba em casa. Uma

de Gillette é um presente que

causa orgulho a qualquer rapaz.

CLIUDIONOR DUTRI II
Além de constituir uma garan-

tia contra as doenças da pele,
transmitidas pelo contágio de

Rua Saldanha Marinho 2·A

I navalnas que passam de rosto
I �,

FLORIANÓPOLIS em rosto, Gillette assegura

prazer, higiene e economia real.

Temes a satisfação de participar ao s nos so s distintos se

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

preaadae congêneres e ao público em geral, que acabamos de
nomear agentes gerais para Santa Catarina, a conceituada firma
desta praça.

IRMÃOS GLAVAM
Rua João Pinto" n' 6 telef. 1531 End. Teleg. - Glavafil

Caixa Postal, 42.

Florianópolis. 27 de ago sto de 1945
'SltGURADORA INDUSTRIA E COMERCIO S/A.

, Már"ío F. Martins, (INSPETOR GERAL)

CO'municavão
, 'I'emo s o prazer de comunicar a nossos distiAtos fregue
;
zes, ao Comércio do Estado e ao público em keral. que fomos
distiaguidos pela importante firma de Recife. SEGURADORA
'INDUSTRIA E COMERCIO S/A. com a nomeação de agen
.tes gerais para o Estado de Santa Catarina.

Florianópoli-. 27 de agosto de 1945.
IRMÃOS GLAVAM

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

As balanços que trazem o garanti0
na propria marco, trodicão do porque

industrial brasileiro.

OutrO$ afamados' produtos COSMOPOLITA:

APARELHOS SANITÁRIOS EM FER�O ESMALTADO I

FOGÕES _ AQUECEDORES - VALVULAS AUTO- IMATlCAS PARA DESCA.�GA - METAIS PARA AGUA.

_

Representante; nesta Capital:
STOD l'ECK & CI . LTDA ..- PR. 15 DE NOV.• 1 - S.Q

Crédilo Mútuo Predial
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 grati:d
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

- çsfás vendo como é fácil? Quando cresceres,
também saberás ;'fazer a barba em caso, nao é?

- Todos nós, alto e bom som, proclamamos: para
a barba, só Gillette! Gillette e nada maisl

.
,;

":�

IIARBELlNO

GARANTIA POSITIVA: Compre um pacote
de dez lâminas e use duas. Se não ficar se

,tisfeito, devolva as oito e sefci reembolsado.

Gillette
G -153

Caixa Postal 1797 - Rio de Janeiro I nter-Amertcene

40s sofredores
Ora. L. GALHARDO-Ex·

médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e AIl\or, co

munica a mudança do seu

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

oferecer os seus préstimos.
Escreva detalhadamente-
nome, idade, endereço e err

velope se 1 ado para a res

posta.

....................................................

conrcn FE.RIDAS RECEnTES,OU AOlI&AS
�, 'W&i& UJ& te .i&iIlJfSli!&iIIi

L"'�o.�'o�m!t�o�t,��d�'�11Lactifero tem prestado às sras. mães, quer no periodo do
aleitamento, quer no de gravidez, é incalculável. O Lacti-

I
fero é um poderoso galactagogo e regenerador orgânico de
maior eficácia até hoje conhecido. Em sua farmácia ou

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

Curitiba - Estado do Paraná. I

e voce e acometido de indigestão, cólicas, flatulência
e ·mal estar após as refeições, tome Magnésia Bisurada.
Êsses disturbios estomacais, provenientes da condição
excessivamente ácida do estômago,
cessam rapidaniente com Magnésia �

�"Bisurada, composição antiácida c�- � I,_ z: .:::::A
nhecida em todo mundo por sua eh-

_ ''&.� ___

cácía,

co��"_aIWje.m"mo l�\�t�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o estádio da F. C. D. já estava Jalmo, Leónidas e Adolfo. Dos vi-
desabituado ii. assistência que 0[1- situntcs destacamos a ala esquerda, ..
tPI1l ocupou as suas dependências. Gonzu les. Ferrari, Gancho.
Nâo foi das maiores, mas também O trabalho do juiz, sr. Artur Vil
ultrapassou de muito as que alí te- larine (Espanha), foi discreto. Não>
mos visto ultimamente. Talvez o agradou aos locais nem tão pouco
mau tempo tivesse imfluído. A ren- aos vencidos.
da foi de Cr� 4.ü08,OO. Seara entrou no lugar de Ferra-
A partida que fizeram S. C. Cru- ri, Wilson no de Saladura e Ruaro

zeiro, de Pôrto Alegre, e o Avaí F. no de Adams, no quadro portoale- -

C. não foi daquelas de satisfazer grense e na equipe azurr a Nizeta
plena-rente aos torcedores, Agra- substituiu Bráulio, para poucos mi
dou bastan tc como diversão e teve nulos depois ceder o posto a San
momcn tos emocionantes. Ambos os ford.
adVf'r�{'rio� elllllregarmn-se senil- O gramado estava pouco própr-io
mente na conquista do triunfo, que para o match, muito escorregudío,
coube ao quadro local pelo score dificultando por vêzes as jog,-.,�:ts
de 2 x O. assinalando UIU tento em dado o deslocamento in voluntúr.io
cada meio tempo. dos players.
Apt-sa: rle derrotado, mostrou o _......_...... ............__-.. .,...._""'..,

team visitante melhor articulacão
que os locais, jogadas mais te(:ni-
cas, ma is acerto nos passes e gran
de combatividade, apresentando-
110S porem :1 velha falha da maio
rla dos cluhcs nacionais: panca
pontaria a goal,
() Avaí defendeu-se como pôde

nos trinta minutos .iniciais, em que
levou Ulll passeio, como se diz na

giria esportiva, para depois rr-ar

mar-se paulatinamente ate exercei'

certa pvessâo sobre a defesa CGn

t rú r i a. Foi nesse período que bro
tou o seu primeiro tento, consig-na
do por Ler.nidas aos 43 minutos
quasi do limite da grande área, em

autêntica bicicleta. Antes o perigo
so centro colored dera magnífico
passe a Saul, que êste aproveitou
para mandar " bola violentan.ente
sôbre o arqueiro contrário, que a

desviou no sentido de Felipi.iho.
Este f'uzi lou e Everton encaixou,
aliviando o perigo.

1\'0 segundo tempo as ações f'o- Rio, 2 (A. N.) - Segundo-
ram mais equilibradas. informações recebidas, devera
Talv!z animados pela vantagem realizar-se em P. Alegre, no diado placarrt, os locais superaram a

sua -ituação do primeiro tempo, 20 de Setembro, o 14° Congres--
at i ra ndusc il luta um pouco desor- so Rural, conclave que reunirá
denada porém com bastante elan, os homens do campo para uma
conquistando o seu último goal aos proveitosa troca de idéias e as .. -

18 minutas por intermédio de Bráu- sentamento de normas de con ..

li o, que de dentro da grande área
ativou r:l�tciro no canto esquerdo duta, com as quais pensam en-
do arco .de Everlon, depois de uma frentar as dificuldades presen
melée no reduto final cruzelrista. tes e futuras. Entre as suges-Frnl.or a cm desvantagem, os vi- -

d 1sitantes lutaram bravamente até o toes, figuram algumas e pa-
final, ameaçando por vêzes o __ 'Co pitante interêsse, como: au..

Rio, 2 (A. N.) - O Coman- de A��?lfinho, que iniciou mala jo- menta _da fertil,id�de da terra,
dante da la R. M., general Va- gn, fll,m::!�do-se porem com o seu execuçao do COdIgO Florestal,

. ,.. . desern olar. , .

mina ão classificação daIentím Benícío, Informado di- Os quadros formaram assim: t mse 1
_

ç '.
retamente por interessados sô-I Ayaí - Adolfo, Fatéco e Tavi- produçao ahImal, amparo e

bre os motivos da greve dos nh(�. Chorolat.e, H�roldo e,;!�lmo. proteção à horticultura etc.
condutores de ônibus que se I FelITw, BranllO, Leonlclas. Ilal), e

resunlia no aumento 'dos salá: Sa���:uzeiro _ Everton, Gaucho e

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

rios já resolvido pelas aut�n- Lauro. Fel'l'ari, Adams e Clnvis. 1;1l'11'IIII:fflal�I;I:f Idades, só protestado por certos Lllizinh". Gonzllles, Saladnra, F1a-! r.J Ia! 11
empresários, levou o fato ao mine e Lomban(]ini.

conhecimento do Ministro da
Salif'ntaram-se entre os lo ·�;s

Guerra, que providenciou para
..___......- .. - .. - -. - •• - •• -- � .... I

a manutenção da ordem e ga- RITZ--Hoje, )a.-f�i�il:--às
rantia do tráfego. O general 19.30 horaq

Walt Disney apresenta a sua ma-Benício, dirigindo grande nú- ravilha em magico tecnicolor.
mero de -empregados à Chefa- BRANCA DE NEVE E OS SETE
tura de Polícia, disse-lhes que ANÕES.
O Gal. Góis Monteiro mandava Impr6prio até 14 anos

,

d I I b' I No programa:OFERECIMENTO ec arar que co a orana com
Noticias do Dia - Jornal

Do B. L da D. A. nr. 186, de O Chefe de Polícia e outras au- Cine Jornal Brasileiro _ DFB '

17-\;Ip-45, transcreve-se o seguinte: toridades na soulção rápida do Preços Cr$ 5,00 e 2.40
-:-

- I raJ1�c.reve-s_e_ para os de:'ldos incidente contanto que a are-
flIlS, o OfIClO n. b;:J1, de 30 de Julho �'". _

...

findo, do Sr. Presidente da Fllnda- ve ces?a:-sse lm�dlatamente O

ção Brasil Central a este Ministé- que fOI prometIdo.
rio: - Sr. �Iinistro: No intuito de ----------------
colaborH com V. Excia. na obra, Sobre"arta senhaspor todos os titulas meritória, de �

-

assegurar o futuro dos bravos da
Fôrça Expedicionária Brasileira e

levado pelo pensamento de ampa
rú-Ios e de atraí-los á obra que a

Fund.1Ção Brasil Central estú rra

lizaildo no coração de nosso territó
rio, eomunico a V. Excia. «UI' a

Fundaçào Brasil Cen traI está pron
t a a c�der lotes de terra bem como
dar a orientação técnica, máquinas,
sementes e tudo o «ue se fize'r in

de dispensável para que possam nos
do sos bravos racionalmente cultivar

tais terras. - Ainda lhe oferece-
de mos assistência social de fórma a

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

lhe� assegurar ús suas famílias,
além da propriedade da terra, a

subsistencia e a eoucação da prole,
permitindo-lhes que possam contri
buir pelo trabalho para o engrandc

Rio, 2 (A. N.) - Desde a de- cimcnto de um patrimOl1io que pe-

claração da guerra aos países lo"s armas tão valorosamente defen-
deralll nos campos de batalha.do "eixo", haviam sido suspen- Apro\'cito o ensejo para reiterar a

sos todos processos de natuí.',�.lj- V. Excia. os protestos de Illinha ele

zação de súditos daqueles paí- vada e,;tima e distinta consideração.
ses. Agora, tais restriçõe3 10- U,I) �T():1�) Albe�to, Pre:ide111 te .. (Br' !.

t 1 . da. S. ('.' �I. G. 11. 18/, "e 1b-\ 111-,ram levan adas, a exceçáo COE. J:í)". - (BoI Reg. nr. 1H7 de 24-
japoneses. 1\ ti,-!li:d.

A , de Dlai,
vindouro
Rio, 2 (A. N.) � As eleições

para; a fcrmação do Conselho
Municipal do Distrito Federal
realízar-se-ão a 6 de maio do
ano vindouro. Está, assim, a

Rdilidade
-

carioca, equiparada,
às Assembléias Legislativas
dos Estados, e não às das- Mu
nicipalidades comuns. O nú
mero de conselheiros ou verea

dores será efetivamente de 40,
em obdiência ao aumento da
população.

Ohras de .tadalem
Rio, 2 (A. N.) - As Obras de

açudagem nos Estados que pe
riodicamente são atingidos pe
las grandes secas,

- não sofrem
interrupção. O plano traçado
para rede de reservatórios vai
se estendendo. Ainda no mês
de julho foram inaugurados
açudes no município de Sobral
Cairú, no Ceará.
Construidos pelo regime da

cooperação, têm capacidade
para cerca de um milhão, e 500
mil metros cúbicos e 7 milhões
de metros cúbicos, respectiva
mente.

Florlan....lls 3 de SelemDro de 1945

Junta Regional
de Estatística
Sob a presidência do Sr. Louri

val Câmara, esteve reunida, dia :>4,
a Junta Executiva Regional do
Conselho Nacional de Estatística
comparecendo os Srs. Capitão-de
Fragata Plínio da Fonseca Mendon
ça Cabral, reptesentante do Estado
Maior da Armada; Dr. Benoni L:H1-
rindo Ribas, Diretor do Departa
mento de Saúde Pública; Dr. Elpi
dio Barbosa, Diretor do Departa
mento de Educação, Luiz Oscar de
Carvalho, representante da Se
cretaria ela Fazenda; Leclan Slovius
ki, representante da Secretaria de
Segurança Pública; Dr. Afonso Vei
ga, Diretor do Serviço da Produção
Vegetal: .João Teixeira da Rosa Jú
nior, representante do Tesouro do
Estado; Dr. José Nicolau Bom, re

presentante do Diretório Regional
de Geografia; Mário Cândido da
Silva Diretor da Contadoria Geral
do Estado; Aroldo Caldeira, Inspe
tor Regional das Agências Munici
pais de Estatística; Dr. Joaquim
Madeira Neves, Chefe do Serviço
de Bio-Estatística ; Giovanni P. Fa
raco, Ivo Maes e José Antônio de
S. Thiago, Chefes de Divisão do
DEE.

Jornalista
Batista Pereira

A data de ho ie assinala
a passagem do aniversário
natalício do iornalista Ba
tista Pereira, diretor da
Imprensa Oficial do Esta
do e dedicado presrderrte
da Associação Catarinense
de Imprensa.
E' êsse motivo bastante

Foram aprovadas as seguintes
Resoluções nvs:
N° 117 - Institue a Comissão

Permanente de Tomada de Contas.
N° 118 � Estabelece o plano de

levantamento da estatística do mo-]
vimento em hotéis, pensões e con

géner.es.
N° 119 - Faz um apêlo à .Junta

Executiva Central, a propósito da
supleIl1<?,ntação da verba Pessoal.

- N° 120 - Regulamenta o serviço
da- prestação de informações por
parte dós órgãos estatísticos regio
nais.
N° 121 - Oferece o. concurso da

Estatística Hegional ao Tribunal. ---------------
Eleitoral.

I
No bar e no lar

N° 122 - Designa uma comissão K N O T
para o estudo da organização do não deve faltar
cadastro rural do Estado. _

N° 123 -- Solicita ii. Interven

F d
-

B 'Itoria Federal providên�i�s � respei- un . acao raSlto dos balancetes lllUI1lClpalS. t

N° 124· - Promove a criação C Idum núcleo de estudos estatísticos. - entraN° 125 - Manifesta aprêço à obra
do "Esperantista Klubo de Flori�<
nópolís".
N° 12G - Exprime reconhecimen

to áqueles que vêm trabalhando
pela consolidação da Estatística
Regional.
N° 127 - Fixa os programas da

cadeira de Estalística, para os con
cursos de ingresso às carreiras de
Arquiyista, Bibliotecário, Escritlb
rário, Guarda-Livros, Oficial Ad
ministrativo, Cartógrafo e Dest'
nhista do Quadro único do Estado.
N° 128 - Adota os questionários

(IUe seruo obrigatoriamente uliliza
dos pclas repartições estaduais e

lllunicipais, para o levantamento
das est::\lísticas administrativas.
N° 129 - Expôe a6 Govêrno d ')

Estado a necessidade de rcfornEI,;
no sistema estatístico regional.
N° 130 - Preye a utilização

informações complementares às
Registo Civil.

XO 131 - Aprova prestação
contas.

Não os amarelos

para que seus colegas e

admiradores, entre os quais
estão os que labutam no

O Estado, lhe prestem as

mais inequivocas demons
trações de admiração e es

tima.

DE JOELHOS O ESTADO
-

AVal' 2 x CRUZEIRO o
Sil'feira ,PEIXOTO

(Autor de "Falam os es

critores" )
Rm consequência de sua ren

dição, os japoneses terão de en

tregar não só tudo o que ocupa
ram durante os quatro anos de

guerra com os Estados Unidos
e a Inglaterra, mas também se

pão compelidos a restituir o que
arrancaram à China e devolver
o que obtiveram da Rússia e da
Coréia ou por mandato outorga
do pela Liga das Nações.
Vale dizer que cincoenta anos

de política agressiva, ascendê n
cia n:ilitar c tradição orgulhosa
dcs.ipu receram repent i namente
aos olhos dos nipônicos - des
se povo que havia sido fanatiza
do, muito antes. aliás, de fanati
zaçâo nazista dos alemães, para
se considerar raça superior, des
tinada a dominar a Asia e go
vernar o mundo.
Snhent a-se CIU" a cnpitulação

ocorreu quando o Micado ainda
possuía fôrças terrestres quanti
tatlvamente cnorrucs. No Norte
da China, na :\Iandchúria e

Kwanturig, o exército nipônico
devia contar nada menos de Ulll

milhão e meio de homens; ou-

tro milhão devem totalizar os

seus efetivos na Malasia, no

Sião, na Indo-China, em Sittang,
.na Nova Guiné e em outros pon
tos do Pacifico.
Além desses e igualmente mui

to bem equipados, cerca de dois
milhões havia no território me

tropolitano à espera de qual
quer manobra de invasão por
parte dos aliados. E êstes, à sua

retaguarda, contavam com a co

Iaborução de tropas formadas à
maneira do "Volksturm" ger
mânica, prontas a também en

trar Ul1 ação.
Em suma, estava -o Japão dis

posto a fazer de seu arquipélago
uma fortaleza. E, afinal, tudo
ruiu, porque a natureza humana
ten- limites de resistência. além
dos quais não pode ir.
Tudo, no eu tanto, serve para

evidenciar que, com a rendição,
foi total a humilhação a que se

submeteu os nipônicos. Sequer
puderam utilizar as fôrças que
tinham para resistir. Dobraram
os joelhos os que pretendiam es

cravizar o mundo.

Esportivo�

CONTRIBtJA
para a Caixa 4� Esmolas aos Jndi
�entes de Plortanépolís,

Problema resolvido

Merecida dosvitória azurras

Rio, 2 (A. N.) - o Tribunal
Superior Eleitoral aprovou os

modelos e a confecção de so

brecartasenhas. Respondendo
a uma consulta do Tribunal Re
gional do Amazonas, o P. S. D.
respondeu que o juiz eleitoral
não pode assinar os títulos
eleitorais, antes de pre:;n':hi
uos os claros pelos respecttvos
destinatários.

Avisamos ao pú
blico em gerai,
que o preco da
venda avulsa des
te jornal é de Cri
0,30 (trinta cenla
vos), por exem

plar.
A DIREÇÃO.

Congresso Rural
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PODEROSO A.UXI-
LIAR NO TRATÂ

JIENTO DA.

Mello e Filhos
ROXY Hoje, 28-feira, às

19,-30 hrs_
Últimos exibiçãos

19 Filme Jornal 36xlO • DFB
20 Ballil Rathbone. Nigel Bruce e

Gale Sondergal d em:

A MULHER ARANHA
Um filme diferente, misterioao
e emocionante.

30 Bu� Abb�t. e Lou Costello em:

PISTOLEIROS SEM PISTOLAS
Musicas. garotas, canções e um

belo romance de amor.

Impróprio até 14 pno.

Preço único Cr$ 2.00

Da firma :\Iello & Filhos, recebe
mos a seguinte circular: "Temos CD

prazer de comunicar-lhes ([ue. poe
contrato 50b nO 5711, arquivado na

leNTA CO:\IEItCIAL desta Capi!11,
constituimos nesta data uma socie
dade Comercial sob a firma "MEL
LO & FILHOS" da qual Jazem par
te :\L1I1(.e]- Vieira de :\11'110, Laerth
�IIIo 2 Xilo :\10reira de :\Iello, tendo
!'sta a��uIllido tedo o ativo e passivo
da extilIta firma Manoel Vieirn de
Mello. Esperando continuar a me·

recer a mesma confiança que sem·

pre dispensaram à firma ant{'ces
sôra, desde já ficamos agradecidos,
subsCreYelHlo-nos com elevada es·
tim,l e alia consideração.

De VV. SS.
Agos. Gtos. Oclos."

Amanhã, no Ritz, em Senões das
Moça!! -- Jeffrey Lynn e Constance
Bennet em: SI A LUA CONTASSE.

,PE'IIL�II
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I

CONTRA CASPA,

QUEDA DOS CA-

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


