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Os monarquistas lutarão se preciso (ii:!:
ZURIQUE,4 (U. P.) OS MONARQUISTAS ESPANHóIS ESTÃO DISPOSTOS A VOLTAR AO PODER, POR Q�8JER
MEIOS. FOI O QUE INSINUOU, EM LAUSANNE, o MULTI-MILIONÁRIO JOSÉ MARIA ORIOL, CONHECIDO ELEMENfil DE
TENDÊNCIAS MONARQUICAS. O MESMO INFORMANTE DEIXOU ENTREVER QUE1 PARA FAZER VOLTAR AO PODER os-

MONARQUISTAS, ESTARIAM MESMO DISPOSTOS A RECORRER À LUTA.

.....

Ano XXXI 1 Florianópolis- Terça-feira, 4 de Setembro de

Combaterá a

tubereuíose !

Representará
EE. UU.

Mais pressão sôbre Franco
LONDRES,4 (D. P.) - Os "três grandes" e a França che

garam a acôrdo provisório sôbre Tanger, o qual representa
uma maior pressão sôbre Franco. O acôrdo estabelece que a

Espanha somente poderá participar na adm.inistração de Tan

ger depois de entrar para as Nações Unidas.O MAIS ANTIGO DIÁRIO UE SANTA CATARINA

Prcprletarlc e ülretcr-üerente SIDNEI HOCETI

1945 H. 9.!r64 E�!�I!��4 ����.) maJl:�alt 1 Não gostou da
a. c.:rimôI�ia de a:sinatura �a ren- brincadeira

'Para soluça-o dos p' roblern·as da Chi-na �;;��ie:;!:;,::t�H::I,r��;��ã�'���:: I >1""h',' ([;, P,) - o ""''''1
t� elos _oflclalS do :xercIto e da ma- Yamasita quando, chegou a Bagíu

I ! rI,nha japoneses nao trocar.em lima I
para assinar a rend i çâo, mosl ruvu-

Chung King, 4 (C P.) - Chi- () Iiricr comunistu :\lao-Tse-Tung :? p,ala,v�a. Soube-se, de'�)'�IS: que,
se perfeitamente cal1;lo. Posou sor

Furí h Worlh, Texas, 3, __ ,�" 1., .mg-Kui-Sh ek estú disposto a con- r()i solenemcn!c recebido por Chi- ja há varres meses, os o!lcIals ama-
.rírlcnte para os fotógrafos, e aulu

J!') _ Uinu nova droga r lu.m.rdu I� sultar com .Iodos os chefes p o li l i- .ing-Ka i-Sh c k. () "Komi nlung," par_I relos das duas partes nao se falam.: grafou notas ele um dolar que os

". .

'1" t' I I'";' I l'OS naCIOnaIS antes de co n vr.c ar

I"I I' 11 I I .: , II'gua uu er co es a xenu» li II,Z'I, a, "

'

.
.Ido do governo, ao mesmo tempo. O le

-

b n
,80 ( ar os nor e-amerrcauos 1e

, , .
. la Asscmblé ia ch i n csa. Ao mesmo . ". S a maes a a o S'( 1 '

nos Eslados t n i-Ior pUI a combater

I'
.

.'
' 1,ln'ulgou um munircsto p ed iut!o a

... apresentaram. o pcrc eu a ca rua

a tuberculose. tempo, o chefe do govcrno cxl a ri a
.-,

8 I I por um momento quando mí lharcs
I· - t c rt c I' ", un iuo de Iodos os chineses para a donam res ao

I
.

l' ·Ij scr.d.. nqui el111'reg�lIhl num
l ISpOSl o. a .,uspenc. ei � ce nsut a ,e I. _ ., '

'de n orto-nmcr
í

cauos corueçnrum a

esI'póC:'o p aru sa ivtr a vida Je �II11II.�rnal:, l ivr e a realização ,dO�,�(lml- :()I,Uç�O d:(�� prohlctuax da China no Eslocolmo,3 (S. I. P.) _ Scgun- .ql.. i�m· em coro: "foIara-kiri, hara-

soldado norte-amerrcano acomct i d o CIOS. Lntr,ementes, anuncIou se que apos ",uell a. do notícias chegadas da Polônia, 11'11'1". Mas logo d orn i nou-se, e acen-

de lnr ingi l e tuberculosa, tubcrculo-

J.lb 25
- cerca ele 1.500 alemães estão aban- deu um cigar-ro.

se pulmonar e cio cst ôrnug», cr.n- U egaram navIos Estão sendo danando a cirlad c de Breslau. Bre-I-l--.-r--.--�--------
í.ra idas quando cru pr i si onei ro de Yokohama, 4 (C. P.) - Chega- b tít -d vel1len,le O.� 110':0 ��alllarte p,olonês, I SUICldlO a moderna
guerra dos iUI'')I'C3: S. O dr. F. E. ram a este porto 25 navios norte- SU Sll UI as nas macgens do rIO Odra, 1 etoma-

J I' 4 (U P) U". "
.O!l.C les, ..

- m<l JO-
Harrison, médico lucul, adm i n is- americanos, conduzindo f'ôrças d e ra completamente o seu caráter

I I 1 93
.' ,

trou a nova :lr')�(a, :1P0S r)� méd iros -

I) I
-. Yok ohnrna. 4 (I'. P.) - As fôr- slavo. Há séculos a cidade cuio I vem espanrio a, (e - anos, SUICI-

ucupaçao. escon recem-so os ct cl i-
'I I '. I ,_' . " dou-se espetacularmente, nesta ca-

civis e do Excr c i!o ,iul!prl'lll que \'OS das Iôrç as trunsportadas por ças (e c loque nortc-um ericau as, nome fOI entao Wroc lau fOI sede ., , . ,

, , ,,' , p ital. Trata-se de Sônia Araquistan ,

o veterano cabo James Newman via marítima. que ocuparam os ))l'III1l'lrOS puu tos adrui ni slrati va da provmcra pclo-] .. .

.j J
- - , .

, , , - f'ilha de destacada pcrsonalidnd c
não tinha prat icameute nenhuma uo apao, cxláo sendo substituidas nesa da Si lési a. Os alemães apode- , , .

1 1 A f t d I d" I t I
-

A
.

" [potitica espanhola. A iovem des-
esperança d e.

• viver. I.) , r. 1- arrrs.on

ro a as n Ias
p e a .ropa ( e ocupaçuo. ss i m , n es- rand o-se da Silesia germal1lzarall11· .

t
' I' i'

I " .

I" Ia ciciado desembarcaram 0'11te,'11 13 I ] I' T I p ru-se ln ell'amen e numa C[l )llll'
(escreveu o !,;·If'II1lC'!'O (;.11110 , 'L" os nomes l os la )llantes. O( as as

t 1 f" I d t

I H I d 'I I I I I I' " e e Ol1lca c e uma casa e apar a-
senüo UI11 co.mprl,;to de ll1l:reulio,e O ao esas _

1111 SO c ai os c a
' divisHo de cava- tabolelas e lelrelros, que tlllhal11

I ' '" .

"
.

• �1 I t t s I,�rl'� elo ,00 nX',"]'CI·t(). 11()I'tn-,�lllerl'c,'I- b I
.

t" d' mentos,
atIl ,mdo-se depOIS do lel-

gualac1w. n,le aLI-se na veln, re. "" I) L_ L L " so renome (OS propne anos e ,

H· 3 (S H ·r) S I I rasse ao solo, morrendo lnstal:ollea-
vezes por sema.li1.!lO trafaménto ala, .... • egun( o no, para tomar o luga!' do pequeno negócios ou lojas, apresentavam a

t
do caho Newman. ,lespacho de Colombo, Ceilão, a �rllpo <!" inru.lllal';a [1('1'(';1 que

PI'i-lllll\iS
lll'igin;,] IlI"I,w'a ')l'hlgrMiCa'jl:einned·a as crueldadesfrota das lndias Orientais holan- meiro entrara em Yo](ohama. Do

..

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

O roubo que os desas espera ordens para se di�'lgir mesmo mo,do, d,os Ir['s mil homens Podera' regressarnazistas não puderam' ao estreito de �lálaca. Anles, ])0- do 8r) exército, começaram a

de-,
nipônicas

Célrregar... rém: .de se faz01� ao mar,. as rotas sembarcar na base aeronaval de Kandy, 4 (C. P.) - O rei da Haia, 3 (S. H. L) _ In['ormal11

Haia, 3 (S. H. L) Segundo mantIlnas deverao estar 11IllpaS de Taikama ú entrada da Bahia de Tai,lâl1ldia, atualmente exilado na de Ba,lik(papan que dois terços dos
:ninas, para que os navios de guer- Tóquio. para substituir o primeiro: Suiça, poderú regressar á sua pá- dez mil operários indonésios Ira
ra, os navios hospitais e os trans- grupo de desembarque de fuzileiros· tria no clia 22 do corrent.e, quando zidos como operários forçados de
[Jortes comecem a socor,rer as 1n- na,'al's II"

..

I d 1'0' o q e. a ll1gH' a lllalorH a e. ",I U .Java, Celebes e Bandjermasin, no

dias Orientais e a Malasia. f' I f' À • -

t'l

O••
a Irmou o c le e lia mlssao aI an- Bornéu, morreram vitimados peL,

S Jornais franceses desa a,cr�dilal(]o no Q. G: (�O sudes- crueldade nilpônica. Numa obra de

I te ela ASIa. () mesmo lI1formanle aler,ragem os ja,p'oneses 111alll'[lIl'

. Par.is, 3 (S. F. L) - Todos os a.cr�s;cenlou �lIe. a Tai�ân�dia cons- novecentüs indonésios em set(' llll'

tornaIS franceses poelem ser im- tltlllU sua pro,prra C'O<llllssao para o ses, ou seja uma média ele mais de

pressos em formalo grande a par-' julgamento dos criminosos de três diáriamente.
til' de primeiro de selembro pp. ao

I
guerra.

que declarou o sr. Lacoste, minis-I -------------
tro ela Pwdução Industrial. Podem reter

despacho de Haia, foram hE[.' :ci()·
nar],os 243 embarcações carreg�clas
ele objetos que os alemães preten
(liam levar consigo para o Heich,
ma's que {"oram obrigados a ab3'1do
ua!' inesperadamente, em conse

quência 'da rendic:ão. Entre eSH)5

objetos foram encontrados 111 ilhh-
OSres de artigos de suma impcrt:1ll"

cia para as industrias h,olalldesHs, Yokohama, 4 CC. P.) - O almi

dentre bs quais cinquenta e dmls I'anle Ximitz represcnlarú os Esta

mil loneladas de artigos de ferro dos enielos na junta acessora de 4

me111bf'0� que i'nleryirfI no contro

le do .Tapão, 'por intermédio (Ie Hi
roito e do govôrno japonês. Não

foram revela'dos, ainda os uomes

dos representantes ela Grã-Breta

nha, Rússia e China.

vitaminas
I Briogeport, Connecticutt, 3 (S. T.

Washinglon, 3 (S. F. L) O H.) - Foram aquí conduzidas ex-

periênrias para determinar os me·
general De Gaulle salientou aos Ihores métodos oe reter vitaminas
jorna.listas que as pe.rdas materiais nos alimentos cozinhados, por in-

1)acho de Amsterdam, as estatísti- A barca�a explodl·u I
sofri,das pela F.ranca durante a I tel'm,;dio do Laboratório de Pes-

cas oficiais mostram a diminui('ão . guerra fn!'am duas �'ezes mais ele-I quisas de Gên.eros Alim�ntíci?�.
.

- Essa pesqUIsa, que e aUXIlIada

Q d Icfn população desta cidad�, em Londres, 4 (C P.) - C.OI11UIll-. "adas que as da guerra ele 1914-' pela General Electric Company, de- uotas e pape27.391 habitantes, durante os C! ICO cam a "Exchange Telegraph" que! 1918. Essas perdas são ayaliaelas 1ll011stroll que as vilaminas A, B e
'

.

anOs de elominação germânica. Por explodiu, ôntem à tarde, uma bar- em cinco biliões ele francos. I C _não são. destruioas, em ap:eciá- Haia, 3 (S. H. L) - Informam

falta de elaelos não incluem-se os caca cari'cO'ada de explosi"os no,� "�ão dissimulo - frizou - que \'els. qlHll�tloades, quando o alllne�- que o (],r. L. J. )II. Beel, l11ini�,,tro
.' "

, , ,. . lo e COZido com pequenas quantl-
judeus desportados pelos nazistas, arredores de B.ergen. h:;la desapa- a França tera grandes dlflc1l1dacle� dades d{tgua, quer em pressão co- do inleri'or da Ho.lanrla, anllll ·iOll

mas calcula-se em sessenta mil o redela tôda a tri,p111ação ele 1U ho- para reorganizar-se e l11'ol(]ernizar- mUI1l ou numa pressão em panela. que as quotas de papel para os .ior
numero desses infelizes que foram mens, que incluia um sargento bri- se ec'onomicamente sem um amplo: O Ln])orfltório tamh:_l1l infol'l::ou, nais serão baseadas na "circula ao

arrehatados á cida,de. O numero clt: lânico e dois soloa,dos noruegueses, concurso oos Estados Unidos. Tal

I'
q�le. de al�ordo COl1lls�as experJen- paga" e ordenou a'os administrarlo-

1 b f '1' t
'

f' I I CIaS, os a 1l11entos ge a"os conserva-
I'

.

f,mortes alcançou onze e dois déci- além de vários alemães e co a' ora- concurso aCI 1 ara ma mn e. a oos em casa ou nos refrigeradG�esl
res c ,e .lornal� orne,:,am elados exa-

mo!; por mil, em 1944. eionistas noruegueses. _'prosperidaoe geral". cOll1e!'ciais retêm o seu paladar. los sobre a cIrculaçao dos mesmos.

semi-fabri cados.

Diminuiu a

população
Haia, 3 (S. H. L) - Segundo des-

Não sabemos se já se organizou o catálogo completo
rias obras de Vitor NIeirelcs; nel11, ao menos, temos notícia
de quatllas delas existelll aqui mesmo em Santa Catarina,
berço do granoe pintor. É possível que ha,ia no Estaoo
lima ou mais de uma em poder de qualquer descurioso, o

([ual, ignoranoo-Ihes o valor e tlesconheceuoo os cnioados
devioos a uma tela para bem se conservar, corre o l'isco
01" peroê-las tôdas OU estragá-bIs irremissIvelmente.

L. Gonzaga DU(fue-Estraoa, no S.['ll inestimável livri
nho "A Arte Brasileira" publicado em 1888 e hoje raríssi
mo, cita os seguintes trabalhos de Vilor Meireles: Primei
ra missa no Brasil, Vista de um cemitério, Moema, A pas

sagem de Humaitá, A batalha dos Guararapes e O comba.
te naval de Riachuelo. O "Jornal do Brasil", em 23 de ja
neiro de 1931. além dêsses, mencionou: Os primeiros des
terrados no Brasil, Panorama da oidade. do Rio de Janeiro,
Entrada da esquadra legal em 23 de junho de 1894, Famí

lia Imperial Brasileira, Visconde de Guaratiba, Marquês
rle Abrantes e Conselheiro Nabuco de Araujo. Mais reC'en

temente (1941), na sua "Pequena História das Artes Plás

ticas no Brasil" o sr. Carlos Rúbens refere, ainoa, os se

guintes: S. João' no Cárcere, Flagelação de Cristo, Degola
ção rle S. João, Um sátiro e urna bacante, Cabeça de velh�,
l'shocetos para a tela O Imperador falando ao povo reum·

po no lar�8 do Paço � Ca_!!amento dR Princesa D. Isabel.

Fala De Gaulle
Já voltaram 180 mii
Estocolmo, 3 (S. LP.) - Cerca

de 180.000 poloneses ,"oltaram alé

ago.ra para a Silésia. Toda essa

gente, que foi expulsa de seus la

res pelos alemães', vivia numa ex

trema miséria. Espera-se ainda, 110

decorrer desse mês a volla de mais
de 30.000 poloneses para a Silésia,

da Saxônia, da Baviera e oa China, rIos séculos XVIII e

XIX, estátuas e vasos de bronze e de mármore, e porçüo
de quadros de grandes mestres nacionais e estrangeil:os
notaoamente .1. Dupré, Vítor Meireles, Amoêdo, 'Peelr�
Américo, Frachinetti, Décio Vilares, E. Visconti, Wat1eau,
Caslagneto, Charles Jacque, etc.

Alguns dêsses 'nomes til' artistas estão acompanhados
rios títulos dos trabalhos seus que vão ser leiloados. O ti
tulo do quadro oe Vítor Meireles não é mencionaoo. Qual
ser{}, poís, a tela 00 pintor conterrâneo que vai ser vei1Cli
da "ao correr cio martelo"? ..

Por puro amor ás coisas catarinenses, tomo a libero
daoe de sugerir ao sr, Interventor Federal, or. Nerêu H.a
I1IOS, a conveniência oe manoar, por interméoio oe pessoa
zelosa, competente e honesta, na capital da Hepública,
sondar o preço oêsse trabalho oe Vitor Meireles,· ·Qu, pelo
menos, o seu titulo e as suas características, para,�no caso

de se não querer licitar agora, pooer-se, em futuo!jl� ptóxi
mo, descobrir o paradeiro da tela e adquiri-la nlO,'i, melho
res conoições possíveis. Pois é de esperar que d�qui a aI:
guns anos tenhamos a nossa Pinacoteca estadual, sendo ló
gico e justo que nela venham a figurar não poucos quadr()s
do maior pintor catarinense, aquele que, em tôda a his
tória d� Arte brasileiJ'a, apenas encontrou rival em Pedro
AnH"rico,

-

Que quadro será êsse 1...
ALTINO FLORES

Essa lista é 111uito incolllpleta. O pintor catarinense
trahalhava incansàvelmenle. Devia, pois, ter proouzido
llIllito, selll embargo dr, às vezes, gastar tempo excessivo
em cerlos pormenores.· Além rlisso, enquanto estuoou em

lLúlia e França. realizou cópias ele numerosas telas céle
bres. Por onde andarão tais cópias?

Agora mesmo acabamos de encontrar alusão a outro
quadro de Vitor Meireles. 1� o caso que o famoso leiloeiro
Euclides, do Rio oe Janeiro, está anunciando para as 20
horas dos oias 10, 11, 12, 13 e 14 do corrente, na rua 00
:\1arCfuês de Olinda n. 38 (Botafogo), o leilão "excepcional
e importante" de "preciosidades pertencentes a ilustre
Embaixaoor". Trata-se, entre outras coisas, de suntuosas
mobilias francesas douradas a fogo, lustres à Luiz XV, ta
j)ete d'Aubusson (único no Brasil), pianos, baixelas de
prata 00 Porto (Uma oelas pesando 18 quilos), meoalhões
e casliçais antigos, eristuis Bnrrarat, porcelllllas de· Sevres,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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UMA É o BASTANTE!

- Quer saber de uma coisa? He
snl vi nunca mais beber ...

- Não diga?! E porque essa
resolução tão rápida?

- Ontem, quando cheguei em
casa, vi a minha mulher em du
plicata ... Uma só já é demais ...

, · -I Entrada e permanên.,Cllmco cia de i'lstrangeiros
DO território
nacional

Laboratório
RUA JOÃO PINTOr 25 - Fone: 1448
(em frente ao Tesouro do Estado

Florianópolis
Dr. H. G. S. Medina Farm. Narbal Alves de Souza

Farm. L. da Costa Avila

A TELEVISÃO NO BRASIL
A Grã-Bretanha, como pioneira

da t cl cvisâo por intermédio das
pesquizas do sr. John Baird, inl en
sif'ica si-as divulgações cm todo o
cstrangeiro. Já foi tornada uma
realidade a "telecr-omia " que "em
a ser a televisão em três dimensões,
dando uma imagem estereoscópiea
de cada cena. Trata-se de um pro
cesso eletronieo que se real iza da
seguinte maneira: ° objeto é captado duas vezes e ambas as imagensS;10 Iru+smitidas símuitancamente
sôbre uma téla transparen te de dois
planos. O plano dianteiro da 1 éla é
verde e o posterior vermelho. A
cornhinaç âo de ambos os plunos
uprcsen lam a imagem na sua cõe
nuturnl. Segundo Baird,

qualquerlaparelho de televisão ,Poderá t rans-
1l11t1r a nnagcm co lo ri da desde que
seja acrescentado o tubo de raius ,�--------__--_IiiIiill""'ll-__ .,__-------1III!catódicos. No Brasil ensaiam-se ,

Idesde já as experiências destinadas I
a i n lcnsifica r as aplicações da 11'-'
Ie visâo, que muito poderão influir /
no d es envo lvirnr-n tn cultural do Ipais. Bairrl, está ainda concluindo
l/II] uj-arclho .jue será capaz de
transmitir 25 fotografias por se
gurido, possibilitando assim a truns
missão de um jornal inteiro atra- ,vés dois continentes. O í

e lef'oto . jáé mui!o conhecido, mas acorrlr-ce
que esse processo demora de r; a
lO minutos para a transmissão le
uma fotografia e assim mesmo não
multe ri í

ida, enquanto que o no
vo processo britânico destina-se' á
transmissão de 25 fotografias por
segundo! A televisão que remonta
ii vár-ios anos atraz, sóment» no
dcscrn-olar da guerra atual é que
ganhou tanto interêsse por parte
do mundo civí lizado a ponto di'
merecer o auxilio direto das autorí
dados oficiais.

Rio - (E.) - Foi assinada
pelo ministro da Justiça a se-

guinte portaria; Ano
"O ministro de Estado da Semestre

Justiça e Negócios Interiores, Trimestre
usando da atribuição que lhe Mê8I confere o art. 5° do Decreto-lei Número
n. 1.532, de 23 de agosto de
1939, e

Considerando que foi revo- Semestre
gado pelo Decreto-lei n. 7.575, Trimestrede 21 de maio de 1945 o Decre-
to-lei n. 3.175, de 7 de abril de
1941; Considerando cessados
os motivos de ordem interna- Os originais, mesmo não publl-cíonal que levaram o Govêrno

I caãoa. não serão devolvidos.
a regularizar de maneira pro-
visória a situação de certas ca- r

A direção não se responsabilizategorías. de estrangeiros, que I pelos conceitos emitidos D08entraram no território nacío- artigos assinadosnal em caráter temporário;
Resolve baixar as seguintes

instruções, para execução dos

O t d d·arts. 2° e 3° do Decreto-lei n. san o o Ia��,;�2p��t�����i:s�terminar OU-I A , •
�Glavam Art. I? _ Aos estrangeíros ] Tres Vltirnee ci: Revolução

classificados no art. 25, letras II E' ,. Frdancesa I _ _

b p ropr-io ali revo uçoes naoa, ou c do Decreto n. 3.010, i somente subverter os governos le-de 20 de agosto de 1938, que, gítimos civís. mas ainda de per
ingressaram ou vierem a in- seguir a Igreja. baluarte rncds for.
gressar no território nacional te. d.a ordem E �este CQ�O lI.ão 011

O te
.

t' d + d
'mlnlstrol da IgreJa os prrrnerros ap S normen e a ata a pu- sentirem a sanha dos revolucioná-blicação desta portaria, será rios. Exemplo c ldastco disso forne

concedida autorização de per- cau a revolução francêsa de 1789.
manência definitiva quando co�o. os lIacerdotelJ, desprezcndo
se tratar;

,
as mj uatos ameaçai, nao cetisas

sem de desernpenhor suas Iuna) - de técnico que tenha çõell .agraà.as, foram presos em
contrato com o poder público; grande número. A nova república
b) - de técnico que tenha tinha grande pressa em descc rto.r

ue de prisioneiros que eram obj etoemprego permanente ou con- da veneração pública. Por ieso , or-trato de serviço, por mais de dsncu-se matança em rnosea dostrês anos, com estabelecimen- sacerdotes e bispos presos no. crir
to industrial idoneo; ceras de París. Correram rios de

C) - de técnico que se esta- sangue lIacerdotal nos dias 2 a 5
de setembro de 1789. Entre estas

42. beleça com indústria própria, vítimas destacamos 3 mártires queinclusive exploração agrícola; pertenceram à então extinta Com.
d) - de estrangeiro que em- panhia de Jesú.. Jacó Bonnaud

pregar capital superior a Cr$ fôra nomeado Vigário Geral de
Lião e opôs-se intrepidameRte às200.000.00 (duzentos mil cru- leis iníquas decretadas contra azeíros) nas indústrias a que se Igreja, onirrando com sua palavra

refere a letra anterior.; e seu exernpro a ruiitêncla do cle
e) - de cientista ou artista roo .- Guilherme Delfaud fôra feito

arcipreste e deputado à Assembléiaao serviço do poder público, ou Legi.lativa, defendendo aí os di-de mérito comprovado! reite. da Igreja e da civilização.
§ 1° - A idoneidade do téc- .. Alexandfe Lanfant fóra confes

nico será a testada pelos esta- SOl' do rei e pregador da côrte.
, . Alegremente verteram seu Ianque.elecirnentos especialízados, por JesÚII a quem. na flôr da ida-

I notadamente pelo Instituto de, tinham jurado fidelidade até
Nacional de Teonologia. a morte.

I § 2° - Além dessa prova de- -----------

,vem os interessados satisfazer �às m,encionadas nos itens 1 a V�5, do artigo seguinte. ,

Art. 2° - Os nacionais de 46wfJ;,:!:�.países americanos, inclusive -7
-- ---�-.--

canadenses e portugueses, por-.
tadores de visto temporário,
que desejarem permanecer no

"MELAMINE"

C ftUDIONOR DUTRA
país em caráter definitivo, de-

Os modernos navios britânic(J� L
.

verão, em requerimento dirigi-vêm sendo equipados com um IlO-

1
do ao Departamento do Inte-'\'0 lipc) dt. banoeja p lúst ica feita rior e da Justiça (D. r. J.),dr- "Mc lam in a' - um rios mais re- co !'d h M I h '2 A t

.

t d('('nl('s apvr le içoamcntos ria maté- Rua .ih aR a
_

ar no· apresen ar os seguin es 0-
ria p lásl icu - e que oferece gran- � cumentos:
de �(1Iiile7 e resisiêncía ÚS quedas, FlORIANOPOLlS 1 - passaporte com que in-supm-Ian-Io as mais altas temrera-I •. .,. I gTessaram no, país ou do-1111':ls. í) excelente resultado da -------------------: ,..

t I I t":Nle!:t;nlllc" felZ prcvpr que a �_r-!� cumen O que ega men e o
!ll:1da bJ'it;lnic'l empregará ('11l lar-

I
substitua, em original ou tra-

ga escala (JS produtos desse tipo. duzido, acompanhado dos pa-•

péis consulares devidos.GL'ETTO

MATE gel.:lld·n� 2 - prova de registro t�mpo-rm poema que ([escrey!' as lulas U V
, .

b·
.

I I \
' • rano;no allTO ,1U( ell (e Tarsovia, inti-

cha" 3 _ atestado oficial de que o-lulaclo "Guetto", de autoria de um
poeta desconhecido, habitante da requerente não sofre de malés-Polônia, foi lido numa reunião pa- • chimarrão tia grave nem apresenta lesãolrocinada 'pela redação do jornal

que o invalide ou lhe dimínua"Nossa Tribuna", um jornal judúi-
a aptidão para o trabalho',co publicado Dln língua pol'onesa.

B b·d d
·

IO poema foi recitado em líng.ua 1)0- e I a sau ave 4 - prova de vacinação an-lonesa pClla al'tisla dramática Ma- ti-variólica, e contra as enfer-ria Modzelewska, e em língua ju-
midades para as quais a auto-rdáica, pelo presidente do Pen Club
ridade sanitária julgar neces-.Judeu, sr. A. Glantz.

_

:. ._�_... sária a vacinaçao;PABA A CUBA DO CANCER 5 - atestado de bons ante-
.............................-- -- -----' --Segun.do informam noticias ele

cedentes e folha corrida;Londres, está sendo aplicado na
6 _ prova de meio de tida,Grã-Bretanha Ulll tratamento indo-

ADVO I� \ D-OS tal como:

I
lor - o "H-ll" - que, segundo '-.J .L='.l:...se a,credita, terá possibilidade de -..___ a) - contrato ou promessa

I
curar o ,cancero Trata-se de lHua

Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA de contrato de locação de ser�série de injeções diárias sub-cl1ta-
viço com empresa ou firma deneas, que se repetirá pel·o espHço Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

d 'd 'd d

I
Rua Jeão Pinto, 6

I
de seis meses. O cientis·ta resrpon- •

I comprova
a 1 anel a e;

sável pelo desenvolvimento da cura ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 - Sala 5

I
b) - inversão de capitais Caixa Po.tal. 42

e o dr. James Henry Thol1li}Json, I Edifício Cruzeiro - Florian6polis. ,em atividade agrícola, indus- Florianópoli.diretordepesquisu nUmd�prjny-��������������������������������t�n�·a�l�O�u�c�o�m���c�i�a�l_u�ti�l_a�o�p�a���.���������������������������__

cipais laboratórios britânicos.
_

_ �

C. E. C.

Exame de sangue. Exame para verificação de cancer J

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

Exame de secreções.
J1utovaccinos e transfusão de sangue.

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

Co m uniC'a vao
Temos a satisfação de pa-ticipar aos nos so s distintos se

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

prezadas 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 tel e í

, 1531 End. Teleg.
Caixa Postal, 42.

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

Mário F. Martins, (INSPETOR GERAL)

ComuDica�ão
Terno s o prazer de comunicar a nossos distintos fregue

zes, ao Comércio do Estado e 'J) púb ico em geral. que fomos
distinguidos pela importante f!' ma de Recife, SEGURADORA
INDUSTRIA E COMERCIO S/A., com a nomeação de agen
tes gerais para o Estado de Santa Catarina.

Flor ianópo li-. 27 de agosto de 1945.
IRMÃ JS GLAVAM

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

Seja o LlDER na
MODO

Confeccionando o seu
terno na

alfaiataria Líder
de

ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Otícínas à
rua João Pinte n.? 3

Te!. 1022 - ex. postal 139

o

ASSINATURAS
Na Capital:

Cr$
Cr'
Cr'
c-s
Cr$

70,00
40,00
20,00
7,00
0,30

Ano

avulso

No Intertor s

Cr!
Cr$
CrI

80,00
45.00
25,00

AnúnciOl mediante contrato.

CONTRA FERIDA'

No bar e no lar
KNOT

não deve faltar

PA.RA . ÁGUABOMBAS
manuais, eletricas e a

vento.

Motores Elétricos
de

.

1/2 a 5 H. P.

REPRESENTANTES

Irmãos Olavam

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vida Social
;hlinrfSári�s :
Faz anoa hoje a exmo, ara. d

Josefil'\a B. Solem. :benquista pro

prietaria do conceituado Foto
Studio.

•

Decorre hoje o natalício do sr,
I tte. Newton Bruggmann. que
serve atualmente na 70. B.I A.C.,

Inaata copito 1.
•

A prof. Maria Luiza Gama. filha
do saudoso deli. Aires Gama, faz
anos hoje.

•

o sr. tte Salomão de Arruda
Comara, ajudante-da-ordens da In
tenentoria, faz a1'\OS hoje.

e

o dia de hoje assinala o nata'
lício da menina Maria Alice Flo
re., filhca do sr. Alcides Flores, co'
merciante.

e

Deflue hoje a data nat�lícia da
srita. Arlete Silva. filha do sr.

Eucli_es ililva.
•

Faz anos hoje o sr. prof.
Rilla, inape to r ep"elar.

.

•

Transcorre hoje o aniversário da
exma. sra Fernandina Santo. A
reão. digna aspôsa do .r. prof.
João dOI Santos Areão.

•

Cel.o

A prendada srita. Lisete Teive
Luz. aluna do I:olegio Coração Ille
Je.ús, faz anOIl hoje.

•

O. [overis Francisco
Dil Moukarzel, ambos
OI. fazem anoil haja.

•

Faz ano. hoje o sr. Orlando
Costa. agente da Emprensa Laader
de Conatruc;ões. em F'Lo rícmôpclfs,

•

Meira Jr. e

comerqidrt-

Decorre hoje o aniversário nata.
lício do ar, Antôl'\Ío Fadrigo.

*

Tranacorre hoje (1) aniversário da
ara. Nica Pereira da Silva. a quo
ae lerá, por parte de auall amiza
deli. alvo de expresaívos manifelta
çõe. de apreço.

*

Casamentos :
Realizou-se. ontem. pela manhã.

o enlace matrimo:Aial do sr. 1. te
nente-médico dr. Newton Linhare.
d'Avila com a senhorita Ivone Ga
ma d'Eça d'Aquino, filha do sr.

dr. Ive Q'Aquino, SeG:retário da.
Justiça. Educação e saúde, e d.
Irene Gama d'Eça d'Aquino.
O ato civil foi na reeidência do

sr. Ivo d'Aquino, às nove e meia.
sendo prelidido pelo sr. Nabuco
Duarte Silva. Juiz de Paz desta
Capital.
O at. religioso Plocedeu-se à.

dez hora., na Capela do Instituto
«i,!oração de Jesúsll), sende oficio
Ilnte o revmG. Ir. Monsenhor Har·
ry Bo.uer, Vigário Gend da Arqui
dios.ae Metnlpolitana de Floria-
nópolis.

.

Fo�am testemunhal, no ato ci
vil. do noivo: 011 IIre. dr. Antônio
Muniz de Aragio e sua exma. es'

pÓliO, d. Marilia Muniz de Aragão,
8 tenente-caroRel Olímpio Mourã.o
FilhGl e aua exma. espôlICI, d. AI
mira Linhares Meurãl!l, representa·
dOIl pela IIr. Júlio:B landy e sua

exme· espósl!I. d. Córa Linhare.
Blan_,.; e da noiva., es IIrs. dr. AI·
tamiro Lebo Guimarães e sua ex

ma. ellpôsa, d. Córa Seara Guima
rea, e e dr. Edmundo dCl Luz Pin
to, representado pelo sr. clesem
Ioar"ad_r Jeão da Silva Medeiros

Instituto Unidos de

o Instituto Bresil-Estedos Unidos de Florianópolis
tem o prazer de convidar todos os seus associados e exmas.

e�pôsas para assistirem à sessão solene, que será realizada

no próximo dia 7 de Setembro, às 20 horas, em sua séde

social, em comemoração à passagem da Independência do

Brasil. Discerreré sóbre a daie o st . prof. Barreiros Filho.

Brasil-Estados
Florianópolis

CON VITE

o SEU ORGANISMO
PRECISA DE UMA

LIMPEZA GERAL

'parêlbos elétricos
A Inslaladora de F;lorianópol is,

\ rua Trajano n. 11, avisa ii sua dis
l i nta freguesia que dispõe de ope
"úrios habilitados para executar

instalações ele Luz e Fôrça em ge
'al, fornecendo orçamento grátis c

'('111 compromisso para seus servi

ços.
Possui também oficina espccinli

'�ada, C0111 técnicos profissionais,
para coasertos de aparelhos elétr l
cos, enrolamento de motores e di
namos, estabilizadores, ferros de
engomar, fogareiros, aparelhos mé
dieos e outros, com exceção de apa
relhos de rádio.

Filho. e a senhorita Diva da Ga
ma Lobo d'Eça.
Na cerimônia religio.a foram po

dr ínhoe. do noivo: os sre. dr. Au

gusto de Pcu Io e sua exma. espô
ua, d. Olga Ramos de Paula e te·

nente-coronel dr. Aquiles GaJ:otti
P. exma. espósa, d. Beatriz Bulcão
G:lIJotti. representados pelo ar. Fer
nando Pacheco d'Avila e sua ex

ma. ellpósa, d. Zulma Linhares d'
Avila; e da noiva, os srs. dr. Ne·
rêu Ramos e Bua exma. espôao, d.
Beatriz Peierneiras Ramos, e Osní
da Gama Lobo d 'Eça e sua exma:
eapôsa, d. Elsa Ferreira Gama d'

Eça.
Foi portadora das alianças. no

CltO religioso, a graciosa menina
Ana Maria, filha do sr. capitão
,lI.ntônio Cor los Mourão Rattlln e

sua exma espósa d. Adail Mou
rão Ratton.
Os noivos seguiram apó. os atol

para Poço_ de Co I doe. onde pa.
sarão a lua de mel.

•

Viajantes:
Para Boston -EE.UU., afim de

fazer um curso de Engenharia Tex
tiL seguiu ontem. no aVIa0 da
Cruzeiro do Sul. o sr. Ingo Ar lin
do Renaux

B R IT O
o alfaiate indicado

Tiradentes, 11

Estabelecimento Gráfico Bras,U
DE

NICANOR

I
Trabalho. Comerciai.
Impre.sáo a cÔre.

Composição de livro. e

JornaÍ8

SOUZA
Tése. e Memorai.

Doublés e tricromial
Revi.�all - Avul.oll - Caixa. -

Estojo., etc.
•

Aceita encomendas para o interior do Estado

Rua Tiradentes n°, 10 ._- Florianópolis .• - Santa Catarina

r

(I
CONTA CORRENTE POPULAR

Juros 5l/2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00
Movimentação com cheques

Banco do Distrito Federal S.4.. 1CAPITAL: CR$ 60.000,000,00
RESERVAS: CR$ 12.500.000,00

Rua Trajano, 23 • Floriê.lnópolisL i 5

Tra'd ução de Már i o Quin lana
'armado pala UntTwB1dada de a.nebn I E(�ição da Livraria do Globo
Com prAUca D0I1 hOllPlta.w eurepeua Porto Alegre.
l1n1ca mtd1ca em cara]. pec11atr1a aoen. Roxamond Lehmann, em "Pne i-

u do m.tema narTOBO, apareÍho �en1to- ra", apresenta-nos um in esqueci-
urm6rio do homem II da mulher vel grupo de personagens, cuja "i-

...ta. T6ealoo: DR. PAULO TAV..... da vamns acompanhando, intima

Cuno d. Radlo}OlJla CIm1ca com o dr. mente, desde os seus brinquedos
'an� d. Abreu CampPlarlo (Il10 Pau- e sonhos infantis até as suas p ri

.�. :m.pec:lallllaoo .etD HJpne e iaM. meu-as experiências amorosas,

1bl1ca. pela UntTenddadQ do lUo a. I..
mesmo as maus desviadas.

-iro, - Gab4.neUl dll Ralo X _ Illectro-
"É (escreve Jean-Louis Vau

U"�lot11nfla cl1n!ca _ Katabol1mlo _
d over ) um livro de amor, tr-iste e

U _ Borulatrem Duodenal _ Gab1ll.ltU
ousado. 'I'rixtexa que não é dcscn

, flatoterapla _ IAborat6no da IIl1e:l'oa-
eantam cnto ; ousadia que jamais

'via • anAl1H eUn1ca. _ Rua l"arDUIdo
() fe nde" .

·.chadJo, a. J'on. 1.1". _� ;\ras, a par da aguda percepção
psic'Ológica, Hosamond Lehmann
caracteriza-se sobretudo pela cx

traol'dinária "ida e poesia do seu

estilo. Não há uma linha mort(/,
por assim dizer, nenhum período
de simples recheio. Poderemos ga
rantir que "Poeira" é um dos pou
cos livros elo qual o leitor não "s'\l
tará as paisagens": ficarão fazen·
do parle das suas recor-dações, jlln
tamente com as criaturas que nelas
viveram.
Pois lodos 'os que procuram,

num romance, amigos novos, hão
de sentir�se encantados de tra"ar

conhecimenlo com Judith Earle, a

heroína de "Poeira", e mais os

seus .io"ens companheiros, toclos
Ião vivos, tão presentes.
A traducão de "Poeira" foi f'ari

nhosamente levada a efeito peln
consagrado p·oeta :Vlárdo Quintana,
o qual realizou um trabalho j:1o

perfeito e fiel que merece sem dú
vida a admiracão ele todos os

amantes da ]itel�atura inglesa.
"Poeira" aparece na "Colecão

Nobel", da Livraria do Globo,
.

ele
Pôrto Alegre.

DIA

1�!JtJl:lrilp:J
A ISIFILIS ATACA TODO O ORGANISMO

O Fígado, O Baço, o Coração, o Estômago, 01'1
Pulmões, 8. Pele. P.roduz Dôres de Cabeça, Dôres
no" Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca-

belo, Anemia e Abôrtos.
Inofensivo 8.0 organismo. Agradável

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

da mesma origem
F.t\.LAM CELEBRIDADES MÉDICAS

Sobre o preparado ELIXIR A composição e o sabor a
.914. devo dizer-lhes: sempre gradavaí do ELIXIR c914. re

que o tenho empregado, em comendarn-no como arma de
os casos de lndlcação apre- 1acll manejo para o público
pelada (slfills em varias de no combate á sUllIs qualída
suas manifestações) os resul- \Ie« que frequentemente a
tados têm sido sanslatoríos, =roveíto no Ambulatorio da
poli silo rapídos e duraveis. Maternidade de Santa Maria

Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy.

TENHA JUIZO

Copynghl da

The liA VE rou H/ARO? IM-

1 ... que, em Simonelta, per
to de Milâo, hú Ulll eco que re

pete 55 vezes o estrondo de um

l iro e 30 vezes a voz humana.
2 ... que, para subir uma es

calda, há que empregar oilo ve

zes mais Fôrças do que a neces

sária para percorrer uma dis

tância igual em terreno plano.
3 ... que custou 125.()()(J fran

cos e foi comprada em Londres

a tiara de ouro que II inundo

cristào ofereceu ao Papa Leâo

XrII pOI' ocasião de seu jubileu,
transcorr i d o em 1903.

4 ... que, nas mais an l igus
lendas chinesas c [ap oncsas, os

vilões apar ec eru sempre com

lez branca, cabelos ruivo» c

olhos azú is, l) quê indica que,

em tempos mui lo remoi os, a ra-

<,'a mongol entrou cm contaclo

�STlTUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOElLMANN

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

bélico C(;111 a raca caucasiana.

5 ... que, no laborut.n-i o ele

i nvestlgaçõcs da Wesl i ngh ou
se, nos Estados L'n i d os, ex iste

uma balança de prccixâo tão

sensível que registra a duoccn

lésima milionésima fração rle

lima onça, o que cor responde à

centésima parle duma partícu
la de pimenla moida.

G .•. que a famosa viagem do

na"io inglês "Bounly" (1737),
durante a qual se realizou o his

lórico molim contra o despóti
co capítão Bligh, não teve por

objetiv,o façanhas bélicas, mas

sim a importação para a Tngla·
terra de mudas ele árvores dc

'Pão, ou autocal'po, que d eve

riam ser tran�portndas rIa Ocea

nia para as Jndias Ocidentais,
afim de servir de alimenlo pa
ra os escravos negros.

Camisas, Gravatas, Pijamea
Meiasda. melhores, pelos me

Dores preços�1I6 na CASA MIS
CILANEA - RuoC. Mafra, 9

VERMINOSE INFANTIL
Vermífugo - purgativo,
sem con· ra-indicação.
Fácil r!e tomar. Efeito

seguro nas verminoses

das crianças.

Verm§fugu de
KEMP

o PRECEITO DO

Clínica Geral d� Adulto.
Doenças da. criança.

Laboratório de AnáU.e.
clínica•.

Con.ultório: rua Felipe Sch·
rr..\dt, 21 [alta. da Casa Pa·

rai.o]. da. 10 30 á. 12 e da.
15 ã. 18 h•.

Re.idência: ruo Vi.c. de Ouro
Preto, 64.

Fone: 769 [manuaIl

�té CR$ 300,00
Precisa-se alugar uma cala, não

muito distante do Colegio Goração
ie Jellús. Pagam-se atéCR$ 300,00
men_ai., adeantadamente. Dão·se
referências. Informações ne.ta Re
da!;ã.o.

q l�tR or NOGl)URa

Visite, sem compromissos,

LIVRARIA ROSA

TEM SrFILIS OU REU-

MATISMQ DA MESMA

ORIGEM? USE O PO·

PROVA DECISIVA
Há pessoas nas quais o exame

clínico mais apurado nada conse

gue descobrir. Os raios x, entre

tanto, podem revelar, nos pulmões,
leilões tuberbulo.as, graves e exten
sas. São casos de lesõe. mudas,.
mais freqüentes do que .e pensa.
Quando se sentir doente e o exa

me clínico nada revelaI', faça exa

minar. imediatamente, 011 pulmões
peloll raios X. SNES

__ .. _.w

Rua Deodoro, 33

Florianópoli�

Livros novos e usados,
em diversos idiomas.

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil

no estrangeiro.LEICA ou

PULI\R PREPARADO

I

Livros
POEIRA
Bosamorid Lehmann

Novos

Comprar na CASA MISCE
LANEA é 8ab." economizar ..
A"... ."...,...._-...

" ...... --_ = -- -- -mm- ..

No bar e no Íã;·
-

KNOT
não deve faltar

DESPERTE I BILIS
DO SEU FIGIDO

I
I

E Saltlll't III ca. IIsp,shi ........
Seu fígado deTe produzir diarianle-.

am litro àc bilis. Se a bílis não corre i

nemente, os alimentos não são digeridea
e apodrecem. Os g;ases incham o cst&n.

go. SobreTém a prisão ele Tentre. Vocf
sente-se abatido e comoque eOTenenado.
Tudo é amargo e a yida é lmI. martírie..
Uma simples encuação não tocará a

causa. Neste caso, :u Pílulas Carter .
extraordinariamenteefIcazes-Fazem ccw

rer esse litro de bílis e Tocê sente-se di.

posto para tudo. São suaves e, contudo.
especialmente indicadas para fazer abã
correr livremente. Peça as Pílulas Carter.
Não aceite outro produto. Preço: Cr. S 3,01),

Em perfeito estado, com

telemetro,I Vende-sefiltro amarelo. objetiva 1 :3.5 Novidades todas as

fóco 5 cms., com bolsa. de couro. I semanas
VENDE-SE. a Celio Veiga)

Informaçõ811 nesta redação. lar na mesma.

uma casa à ru

Maior Costa (Vi
no 7. Ver e tra

Sv 4

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Seja sua propria
ENF'ER�EIRA

/(
/

CONTRA B ASllEIRO!TOSSE,
BRONQUITE
E COQUELUCHE

Só o teu voto candente poderd dar ao nosso

Brasil um govêrno de ordem e de progresso, com a

coalisão de todos os cidadãos que amam a sua

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

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

Aulas noturnas para alfabetização, inteiramen
te gratuitas!

TOME $EMPae

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

I.. CeuelWr••.Era, 4 • 5 - FOlE 1.141
�.'. . �.�.

o mELHOR DOS mELHORQS
�LICD.N$.N?'III. •

Interessa a 8 ellfl'e 10 ",,,"wres:

Nota do govêrno
tlolandês aos aliados
Haia,2 (S. 11. 1.) - Segundo dcs

pacho de Londres, o governo 110-
laridês apresentou uma nota of'ic i al
:lOS gox crrios aliados, rcclamanun
par

í icipurfio "cuuitativa" nos valo
I'CS internos c extcrnns gcrmâuicos
afim de up licá-Ins nas reparaçü2,
dos danos causados pelos nazistas
em territórios holandeses. A J1( ta
advoga tumhúm part icipaçâo da Ho ..

larida na distribuição das embarca
','ões que seráo entregues pelos ale
.nãcs. Por outro lado, a nota holuu
-lesa solicita a imediata devolucâo
-Ic todos os bens saqueados pclo x

ulemãcs, sendo que o go vc rno dos
;)aÍses-Baixos se reserva ainrla n di-

!1�-----I_-------_IL1iOIlW_-------------;:;oi.
rei l o de reclamar os t crritór i os aI»·
mães fronteiriços, como compcns.r-

R H seo LTDA �ão pela agressüo gerrnân ica e de
, .

rlara "não poder uccitar COlllO sa-
••. • tisf'atót-ia a negativa das autor-ida

I ITA ..UlÍ ... $. CATARINA -Ics militares aliadas, rcl at ivamentc
ú devolução dos bens holandeses

COMISSÁRIOS pE AVARLII.S SEGUROS DE: roubarlos pejos alemães, sob pr e

Representações Transporte. Marítimos; Ferra. t L'XtO rle que a situação germânica
Consignas:ões •• Conta Própria vicírio., Radoviár\os, Aéreos, " difícil".

Rua. Pedro Ferreira, 5 Coaooa, Fôqe, At:idelltes do A nota acrescenta que os saques e

2' Pavimento Trabalho, AcideJ'ltes Penoail, danos causados à IJolanda Iorein

CAIXA POSTAL, 117 RellPon.abilidade Civil e Vida. piores que nos demais países OCUpd
dos. O documen to do govêrno ho
landês foi dir-igirlo aos Estado,
Unidos, Inglaterra, Hússia e França.

Regulador, tônico,
anti-doloroso. A SAUDE
DA MULHER representa
uma garantia de ncr

melidsde para a saúde
feminina.

Na edolesrenrle, na

idade adulta, na "idade
critica", as irregularida
des no funcionamento do
organismo acarrétam para
a mulher uma infinidade
de dores e contratem

poso Ha, porém, as que
se libertam disso: são as

que usam A SAUOE DA
MULHER.

Oswaldo Apolonio da Rosa
R�PRESENTACÕES

Aceita representações para o Estado de
Sem tu Catarina.

Laguna - Cx Postal, 66. - Tel: Rosa
Santa Co tarina.

A SAUDE DA MULHER
é O remédio que traz no

nome o resumo de suas

virtudes. Automóveis
populares
Londres, 2 (B:\'S) - Noticia-se (J

início da produção de um novo tipo
britânico de automóvel popul..r.
Trata-se de um intcressantlssim i

desenvolvimento dos aulomóve is di'
.icquenas dimensões que acaba rlc
ser incluído no programa de pru
duçiiô de urna das mais import an
í

es firmas manufaturcirus do Reino
l 'n ido. O novo automóvel é de ha.
x o preço e pôde percorrer entre 5<)
e 60 milhas por hora para cada ga
I,io de gazolina. Embora se trate de
llIll modelo de ;) H. P .. o autornóvc
em foco nodcrú desenvolver n inrla
ma is do (llIe isso. No l icin o "Xe ..·s

Chroniclc" que o carro mencionarlu
scrú produzido e111 massa, esperun
cio-se que o mesmo seja imcnxu
mente popular, como tipo para O]W
r.u-ios e classe média. Os nntom«
vr-is dc pequeno porte que se ior
nn rnm uma verdadeira especial i(b
de br-itânica. causaram umn I'or+«
i-nprcsxão em círculos est rnngc i ro ,

P, particularmente às trenas nort.:
»mor-icanas. Os soldados

-

america
nos, ao observarem os prímr-íro.,
modelos fabricados, afirma ram tr;'
I ar-se do carro que vem consulta r
os desejos do homem ria classe n.é
dia.

�
ANTI- PALÚDICO
de comprovada eficócio
H;\ mais de 50 anos, CHOLAGO
GUE íNDIO DE OSGOOD tem
merecido a preferência, em todo
e Brasil, no tratamento do impa
ludismo e sua s manitestacões.
Sua fórmula, contendo' aloés: raiz
de genciana, raiz de calumba e

casca de quina, além de constituir
uma medicação preventiva de
larga aplicação nas zonas palude
sas, é excelente no descongestío
namento do fígado e no resta
belecimento da secreção biliar.

;\ S;\UDE Dj\ MULHER

Endereço « B O sco-Teleqré.dico

PEÇA ESTE LIVRO!
CASA DE SAúDE E MATERNIDADE

"SÃO SEBASTIÃO" DOENCAS DAS AVES
E REMÉDIOS

�../

� '-
.

,_

Mo tor a oleo crú
VENDE-SE um marca "Ou
max" - mil rotações - força
de 6 a 8 cavalos,' possuindo

cota de oleo.
Tratar com Sidnei Noceti à

rua João Pinto, 44.
Telefone 1134.

Sob a dlceção dfnt-ca do

DR. DJALMA MOELLMANN

Construção moderna e eonfor tável, situada em aprazãvel cnácara com

esplêndida vista para o mar.

Ex-ceIQll!,e local para CU'l'8 de repeuse. Água h-l.a e quente

APARELHAMENTO COMPI,ETO E MODERNíSSIMO PARA TRATAMENTO
MÉDIC8, CIRúRGICO E GíNECOLóGI".

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtas
- Eletricidade médica - Exames endoscópicos.

DOENÇAS NE:RVOSAS
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
I tais enfermidades. O Serviço Na-

,t
cional de Doenças mentais dispõe

! de um Ambulatório, que atende gra
tuitamente os doentes aervosos in
digentes, na Rua Deodoro 22, das 9

". "�;��;�t�E
I

Veda M. Orofino
Clr\lrgiã - dentista

Diplomada pela Escola de

Odontologia da Faculdade
de Medicina da Univer-
sidade de Perto Alegre.
Consultas com hora mar

cada, DI!> periodo das 14

às 19 horas.

Consul tôr ie e Residencia:.
Rua Esteves Junior 129.

Telefone - 1218.

LaboratórIos para 08 exames ri .. elucidação de diagnósticos.

Apartamentos de luxo com banheíro
Apartamentos de la classe
Quartos de 2a classe

Quartvs com duas camas

SECÇÃO DE M,lTERNH»ADE
Partos C8m permanência de 10 dias ef!Il Ápartamellte de
1a classe, ÍIlc.1usÍn ola de operaçêes, C@Dl parteira da

Casa 00 Saúde Cr$ 400,00.

108 paginas - 50 gravuras - Cr. $ 6,00
contra reembolso postal

UZI\J.�S CllnllCAS BRASILEIRAS Llda,c. 1'011.01, H. JAaOTKAlIl'lt _ E. s..Plulo

NOVO HOTEL
de M-iguel Rodrigues de

Sousa
t Angelina, Municíp:o

de S José
(Viagens diretas ou via

S. Pedro)
IDEAL PARA REPOISO

uma mesa circular e uma cris
taleira, ambas em ótimo estado
de conservaçãe. Ver e tratar à

rua Almirante Alvim, 14.
(Mato Grosso.)

O DOli}NTliI PODE TER �ltI1'IIC0 PARTICULAR

FLORIANÓPOLIS
Larga São Sebastião --0- Telefone: 1.153

se••••••·················�a .

I MACHADO &: CiA.
W f'- "" c""'

AqÉlDcia!ll e Repra.entaçõell em GoraI
Matriz: Florian6poU.
Rua Iodo Pi:n.to, n. !3
Caixa PalitaI. 3'1
Filial: Cr"cinma

Rua Floriano Peixoto, a/n (Ed>if.
Pr6prio). --Telegrama.: ·PRIMUS·
ligant.. Dali principal. municipioo

dn Eatado

Procu rc. se uma casa
de comércio para irrs
talação de uma Livra
ria. Os interessados
queiram dirigir-s8 a

êlilte jornal.

Não se aceitam hóspedes
portadores fie mo1esti'ls

cont9giosas
...0.,.001 .&1.0 0· .. ••••• aoa M' S08 D. ta.sa

LãsSedas, CaseII1iras

SA SA.'
e

BOGA.c
ORLANDO S01.-\ l{PBJLL]

Rua Conselheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interla)
Caixa Postal 51 --- End. Teleg.: «�carpelli» -_. Florianóp�lis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Idimma. por.
tugu3., e.pa.
nhol, francê.,
inglê., etc.

Romance, Poe.i�, Religião, Aviação, i I
Matemática, F,íllica, Química, Geo·
logia, Mineralogia, Engenharia cio

M�co especialUta em DOENÇAS DOS OLHOS vil, militar e naval, Carpintaria,
cuno .. Aoerfelooamento e Longa PrAtlca no Rlo eH lamdft I Desenho, Saneamento, Metalurgia,

1lO••ULTAJI - Peu maahA: .unam_te ... 10 30à 12 h à t d t Eletricidade; Rádio. Máquina.; Mo·
,

' • ., ar e ezcep o OO!I
tore•• Hidráulica. Alvenaria. Agri'.....oe, ."14 ' 16 bor.. - OOlf8ULTOBIO. BD "oh I'blte .. T......... -

1 V t
.

á' C t b'l'd das r.u tura. e erln rIa. on a 1 1 Q a

lIoitet 1."1 - ReB1M.GIa: BD PrNtC_te OoIlUlllla. 'I" I Dicionário.. ate. ato.

IndicadorMédico
""""""' _- - __ 0.1"_ - -.- ;.- - - "

DR. ROLDAO CONSONI
(JIBURGLA Gi:RAL • ALTA CIRURGIA· MOLlIlSTIAS Di: SENHORAS· PARTOS

Fonnad., pela l.\1aculdade de MedlcLna da Universidade de São Paulo, onde foi
��<te por váril>s anos do Serviço CLrúJrgi� do Prof. Al1pio Correia Neto.
Cl!"Ul"glJa do estômago e vias biliares, íntestínos delgado e grosso, t.Iróide, rins

próstata, bexiga, útero, ovâríos e trompas. varícoceíe, hidTocele, varizes .. hérnlF
CONSULTAS:

iIU li u IS h"r•• A Ru .. Fe.Upe Schmídt, 21 (altos da Casa Paru+so) . Tel. 1.1198
RESID�NCIA: Rrua EsteTes Jllnior, 1711; Tel. 1(764

".

DR. A_ SANTAELlA
(Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da

Univ�rsidade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na
cional de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de Mí
sericórdia, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assísten-

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

- Consultório: Edifício Amélia Neto
_ Rua Felipe Schmidt. Consultas: Das 15 ás 18 horas
Residêllcia: Rua Alvaro de Carvalho na 18 - Florianópolis.

DR. ARAUJO
Assl.ltente do Prof. Saneon, do Rio de ",..eiro

ESPECIALISTA
Doenças e operações 00s OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

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

IliOfago.scopla, traquéoscopía, broncoscopia vara retíeada de corpos estranhos, etc

CONSULTAS: d89 10 U 12 e daa 15 b 18. hora

Rua Nunes Machado n. 20 - Fone 1447

Dr. Newton d'''vila JR. ANTÔNIO MONIZ

DE ARAGÃO
Operaçõea .• Viall Urinaria." Doen
.0. do. inte.tino., réto e onu.
.• Hemorroida.. Tratamento da

colite amebiana.
Fi.ioterapia •. Infre-vermelhc ,

Conault: Vitor Meirel.. , 28.
Atende diariamente à. 11.30 he. ",

à tarde, doa 16 N. am diante
R••id I Vida! RamOll. 68.

Fone 1067.

� e OrSo�L OItIllea II 0Inrai:I&
t. IOrax. Par10e ........ 4. .,.

�ONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
-laIIlGt4I du 11 .. 17 lIiOru. lUIIalDlUô
lU: .AAJDIn.Il_ AI.... U. .... Il[!.

DR. MARIO WENOHAUSEN
(D1plom.do pela .Faculdade Nac_ de !4ed.1cina da UniTer.1.dad.e do BruU)

1II·lnterno do 8erT1oo de ClJn.1ca Mécllca do Profenor OITaldo OllTem-., m6d1co de

Departamento d•••dde
U.I.d.NJUA JUIIDIUA - .0IMua. tater.... de .d...t... e ert..çu. CON8ULTOBJO

• BMIDaNUlA: RD Jl'aUpe 8chmJdt .. 18 - TaL 811. CONSULTAS -' D.. te u 1[1,

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
!l.. SerTlçoe II. Clín!es Infantil da Assistência Municipal • Ho••llII

d. Caridade

(JONS�L���!��n��EAM2td������iOEs.�r�rs2�, '0.. 1.U4
Conllultas das 2 àB 6 horas

HI-:STDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 78:1

DR. BIASE rARACO
Méd1(,'O - chefe do Serviço de Slfil1e do Centro de Salld.

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS _. AFECÇõES URO·GENITAIS DE
umos OS SEXOS - RAIOS INFRA·VERMELHOS E ULTRA·VIOLETAS

CONSULTAS: das S. às.6 h. - R. Felipe Schmidt, 411
RES.: R. Jornvile, 47 - FONE 1648

DR. SAVAS LACERDA
Cllnica médico·cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Na.riz - Garganta.
Diploma se habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
COJS:':Oj..,TóRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 hariloll.
RESIntNCIA - Conselheiro Mafra, 77.

" TELEFONES 1418 e 1204 .

DR. GEBHARD HROMADA
Especialista em alta cirúrgia • ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
tBIRAMA (HAMóNIA) - Santa Catarina

Dr. Polydoro S. Thiago
Clínica MédIca em Geral

Doenqali! do coração, pulmões, fígado, estômago, intestilIlos,
rins � deps órgãos interThos, de adulrtos e criamças

CONg'W'LTÓRIO: Rua Fernando Machado, 16
GONSULTAS DIARIAMENTE: das 15 ás 18 horas

RESIDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766

DR. SETTE GUSMÃO
CHEJ''E DOS SERVIÇOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE I!l DO

HOSPITAL "!I.'"ERl!lU RAMOS", .

Curso de apettelçoam.ento no Ho"�pital São Luiz Gonzaga, de sao Paulo - Ex-esta·
rffrio do Inslltuto i'IClemente FerreIra", de São Paulo - Ex�médico Interno do

Sanatório de Santos, em Canlpos do Jordão.
CLtNICA GERAL - DIAGNóS'l'ICO PRECOCE l!i TRA'l'AMENTO ilSPlllCIALIZADO

DAS D01ilNÇAB DO APAR1l:LHO RESPIRATóRIO.
OPERACÃO DE JACOBOi:US

CONSULTAS: Dlàrlamente, das 3 às b horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor MeIrele\\. 18
ruDSIDlIlNCIA: Rua Esteves Jün.lor, lU - Te!. 14.2.

DR. MADEIRA

Comunicam de Haia que o Govcr
no Holandês cstú preparando o en·

vio imediato de um navio ii Mand I

c.húria para ir buscar o gO\,crnadorlgeral das índias orientais hnlamlr-
sas, senhor Tjurrla va n Suu-k cu-

I
bergh Stashouwcr. ali internado pe·
los japoneses desde H)·j�. I
Graças ao Exérci lo Britân ico, o .---.--------------------------""

Convento Católico de St. Josel 11, Jl:J. I
rodovia Xlandalav-Hanuoon, CSI':ll1{,'[
vamcnte aberto, - eS('I'C\'e o orgllo I-ató lico "Thc Un i vcrse ".

I
Ao tempo da evacuação de Dun- !

rucrquc, a Inglaterra viu-se (fU'l'.: l
:nteiral11entr privndn d(' veiclll(l� I
Ilotorizados. 111as, a !1artir dessa 1

lata mais de UIl1 llIilhão (Ie> \'cicu:'js II!t: transportes furam produzid·)s
para as forças arllladas.

ICirculam insistentes rUlllores C'1.[tre os CÍrculos indu;striais e COIll(',

ci::1is de Yorkslüre, Lanc' shirc e

])urhan. acerca das perspectivas de I

ul11a nova i/ldústria de nl'trólcl) a

ser l!esel1Yolvida nos cOlldados do
Ilorte da Inglaterra,.

Perca--'a Gordura I
Um métedo novo, usado
pelas Estrêlas de Cinema
de Hollywood. Póde-se
obtê-lo agora nas far-

mácias.
Um méclico da California que atende

as Estrêlas de Cinema de HOllywood
descobriu um método seguro e novo

para reduzir o excesso de gordura
mtíestétíca. Esta descoberta chamada
Formode dissolve a gordura de um

modo seguro e rapido. Comece a iJer·
der peso na prlmeira semana e m.�tltos
quilos ao mês. Basta tomar 2 pastilhas
3 vezes por dia. Formode. estimula
a saúde, a energia e proporciona uma

figura atraente, de modo que possa pa
recer e sentir-se 10 anos mais Jovem.
Formode é um preparado garanti
do para remover o excesso de gordu
ra. Peça Formode, hoje mesmo,. em
qualquer farmácia. A nossa garantia é
a sua maior proteção.
Distr. S. I. P. Caixa Postal 3786 • Rio

PECA ESTE LIVRO! ... o mais completo até hoje editado

..

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

... - -...".."

Notícias resumidas
Os "Peaufighters'" britânicos ('s·

t:io e n lraudo em fila no ncr ódror.io
de Minguludon, afim de lançar me

.Hcarnentos, vi vcr cs, jor-nais, etc.,

para milhares de jir lsioncirns que
se encontram nos campos de cou

rcntr-ação do Piso ao longo da esíru

da de ferro Bangkok-Si ngu'pu ru.
.-oIJo--

Um documento oficial publlc.iáo
em' Londres mostrando o impor t rn
ie papel desempenhado pelo Hein�;
L'nido. para restabelecer, a normali
dade da Itália, durante e depois d:l.

expulsão dos alemães (lo país, re

vela que os britàn icos e canadenses ,

cederam mais de metade dos suprr
mentes totais, a dcsncito das dcficr
-nr i as gerais cm

í

a l scnl ido .

Sir \Yilliam not1e�; afirmou reel'll·

temente que a produção de

autu'lIllúvcis da marca "HILL:'IIA�" serú

('mpreendida den tro de poucas .1�·

Imanas.

Segun(lo elespa::i'1O de I-laia o tri I
lama I de hOl1ra dos escritores h�j·
landeses proibiu por dez anos a pu·
blicação dos trabalhos dos escri i o·
res George Blonk e .T. A. vaneler
:.\Iad.

Segundo informaçiics de Lonelrcs,
o Banco da Inglaterra anunciou que
o Governo Holandes retificou os ,!i';'
positivos segundo os quais as cé·
dulas holanelesas de ;")00 c 1.000 [lo
rins não tinham circulação legal,
desde 1945, continuando a situaç,io
inalterável.

NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE
•

de autoria de JOÃO BHVNI�,JI
Brochura de.Iuxo formato: !6x23
6 copitulos 328 paginas. 249 textos,
IlS gravuras.

Sobre: Orientação. Alimenlaçáo - Re·
prcducao . Doenças e Rcrnedms dos
EQUINOS. BOVINOS" SUlNOS, OVI
NOS, CAPRINOS, CÃES. COELHOS,
GATOS E AVES.
Preço. sob registro ou Reembolso}
Postal· Cr. $ 30.00 (Trinta Cruzeiros},
A venda em todas as Iívrcrics do..lBrasil ou

..

MâHUl\L DE umAS CHIMI�AS 8RA�llURAS lDA'

�L-V_E_T_E_R_I_N...à�'...R-I-à-"!"""" Gl1u POI18�. JAB.orICABAl.... [II S, Pa.uJ!7

� ",-,� ,�,.,,,,!
Crédito Mútuo Predial

Muitas bonificações e médico' gla is

Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

Proprietários - J. Moreira & Cia

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

PRÊMIO MAIOR CR S 6.250,00

" = .... lIIg v

ICOMPANIDA "ALIANÇA DA BAIA·
Fudada e. 1871 - Séde: B A I A
INCEN,DIOS E TRA.NSPORTES

Cifras do Balanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Respon sabilidades
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80,90o.60@,30
5.978.401.755;97'

67.053.245,30
142.176603,80

«

«

Sirlistros pagos nos últimos 10 anos

Responsabilidades «

98.687.816,30
76.736,401 306,20

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

APENAS Cr$ 3,00 I CASA MISCELANEA distri·
C;om e�s.a ínfima quantia. �oeê buidora dos R' d' R. C Aesta aUXIlIando o seu

pro:S:lmo'j' ,a lOS '.

Contribua para a Caixa de Esmolas VIctor, Valvulas e Disco!'.
ao!!! IndiJ!entes de Florianópolis. Rua Cúnselheiro Mafra, 9

Esta a verdadel
�

e
Sapatos de todos os modelos e dos tipos mais
modernos, inclusive Sondo lias para praia ao alcance
das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros

PREÇOS SEM RIVAIS!
Não comprem seus calçados sem visitar a

«Tamancaria Barreiros» ICONSELHEIRO MAFRA, 4lRUA

I
I

-- --.._ _ 1 ----..----------------.

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

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados. brins
'bons e baratos, algodões, mor-ins e avia"mentos
para alfai'J.tes. que recebe diretamente das

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

Florian6polis, - FILIAIS em Blumenau e Lajes.
melhores fábricas. A Casa

• A CAPITAL"
visito antes de efetuo rem suas

chama Q atençao dos

compras. MATRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Mais 34 navios mercantes para o Brasil
.

Washington, 4
Estados Unid9s,

(U, P,)-O Brasil fez
todos de desenho
custando 54,000.000 de

para adquirir
moderno, dos quais

dólares, todos eles-

nos

C-2 ,

-

naVIOS

de
novos

tipo
-

sao

Com a presença do sr. Inter
ventor Federal, altas ou+o-Idc
des civis e militares, distintos
damas da nossa alta sociedade
jornalistas e Q'rande número de

pessoas, realizou-se ontem, às
16 horas, a inauguração do
Centro de Puericultura «Beatriz
Ramos»,
Coma se sabe, a direção da

modelar instituição foi ent egue
ao dr, M, S. Cavalcanti, que
d iscu i s ou durante a solenidade.
Falou também a sra Maria da
Conceição SaIles Coimbra do
Centro Municipal da L B. A,
em 'I'Ij uco s. Logo após, foi pro
porcione do ao público uma visi
ta às irstalações do Centro.
Se aplaudimos a escolha do

dr. Cavalcanti para a direção
do rn odo.o e estabelecimento on

tem inaugurado, não o fazemos
menos ante a designação da
senhorita Flérida Cardoso para auladirigir a Secção de Enfermagem
do «Centre> de Puericultura
«Baótriz Ramos», pois, ainda
há pouco, registamos o regresso
da referida jovem da Capital
Federal, onde concluíra com

I
brilhantismo seus estudos no

«Curso Anc Nery», o que aO Marechal de Campo Sir Bernard Mo�tgomery credencia sobremodo para o

Tenoefnl·ctl�al·sGa�:e;:�, �����o�, ue;: ;oamp:a;:;l1;re::e outros cargo que vem de aceitar 1- O J·ogo de doml·ngo' o BOTAFOGO HOJIENAGEAH', os

I SECS ATLETAS Ql'E Ll'TAHA:\[

B R I T anta! E�;:dantes NCaOnfOErmsceola Industrial Es�:�:rnd:nd�a:n�u�o e..�cugãoCr:� Hio, 3 (��t ECI����tafOgo de
estava previsto, rea- zeiro", vice-campea'o Po;to�legpen-I Futebol e Regatas vai hOlllenHgC<l1'lizou-sa ontem, às 14 horas, no se, desputou, domingo nellta capital, os seus atletas que csti vcram na

paulistas sa.lão da dir�tor!a d.a Escola Indus- o seu último compromisso, enfren- Itáli a, inteoTando os o'lorioso.� es-trlal de F'Iceícmôpol íe que obedece tando o «Avaí F. C».
"

_

'"
, . "'.

à orientação do dr. Cid do Amaral, . Sem dúvida alguma, o conjunto
calões da FEB . Jú mandou cunhar

Hio, 4 (A. N.) - Acha-se nesta a i�auguração �um retrato. do dr I visitante possue verdadeira homo- medu+has de 'Ouro com o escudo
capital uma caravana de 4;) alunos Nereu Ramoso, Interventor federal.

I' ggnidade
nas jogadas, impressie- da FEB, tendo uma cobra Fumando

da 3a série da Escola Superior de Saudando o homenageado, falou nando admiravelmente, sob o 'e do outro lado, UI11 escudo com ns
P I S o aluno daquele estabelecimento ponto de vista tecnico.;-\ig1ricultura de iracicu la, cm •.

d 1 d AI d I letras indicativas do clube.e ensino espeeia iza o miran o I Durante o primeiro tempo. preo-Paulo, chefiada pelos professores de Matos. Em rápido discurso. o cupou-ae em demon.trar um fu- Assim, Xl il ío n Van Thol de AI_o,
Felipe Wesi in Cabral Vasccncc los dr. �er�u Ramos agradeceu a

eX-I teból cláuicoi com pas.es mate- 'mcira, remador; o basquctebolis-
c Hugo Lemos. Os estudantes estão pressrvo homenagem que lhe era mático., desnorteando Q nossa ra- la Henalo Goulart, que fez parle da

I
... -

I prestada. paziada, apresentando· 59, com di-percorrenc o as instituicões c c e11-
Durante a solenidade tocou a r reito a vitória. Os seus valores, FAB, tendo bombardeado o PJ�Sf)

si no agronômico, tencionando vi- t-anda de música da Força Poli- muitos já conhecidos noesc , seno Brenner, como membro do Famoso
sitar "olta Redoncl.a. dal do Estado. tiam o peso da responsabilida.de "Esquadrão do Avestruz"; o bas

da peleja, afim de não se deixa- quctebullsta Marcos, e os jogndr)rcs
rem envolver tão facilmente, eorn de f'ulchol, Geninho c Wa ll cr serãoo nOiSO sistema de jogo improvi-
sado.
Contudo, nem sempre predomi

na a técnica, mas, aa vezes, o ea:

pírito de combatividade supera.
Foi o que vimos ontem, no Está
dio Adolfo Konder.
A luta prosseguia sem abertura os, na volta, com as mais francas

de ponto. até aos 43 minuto" da. e comovedoras provas de nprcço.
primeira fase, quando Leonidam' *
'improvisou uma «l>ic::icletaB, in�o JURANDIR OrEH VOI TAH PAHAa Dolo morrer lentamente, as

".

mãos do 'keeper" Everton, que a SÃO PAL'LO
engu liu, lamentalmente, S, Paulo, 3 (E,) - Adianta-se
Eue feito, produziu uma febre que Jurandir escreveude entusiasmo naa ho.tes locais,

a ponto de na outra fase, passa
rem Oil rapazes de Avaí, à ofensi
va, com o intuito de garantirem
a vitória. E, viram coroada, ellsa

intenção ao. 30 minutos de perío
do complementar, quando Braulio,
desfere via lento chute, mandando
o balão à rêde gaucha
Ambo8 os quadros portaram-ae

magnificamente Si um procurou
a técnica, o outro, sentia a rre

cesaidade mora 1 de defender-se,
com unhas e dentell, ii con.eguiu
o predomínio no placard, devida a

maneira brilhante, como se por
tou, lutando com alma, para con

cretizar a vitória.
Tanto a defesa local,

-

como o

trio final ilos visitantes, foram
obrigadoi a se empregar a fundo,
afim· de, não verem periclitar o

cartaz, de que desfruta, nesta ca

pital, o va loroso quadro gaucho .

A chance nos favoreceu, e por
iiio mesmo, sagramos'nos vitorio
sos por 2 a O
O juiz foi o ar. Antônio Viana,

da propria delegação do Cruzeiro,
que, .em desejo de prejudicar, fez
uma atuação .deficientíssima. VAD

Florianópolis 4 �e Setembro de 1945

e o

o alfaiate indicado
Tir adentes, 17

Semana
da Pátria

SENsaCIONAL
Qulnta-felrs - dia 6
Nos cí nea RITZ e ROXY:
Sensacional documentário em

duas parte.:
«OS NOSSOS ALIADOS

RUSSOS»
Venham QBBistir como e por

que a Alemanha foi
esmagada.

Documentário que empolga e

arrebata!
Documentário sobre a força
bélica da Rússia no. atual
guerra, mcat rcodo-nos pela
primeira vez todos os estra

tagemas russos, verdadeiros
segredos, s6mente agora re-

. velados.

Hio, 4 (A. N.) - Com a horncna

gelll prestada ao pr-oclamador da

Independi'ncia, foram iniciadas as

comcmora çôes da Semana da Pá
Iria. Junto á estátua equestre de

D. Pedro I, na Praça Tiradentes,
reun i u-se a Comissão de Honra en

carregada ela organização dos 1'e5- Na rua Jeão Pinto, 11 -

(['jos, lendo nessa ocasião o ucn e- sobrado -� pr ecisa- se duma que

ral Firmo Freire, 'presidente, wepo- saiba COZinhar. Sv 1

sitarlo uma palma de f1ôres ao pé, 1" r d t h I tdo monumento. Durante a S;Jleni-1rora O a e amen 8
d arle uma banda d e música cio I S. Paulo, 4 (A. X) - A Coru is
Exército executou os Hinos Nacio-' :i�IO de Abastecimenlo do Estado
!lã! e ela Independência, tendo .-esolveu excluir do lubclamen!o o

formado, ante o monumento, uma arr-oz, o feijão, o milho, a banana
companhia do Exército, I e os ovos, restabelecendo a liber-

dade de comércio e trânsito d aque-

A vitória no

Pacífico
Rió,4 (A. N.) - Os funcionarios

brasileiros do Foreign EconulIlic
A.clministralion prestaram signifi
cativa homenagem ao embaixador
Berle Junior, por motivo da Vitó
!'ia dos EsLa,dos "Cnidos no Pacífi
co. Agradecendo ás saudações que
lhe fizeram, o diplomata fez um

apelo para que, obtida a vitória,
continuassem todos trabalhando
pnl'lI maior triunfo da pnz,

Pede-se à pessoa que encontrou
uma carteirinha com dinheiro,
uma chove e outras rntudeaca, no
onibus do Saco dos Limões, o obsé

I quio de entregar na Tipografia

RITZ - Hoje _ ROXY
Brasil. para Adeacir Schm�dt_.

SIMULTANEAMENTE J. 4. da Cunha
I Às 17 e is.so hra , Às 19,30 horas Grandemente apreciado na nos-

Sessões das Moças
I
sa sociedade por .eu cavalheiris

I Jeffrey Lynn e Constance Benett mo, respeitado na seio do funcío-

I em: SI A LU A CONTASSE, nalismo que dirije por seu espírito
Uma grandiosa aventura de amor de justiça, ecoou agradavelmente

pcss cdc nos tr6picos. a notícia da promoção do dr Jeão
Belas rnústcos. lindas canções trc- Alcântara da Cunha, Diretor Re-

I pícnía. 'g:onal dos Corl.'.olll e Telégrafos,
Impróprio até 10 ano. em recente despacho da presidên-

No programa: cio da República,
Cine Jornal Brasileiro - DF B

Preços Cr$ 2,40 e 2.00

Empregada

pedidos

Centro l1e Puericul
tura «Beatriz
Ram'o5»

PARA

E C Z

-

,les artigos.

Ritz e Roxy • Quinta·feira - Wally
Brown e Alan Ca:rney em:

SETE DIAS PARA AMAR

Ritz e Roxy - - dia 7 - - Sexta-feira.
O primeiro grande filme produzido,

dirigido e falado em Russo.
GENERAL SUVOROV

FRACOS.
AN�ICOS

TOMEM

�nhD Crelsltai
'''SILVEIB.A''

Quem achou?

��i>:::;;::.:,: ..

."111'�lilf!1i111M:;:,,���
Um grupo de ioveris britânicos esetste uma

de alvenaria, em uma das escolas profissionais
lhadas pela Grã Bretanha. (B.N. S.)

espa

Domingo, no Ritz e Roxy
NOIVAS DE TIO SAM

B .!UI$ QJJK lJK
liOKK, 1il lJ)(
• I •• O LCH
-

PODEROSO .A:lJD-
LU.& NO TRAT....

DNTO DÁ

o ESTADO Esportivo

contemplados com essa medalha,
que servirá de lembrança de seus

feitos na Europa e do carinho (;0111

que o clube alvi-negro acompanhou
sua campanha na Itá lia, reccbcudo-

novamente
a um amigo em São Paulo, expri
ruindo desejos «le retornai' ao fute
bol paulista:

A CA:\fPANHA CO�THA OS
APELIDOS

S. Paulo, 3 (E.) - "A Gazela",
iatentlenrlo ao apelo do C.�. D.,
não mais publicar-á os apelidos dos
joga,dores dos nossos clubes, divul
p;amlo os seus verdadeiros nomes.

CAHHETHO ESTA VfNCl'LA])() ;\0
S. CHISTOV.Ã.O

Rio,3 (E.) - Diante da comuni
cação da rescisão do contrato do
São Cristovão F. R. com o jogador
Carreiro, a C. B, D. informou, ôn·
�em á F. M. F. que o jogado!' CIII 'r
CJuestão continua vinculado ao gr['-
"lÍo da rua Figueira de Melo. r

Carreiro, como foi noticiado po!'
ocasião da sua vinda para esl,a ca

pital, [oi cedildo pe,lo Peí'íar,ol, de

Montevidéo, ao São Crislovã,o, r tí
tulo de empréstimo. Como, porém,
lem face das leis internacionais, fi

C. B. D. não toma conhecimento rie
transferência sob tal carater, cabe
ao clube alvo idevolover o passe de
Carreiro ao Pefíarol ... Se é que
este ainda o quer.

FERIDAS,
E MAS,

INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.

No bar e no lar
KNOT

.não deve faltar
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


