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" comentando a SI uaçao
,

"Afia Arg'entina, (]eelara: ses-

peranças de um afr?�x�mento
dos metodos autorItanos do

atual reg'imen argentino fo

ram trahlas". Acrescenta que

tais esperanças nal'ceram qnan-

"Estados Unidos, como ainda se

empenhou numa ofensiva" in
terna mais pesada. Esta oíen
síva se dirig'iu contra os pro
prietários estrangeiros de in
dústrias e utilidades púhlícas

traiu as
do Farrell, a. 7 de julho, IH'O
metia eleições para () fim do
ano. ll'Ias diz flue o govêrno
argentino "não só encorajou
ou pelo menos tolerou uma

campanha abusiva contra os
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Exército permcmeceró afastado
das competícões políticas»

Rio, 4 (A. N.) -- Em vista' quindade em que estão empe- o Exército, continuar atas

das interpretações tendencío- nhados os veiculadores de no- tado das competições políticas,
sas, propositadamente dívul- tícias alarmantes de todos os pronta para colaborar com as

gadas com o fim de deturpar matizes. Embora decidido per- autoridades civís na manuten

o sentido da orientação dada manecer, como sempre, aras-i ção da ordem, se tal Iôr neces
ao Exército, o comandante da tado das atividades políticas, sário, sustentando incolume o

la R. M., solicitou e obteve do dedicando ao serviço a sua au- prestígio das autoridades cons

Ministro da Guerra, autoriza- torida:de, apraz-lhe dar conhe- tituidas. Assim procedendo,
ção para publicar o adianta- cimento a seus comandados exercemos a missão de mante

mento ao boletim regional n. que, como é sabido e foi esta- nedoras da ordem interna co-

219, que foi expedido com a no- belecido pelo govêrno e tem mo legítimos defensores dos

ta vedada à imprensa. declarado o exmo. sr. Ministro interesses do povo e da socie-

É o seguinte, na íntegra: "O da Guerra, a 2 de dezembro do dade a que pertencemos, das
Comandante da la R. M., con- ano corrente, serão procedidas autoridades a que estamos su

fiante na disciplina e patríotís- as eleições para presidente da bordinados daquelas com cuja
mo dos seus comandados, mais República e para membros do ação colaboramos, e do govêr
uma vez recomenda o máximo Parlamento, de acordo com o no, a cujas ordens obedecemos,
mterêsse em evitar que se dei- ato adicional n. 9. em síntese, em defesa dos su-

xem contaminar pela 'íntran- Cabe à laR. M. como a todo periores interesses ao Brasil.
\

Libertada a espôsa Doi$ mil estudantes entrincheirados
de Lavai Buenos Aires, 4 (U. P.) - O Govêrno resolveu. piórrogar I
Paris, 4 (U. P.) -- Madame até hoje Q ultimatum apresentado aos estudantes e professores

Pierre Laval, esposa do "ex- que funcionem aulas sob pena de fechamento das Universida

prémier" cujo julgamento por des. Essa decisão foi tomada atendendo a um pedido do Rei

traição à Pátria está marcado tal' da Universidade de Buenos Aires, sr. Horácio Rivarola.

para ter início hoje foi solta Enquanto isso, por tôda parte continuam as manifestações dos

pela Alta Côrte de Justiça estudantes. Mais de dois mil dêstes estão entrincheirados na

francesa e isentada de todas Universidade de Buenos Aires. Também em Rosário a Facul
as suspeitas de colaboracionis- dade de Medicina do litoral foi ocupada pelos estudantes, e do

mo, depois de uma longa ínves- mesmo modo, os estudantes da Universidade de La Plata re

tigação a que esteve submeti- cusam-se a abandonar o edifício, enquanto não seja posto em

da. Ela foi presa em compa- liberdade o Reitor Calcano.
.

nhia do marido, quando volta-,
ram am1?os da Esp�nha, sen-]Nomeadado mantida na secçao de mu-

"

lheres da Prisão de Fresnes.
Pierre Laval encontra-se tam
bém nesta prisão. Quando in- de

terragado pelos magistrados
da Alta Côrte, Laval declarou:
"Não vejo por que prendestes
minha esposa. Ela foi sempre
pró Inglaterra, além de degaul
lista". Êsses magistrados de
clararam que suas investiga
cões confirmaram as declara

ções de Laval.

escrivã do fôro criminal
RIO, 3 (A. N.) -- Pela primelra vez Ingressou na carreira
escrivão uma filha de Eva.
Classificada em primeiro lugar, entre quinze concorren

tes, no reapectívo concurso, a sra. Izabel Mendo.nça Manes lo
grou sua nomeação, pelo seu próprio esforço, para a primeira
vara criminal. Ant€:riormente, militava no foro, como escre

vente juramentada da 15a. vara criminal.
O ato do chefe do govêrno foi recebido com aplausos, não

só pelo direito que assistia à sra. Izabel Mendonça, como pelas
simpatias que ela desfruta no foro.

por intermédio de seus pais Esperidião e Elza , par-
ticipa aos seus parentes e amigos da família, o nas-

cimento de sua irmanzinha TEREZINHA, ocorrido
no dia 28 de Setembro lindo, nesta capital.

i Montevidéo, 3 (U. P.) -- O [á reiterado uma vez a 29 de
, Chanceler Serrato repetiu, Setembro. Segundo declarou,
mai� u�na -:ez, seu, pedido de êsse seu pedido deve-se a que o

demissão ln:evogavel, A apre-I sr. Serrato �ão· cOl;corda com

__________________________ sentado em fms de Agosto e' certos manejos politícos,

Nações Unidas
I rnes

" conclui que "a não ser

os índustríalístas argentinos, que 113ja uma rápida revira ..

os latiíundíos e os criadores de volta na situação, se levanta

gado". Reíermdo-se à recente rão críticas ásperas contra 11,

onda de prtsões, após as acu- ação precipitada da coníerên

sações de conspiração lançadal'll
ela de São Francisco em admí

contra () gal, Rawson, () "'l'i. til' a Argentína na comunhão
das Xações Unidas",

o Chanceler

Os portugueses administrarão Tanger
TANGER, 3 (U. P.) -- Sabe-se, de fonte segura, que a Co

missão Aliada de Contrôle nomeou os portugueses para a ad

ministração da zona ínternacíonal de Tanger e os ingleses
para administradores-assistentes, encarregados dos negócios
financeiros. Esta notícia foi fornecida depois que a Comissão
realizou sua terceira reunião preparatória para o restabeleci
mento formal da zona ínternacíonal capturada pelo govêrno
de Franco, em 1940.

Prezado leitor
A sua sugestão nos" é

sumamente grata. Diga
nos, por obséquio:

- Sôbre que assunto

desejaria lêr algo, diària
mente, neste iornal ?

- Qual das nossas

secções mais aprecia ?

Os julgamentos
em Nüremberg
Berlim, 3 (U. P.) -- Os Ma

gistrados incumbidos dos jul
gamentos em Nuremberg, são
esperados aquí na próxima
sexta-feira, a fim de realiza
rem as reuniões de organiza
ção. Os julgamentos propria
mente ditos, entretanto, con

tinuam marcados para reali
zarem-se em Nuremberg, sen

do porém duvidosas se as

acusações formais serão proce
didas em Berlim ou em Nu
remberg.

o controle da
Zona do Ar
Lisbôa, 3 (U. P.) -- O Minis

tério das Relações Exteriores
anunciou hoje que a Comissão
de controle da zona do Ar no

m�ou o vice-almirante Maga
lhaes Corrêa, Ministro da Ma
rinha de Portugal, administra
dor da Zona Internacional.

Chegou ao Equador

*** Realizou-se) .::Jntem,
o cotrucio em favor da

Constituinte; comício múl

tiplo e unanrzne a um

tempo, pois que efetivado
foi simultâneamente. em

várias Capitais do Brasil.
Das idéias expendidas, é

possível discrepar. E' pos
sível combatê-las, divergir
delas, achá-las falsas e iló
gicas. E' possível...

'"

*'*
r() que não é possível é

proibi-las. O que é anti
-democrático, é querer aba

fá-las, buscando na ralé do
vocabulário baixo, elemen
tos de argumentação con

tra elas. Se é direito para
o malcriado, o panfletário,
o demagogo, o livre exer

cício da opinião, - não
pode êste ser tapado na

bôca e no coração de bra
sileiros, tão livres como os

que mais o forem, e tão
amantes da. Pátria tanto

quanto os que militam em

seiern quais forem os de
mais partidos.
Isto dizemos, porque não

situamos a Democracia
num partido político só.
Concebemo-la bem maior
do que uma simples aspi
ração partidária. Medi
mo-la pelo próprio Brasil.

Quaiaquil, 3 (U. P.) -- Che
gou ontem a êste porto, se

guindo logo para Quito, o Pre
sidente do Chile, Juan Antô
nio Rios. Aquí e na Capital o

Presidente 'Chileno recebeu
grandes homenagens oficiais e

populares. O Presidente Velas
co Ibarra, ao recebe-lo no Pa
lácio, falou augurando-lhe ex-

I
celente estada na terra equa
toriana.

Calçados para senhoras. últi
mos modelos. preços ao alcance
de todos "Peluso" vende na

rua 1'iradentes 19.

Adiamento da conferência do Rio 1
WASHINGTON, 3 (U. P.) -- O embaixador Galo Plaza, do

Equador, recem-chegado de Quito, declarou que concorda com

o seu colega Guillermo Belt e disse que o adiamento da Confe-

eh
,. ·

rência do Rio é uma sugestão preciosa. "Penso que devemos

egaram OS espanhols eXilados adiar a conferência para um tempo definitivo, de forma que
possamos estar melhor preparados. O sucesso, neste momento

.. BUENOS AIRES, 3 (U. P.) -- Rádio Madrid informa quelSel'ia ,um grande sucesso não apenas para o Hemisfério, ma�
Imutas espanhóis exilados, inclusive mulheres, chegaram a t�mbe:n para o mundo. Mas um fracasso seria trágico"-
Barcelona fiados na proclamação de Franco de que nenhum disse ele

e�ila?o seria preso ou perseguido se voltasse ao País e que
..

M----.----------------------I:.ao fossem 3;�usados de delitos, políticos. Declararam os refe- evimento separatista na Itália
ridos espanhóis de que desde ha muito desejavam voltar à Es-
panha mas que não o tinham feito devido as dificuldades de RO:'\'IA, 3 (U. P.) -- O ministério do Interior italiano

transportes e exigências dos "vistos" 1'I.0S passaportes na
anunciou que os Iíc'eres separatistas sicilianos Andrea Finoc

França. AIgl�l11as se queixam das perseguições pelos franceses chiaro Apiile e Antônio Varvaro foram presos, para salvaguar
quando manifestaram desejo de voltar à Pátria. Tudo isso é da}' a ordem pública. 11m comunicado oficial declara que os

dito pela Rádio de Madrid. líderes soparatistas difundiam propaganda COD tra a unidade
italiana e organizavam um exército separatista com o qual
planejavam uma inssurreição armada para "breve". O minis
tério ordenou ainda o fechamento de todas as sedes separatis
tas e a proibição de quaisquer reuniões.

o Tribunal Superior
Eleitora, soluciona
uma questão
Rio, 4 (A. N.) -- Uma Con

sulta do Tribunal Regional da
Baía sôbre se os títulos eleito
Tais podem ser revalidados de

pois de dois de Outubro, res

pondeu o Tribunal Superior
Eleitoral negativamente.

Acôrdo na China
Chungking, 2 (U. P.) -- Os

bolchevistas e o govêrno ela
boraram um programa de oito
pontos, solucionando as prin
cipais divergências. A decisão
final depende da desistência
dos bolchevistas quanto a sua

virtual autonomia. Ainda há
perigo de fracasso, mas as

perspectivas são otimistas, de

pois de quase um mês.

�-----------'------------------------------------------

ANIIN
não concorda
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COZINHEIRAS DE HOJE ...
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Quando a cozinheira

aprendeu a jogar tenis! ...
ii< ;.; •

PARIS
Os etimologistas se tecm cansado

e esgotado em fazer conjeturas sô
bre a origem da palavra "Paris".
Se se acredita em certos etimolo
gistas bretões, mais apaixonados
1alvez pelo seu país que pela ver

dade, havia outrora na Bretanha
uma cidade magnifica, denominada
"Jsis", a qual era objeto de uma tal
admiração, que não se achou nome
mais belo para dar à capital da
França que o de Isis, afim de di
zer, hiperbolicamente sem dúvida,
que era igual a Isis : "par Isis",
Mas passemos ii etimologia que foi
proposta pelo filólogo Delaure e a

simples titulo de conjetura.
":É verdade _:_ diz êle - que êste

nome ("Parisii") não era de modo
nenhum originàriamente o da na

ção a que os "senones" haviam
concedido um território (de dez a
doze léguas), e que êle provinha
antes na situação deste território
sôbre a larga fronteira que separa
va a Céltica da Bélgica".
Existiam na Gália e na Grã-Bre

tal�h_a várias outras posições geo
gl'aÍlcas denominadas "Parisii"
"Bar-isií". Os radicais "Par" e
"Bar" são idênticos, as letras "P"
e "B", sendo, muitas vezes, toma
das uma Jlela outra. Os habitantes
de Barreis são chamados "barisien
ses", como os de Paris, "parisien
ses".' Ora, Barrois era a fronteira
que separava a Lorena da Cham
pagne. O território dos parisienses
era também uma fronteira que <('

parava os "senones" e os "carnu-
10s" dos "sivanectos", a Gália Cél
tica da Gália Belga. :É certo .rue
todas as situações geográficas cujos
nomes se compõem do radical
"Bar" ou "Par" eram situadas nas
fronteiras. Dever-se-ia pois concluir
que "Parisii" e "Barisii" siginif'i
cam habitantes dr fronteiras.

1< * *

D. JOÃO DE PENAS
Na cidade cubana de Cienf'uegos

os criadores de pombos resolve�ar�
11m dia dar partc ú polícia dos con
secutivos furtos que eram pratica
dos nas suas criações, furtos esses
que eram mantidos no mais al.so
]llt� .mistér-io. Posto em campo, o

policial conseguiu descobrir, não
sem grande admiração, que um

granjcíro das redondezas consegui.
ra amestrar um pombo, belo pom
bo, verdadeiro Dom Juan, e este
saía di:'triamente para uma voltinha
até os pombais vizinhos. E nesta
coisa, vai-se urna pomba, vai-se ,IU
tra pomba, vai-se um pombal intei
ro, c' o maroto do Dom Juan. abu-Isaudo c�os. seus atrativos físicos
consegura trazer de volta, todos os

dias, vinte a trinta admiradoras
para o pombal do esperto gnlJl
jeiro ...

'* :I: *

OS MAIS LONGOS
O segundo nem sempre é uma

fração de tempo que passa tão de
pr-essa. Cm domador de uma cirln
de dos Estados Unidos que o dign.
Numa cidade daquele país, Clvdc
Bcattv enco!ltrava-se cx ibinrlo suas
feras num circo quando a luz se
:1]1:.:gnu. Havia g('nte '-'111 pene,' no

circo, (' Cl vdr-, por isto, tcmen.to
quo Sll'lS feras se apr-o.ve ilassem
pa ra cOIlll'[('r alguma lrn YC'SSl1ra. fi
cou () tr-mpo todo do escur-ecimento
dentro da iauln c()llyersando ama
vcl mc-ntt- com as feras. que. em nú
mero de l r inl a c tn;s () rodeavam.
() cscurvc imcntn durou apr-nus
11·i.1' t:l segundos, mas CI�'d(' ]),')(le
declarar que estes foram os trintfl
l\l'glllHlos mais longos ([ue jamais
"iII passar cm toda sua vida.

Multidão em frente à Casa Branca, em
r' Jshington, quando o presidente

Harry S. Truman anunciou <4 rendição incondicional
do império nipônico. (S. l. H.).

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

Alfaiate
Córíoní,

"O melhor"

avisa seus distintos fregue
ses que acaba de receber
variado .stock» de casi
miras, linhos e tropicais,
nacionais e extrangeiros.

VISITE-O!

Rua Tiradentes, 9·A.

MACHADO " ClA.

ções Unidas. Não serão aceitos
naturais de países neutros.
Não há, porém, distinção de
sexos, sendo preliminarmente
exigidos conhecimentos com

pletos de inglês, inclusive falar
e havendo preferência para os

que conhecem o idioma chinês
e o japonês.

Os ordenados variam de três
mil a oito mil cruzeiros, ha
vendo ainda, uma diária de
cinco a sete dólares para ali
mentação e mais, um dólar e

meio para' dependente deixado
no Brasil.
A admissão se fará por con

trato cujo prazo mínimo será
de um ano.

Os funcionários públicos
contratados pela UNRRA não
perderão nenhuma vantagem
nem serão sacrificados no aces
so e demais direitos e regalias.
Informacões mais esclarece

doras poderão ser obtidas na

Divisão de Seleção do DASP,
no sétimo andar do edifício do
Ministério da Fazenda.

Oswaldo Apolonio da Rosa
REPRESENTACÓES

Aceita representações para o Estado de
Santa Catarina.

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

Clube 12 de Agosto
AV I S O

A Diretoria do Clube 12 de
social, inclusive o Restaurante, é de
associa dos.

Agosto avisa que a séde
uso exclusivo dos seus

Em casos excepcionais, a JUIZO da Diretoria, poderão
fequentar a séde do Clube, inclusive o Restaurante, a convi-

6 vs. 6

R. H. BOSCO LTDA.
ITAJAí - S· CATARINA

COMISSÁRIOS DE AVARIAS SEGUROS DE:

Representações I Transporte. Marítimo.; FerrO.
Consignações .- Conta Própria viário., Radoviárioll, Aéreo.,

Rua Pedro Ferreira, 5

I Cascos, Fego, Acidentes do
2' Pavimento Trabalho, Acidente. Penoaia,

CAIXA POSTAL, 117 Ruponsabilidade Civil e Vida.

IEndereço Telegráfíco « BOSCO»
*Mi tErt,W!Rirti -

o

Achados e perdidos 700 candidatos para os trabalhos
Acham-se à disposição de seus

Iegítimos donos, nesta redação, os da UNRRA na Chinaseguintes documentos:
.- Certid�. de, nascimento expe-} Há dias a UNRRA solicitoudida a Antônio Serpa. \ .

- Carteira Social do Clube 15 ao DASP O selecíonamento de
de Outubro, com fotografia de uma setecentos candidatos que de
senhora, tendo ao colo uma crian- verão partir, sem demora, pa-
ça.:_ Certificado de reservista de r�.a China, e o Su�oeste do Pa
la categoria, n. 259057, expedido a cífíco. Sera O maior contrato
Manoel Camilio de Lima, com car- que a UNRRA fará, dando-nos
tas, fotos� .etc. .

uma honrosa preferência.
- C�rtIflca?o de reser':lsta de 3a Os lugares são os mais varia-categoria, n. 66082, expedido a Jor- , . .

se Fornerolli. dos: médicos, dentistas, vete-
- Um recibo passado pelo sr, rínários, engenheiros, agrôno

Tit? Peixoto aos srs. VitO!' Rab e mos, sanitaristas, químicos,Hei cules :\lle_t, referente a venda enfermeiros, secretários, auxi-de um caminhão.
l- d

. , .

-Isenção de salvo-conduto ex- lares e escrítóríos, etc.
pedida a Antônio Hoepers, de 'Gua- As inscrições feitas, tal a ur-
ratinguetá, neste Estado. gência com que a UNRRA pre-

cisa enviar funcionários para
o Oriente, serão remetidas
imediata e diretamente para
Washington. As pessoas já ins
critas para servir na Europa
poderão revalizar a respectiva
inscrição para a China, bas
tando fazer uma comunicação
à Divisão de Seleção do DASP

por carta, telegrama ou pes
soalmente. Os candidatos de
vem ser pessoas naturais do
Brasil ou de qualquer das Na-

AgllDcias e Repre.entações em Geral
Matriz: Florian6polis
Rua João Piato, n. !!
Caixa Postal. 37
Filial: Cresciúma

Rua Floriano Peixoto. a/n (Edil.
Pr6prio},-Telegramas: ·PRIMUS·
Agllnt•• DO. principais município'

do E.todo

Diário Vespertino

Redação e Oficinal!! à
rua João Pinto n.? !5

Te!. 1022 - ex. postal 139

&88INATURAS
N. Capital:

Ano CrI 70,00
Semestre CrI 40,06
Trimestr.. Cr$ 20.00
Mês Cr, 7,00
Número avulso Cr$ 0.40

'-lo ln '"'.rl ....

ADO

Semestre
Tr-imestr-e

Número avulso

CrI 80,iJ0 I
CrI 4.5.00'
r.rl 25.00;

c.s 0,50

Anúncros mediante contr-ato.

Os originais. mesmo náo puhlí
caOilos. não serão devolvidos.

A direção não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos nos

artigos assinados
I

�.
Concurso senlanal

dos

Vines RITZ e BOII.

BASES DO CONCL'R�(},
-O leitor que enviar a melhor le�': /

genda anedótica para o cliché ací
ma, será premiado com dois in.. ·

gresscs para os lançamentos de 5R
feira e domingo, n0S cines Ritz e'

Roxy.
- As anedotas serão recebidas'

até sábado à tarde, nesta redação.
As mesmas devem vir acompanha-
das de um recorte do cliché supra ..

- Tôda segunda-feira será pu
blicada r; melhor anedota com o no

me do antor.
- O [ulgamento será feito pelo

corpo rcdator ial deste jornal.
PReMIO

o candidato vencedor procurará
seus ingressos na gerência do Cine
Rilz .. às 2as.-feiras.

PEÇA ESTE LIVRO 1. .• _

��

](
e

c

e

z

60 paginas - Cr. $ 3,00
contra reembolso postal

UZIi'JAS CIlI\!lCAS BllASILEIRASLrrla.
c. POII.I/_H �;JA80TICABAL. -::,E. S. Paule>

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

cota de oleo.
Tratar com Sidnei Noceti :3

rua João Pinto. 44.
Telefone 1134.

•
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GENERAL AUGUSTO TASSO
FRAGOSO

A Nação Brasileira acaba de per
der uma de suas glórias!
As armas do Exército cobriram

se de luto, pois que,
CRÔNICA FEMININA Penleildo moderno , na Capital Federal, deu-

Fazem anos hoje: Militar e chefe da 16a Circuns- Iro do seu gabinete de trabalho e

a sra. Érica F. Grams, espo- cnçao de Recrutamento, e MULHERES, EXPOENTES DE no aconchego do lar, faleceu o

sa do sr. Cassimiro Grams, "seus oficiais, notando-se igual- SACRIFíCIOS Exmo. Sr. General de Divisão Aí '

GUSTO TASSO FRAGOSO.
func. do Cine Odeon;. .

mente a presença de exrnas. Jane õâasoti O extinto nascera no Maranhão
a veneranda e benquista sra.

I
senhoras.

I (Exclusividade do CEC para em 28 de Agôsto de 1867. Verificou
d. Francisca Angela Gallotti, No camarote presidencial as- "O Estado"). praça no Batalhão de Engenharia

progenitora dos sr. dr. Fra�- sistiram ao concêrto os srs: dr. Londres - Falando sôbre a em 21 de Março" de 1885. Alféres-

d. Francisca Ângela Gallotti, Ivo d'Aquino, secretário da contribuicão feminina da Grã aluno em 19 � Janeiro de 1889.
.

d
� Foi promovido aos postos de 2° e 1"

a sra. d. Alcides CarneIro a Justiça, Educação e Saúde e Bretanha à vitória das forças I'r-nr-r.te, por serviços relevântes,
Cunha Luz, digna esposa do tte. Arruda Câmara, ajudan- da liberdade, assim se expres- em 4 e 7 de Janeiro de 1890, res-

rof. Eduardo Luz, nosso cole- te-de-ordens do Interventor fe- sou H. V. Morton da BBC: pectivamente. A Capitão, foi pro-

'a de imprensa; deral. "Num mundo ideal, o governo movido por "atos de distinta bra-
.

de Assí A h vuru" quando ferido gravemente
a srita. Fr'ancisca e SSIS c avam-se presentes tam- britânico alugaria hoteis con-

no combate da "Armação", em 9 de
onseca; bém OS internados no Abrigo fartáveis na Madeira, no Egi- Fevereiro de 189-1. Por merecimen-

a sríta. Maria Wendhausen; de Menores. O sr. prefeito mu- to, na Síria e Palestina. Freta- to foi promovido a Major em 18 de

O dr. Plácido Gomes de Oli- nicipal se fêz representar. ria dois ou três navios transa- �Iai() de 190-1, a Tenente Coronel

eira, residente em Joinvile; O concêrto iniciou-se com o tlânticos com todo o luxo ima- em 23 de Junho de 1910 e a Coronel
CJIl 15 de Abril de 1914. Foi pro-

" menino Murilo, �ilho do Hino Nacional executado pela ginável, incluindo salões de niovirlo a General de Brigada em 12
r. Manoel Born da SIlva; orquestra, com o hasteamento beleza cabeleireiros e manicu- de Janeiro ele 1918 e a General de

a sra. Antônio Colaço, resi- do pavilhão nacional pelo pre- raso E' enviaria a viajar as do- Que ';ch� dê_.e penteado. 'gentil Divisão em 8 de Fevereiro de 1922.

b
-

,
.

d t
-

leitora? Foi Chefe do Estado Maior doente em Tu arao; SI en e da Sociedade de Cultu- nas de casa da Gra Bretanha, Exército. :Ministro do Supremo Tri-
a sra. Em�lia Med�iros, vÍl:- Ira Musical, que antes justifi- dando-lhes a primeira oportl!- cobrindo com glacê de chocolate. bunal Militar.

va do sr. Joao Medeiros, anti- cara, em breves palavras, a nidade de descansar em seis Enfeite com confeitos de côres. Bacharel em �1atemática e Ciên-

go gerente deste jornal; homenagem que se prestava ás anos. Durante tôda a guerra,
"" elas Físicas e Naturais.

a menina Zenite Ribeiro; fôrças armadas do país. as donas de casa sem criadas· O QUE TODAS AS DONAS DE Possuía a medalha militar de ou-

ro e a Ordem do Mérjto Militar.
a srita. Zuleida Saibro. O programa executado foi fizeram sozinhas todos os tra- CASA DEVEM SABER: Entre muitos de seus trabalhos

�, fartamente aplaudido, rec;e-I balhos domésticos. Outras se- Como limpar as panelas - de história-militar, podem ser des-
MÚSICA bendo os músicos, ao fim do guíram imediatamente para os Para limpar as panelas e vazi- tacados, como estrêlas de primeira

A Sociedade de Cultura Mu- concêrto, os aplausos e os agra- I postos de alistamento e em- 'lhas enegrecidas pela ação do grandeza na literatura nacional. a
. "História da Guerra entre a Tripli-sical realizou, ante-ontem, no decimentos do sr. comandante pregaram-se com Intensidade fogo, pode-se usar uma místu-

ce Aliança e o Paraguai" e a "Ba-
Teatro "Álvaro de Carvalho", da Guarnicão militar. na tarefa de derrotar o inimi- ra de azeite comum e cinza, talha do Passo do Rosário".
O seu anunciado concêrto sin-

o

* go. E para elas não houve me- esfregando-se com um pano de Foi membro da Junta Governa-
Iônico em homenagem ás elas- DIVERSÕES: dalhas, citações em ordem do lã. Afim de conservar o brilho, tiva Nacional, quando da vitória

d CINCO HORAS DE PRAZER
. .

bão e cí f' da Revolução de 1930, sendo figurases arma as, o qual marcou dia, 'ou retratos nos jornais, esfrega-se sa ao e cmsa ma.
saliente no movimento pacificador

um êxito a mais na sua já vi- "Cinco horas de prazer", sob Tornaram-se heroinas ano- Como preparar em casa a
que então se operou.

toriosa trajetória em demanda o patrocínio do Centro Acadê- nimas na grande batalha de cêra vegetal - Uma parte de Manifestando o nosso pesar pelo
do objetivo que anima os seus mICO XI de Fevereiro, da Fa- líbentação. E agora qual é a sêbo, duas partes de tereben- inf's.usto ,�c()ntecimento, elevamos

dirigentes e componentes, qual culdade
.

de Direito de Santa sua gratificação: uma intima- tina, quatro partes de cêra de ao Trono Sagrado de Deus nossas

súplicas porqueseja o de difundir entre o nos- Catarina, será a agradável no,' ção de que as rações de comi- abelhas e oito partes de resina.... "sua alma tôda de arminho
.so povo O gosto pela música fi- vidade a ser lançada ainda ês- da serão reduzidas para aten- Mistura-se a fogo brando e dei- palpita inteira, junto à- Bandeira!
na, que rios enleva e nos con- te mês, nos salões do Lira Te- der que no continente não xa-se solidificar. E nos segreda baixinho

duz ás mais altas camadas do nis Clube. morrem de fome as populações Para remover as manchas Visões de glória ...
.

it
,.

A Fulge a Vitória !"
prazer espm ual. "Cinco horas de prazer" dei- escravizadas por Hitler e seus de perfumes nos moveis - ,S, André Nilo Tadasco
A vesperal de têrça-feira, xará saudades e recordações, comparsas. manchas provocadas nos mo-

além de contar com a presença inesquecíveis de momentos re- E as mulheres brítârucas veis envernizados, pelo derra
de inúmeros inferiores e pra- lizes em meio a sadío humoris- conformaram-se com isso co- me de perfumes ou tônicos para
ças do Exército, da Aeronáuti- mo, valsas inebriantes, músí- mo se conformaram em 1940 o cabelo, desaparecem com a

�d e da Fôrça Policial, que 10- cas ligeiras, surpresas e mais com a tremenda "blitz" germâ- aplicação de alcool canforado e
,

.

,,\-ram completamente as loca- surpresas... nica. E diz Morton: "Eis por-I uma breve fricção com um pa
....dades da platéia e dos bal- Não perca esta grande novi- que elas merecem toda a nos-i no seco. Depois, na parte afe
cões, foi assistida pelos srs. co- dade, que iniciará o programa sa gratidão e reconhecimen- tada passa-se um pouco de ce-
mandantes daquelas corpora- primaveril da Comissão Social to". ra branca para dar brilho.
ções e suas oficialidades, bem do Centro Acadêmico XI de R E C E I TAS Uma boa cola para cristal
como pelo diretor do Hospital Fevereiró. , CROQUET�S DE !,EIXE ou porcelana - Toma-se um

Separe um peixe macro, 2 batatas ..

grandes, 1 fatia de queijo, 2 ovos, pouco. de gelatm�, corta-se em

azeite, pão ralado, sal e pimenta. pedacmhos e mistura-se com
Ferva o peixe e as cbatatas ; uma ácido acético a 50% até for

vez �r�os êstes, desI!lancihe-os bem mar uma massa �nifonne
c adicione em seguida aos mesmos.. ,.

'

os outros inaredientes, aquecendo-se em banho mana.

Faça os cI�OqLletes, e passe-os por Deixa-se esfriar e depois aque
ôvo batido e pão. ralado; frija-os ce-se novamente para usar.
em abundante a�e�te: Para limpar os quadros a

CABECINHAS DE NEGRO óleo - Usa-se para limpar os

Ingredientes - 1 côco ralado quadros a óleo, uma mistura
fun- 3 xícaras (chá) de açúcar - 3 ovos. de terebentina (uma parte) e

,Maneira ,de fazer - :Mís�ure. o duas de óleo de linhaça. Depois
coco, o açucar � os ovos inteiros, de aplicada essa mistura pas-Leve ao fogo ate enxergar o fundo '

da panela. Retire do fogo e deixe I sa-se suavemente um pano
esfriar. Faça então, as cabecinhas, I limpo.

VÍDA SOCIAL
•••••••••••• _ •• _ ••••••••••••• • ........................�......w__• ....-..-.·

:;-
�•• __ • __ •• _. ora _ or••• ora.
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RESIDÊ.\'CL�: R. í:i'elipe SchmiJt, 3S - Fone: manual Sl�

o PRECEITO DO DIA
PILHANDO O INIMIGO ...

A mo.ill perigosa das o.fecçõe. doa
dente. é a que .e localiza no ápice
do. raiz. Os germe. cou.adore. des
.0.. afecções muita. vêzes produ
zem pu•. dando origem 0.0 abcesso .

Em certo. co.o., podem po...o.r o

outros pontos do organi.mo. onde
produzem lesões e complicaçõe.,
algumas da. quais bem graves.
Procure deseobeíe a tempo os

abce..os da raiz, tirando uma. ra

diografia do. dentes cariado.. e

obturodoe. pele menos uma vez

por ano. SNES.Saúde «São Sebastião»

Em organização ii esqu,adra chineSa
Navios oferecidos pelos Estados Uoidos

o govêrno dos Estados Unidos presenteou a China com
r ,

uma pequena frota composta de oíto navios de guerra, sendo
quatro destroyers, e quatro caças submarinos.

Esses navios serão rebatisados com nomes chineses e se-

ceberão tripulações chinesas.
.

A pequena frota está sendo esperada dentro de seis meses.

Divulgando essa noticia, o Almirante Tong Shihai acres
centou que também a Inglaterra deu a entender que contribui
rá para Q formação da esquadra chinesa, fornecendo-lhe um

cruzador ligeiro de 7.000 toneladas, dois destroyers e algumas
canhoneiras.

I· Presentemente, estão sendo treinados na Inglaterra e nos

Estados Unidos mil oficiais e marinheiros chineses.
"Si a China receber, como parece, número suficiente de

I
vasos de guerra, das Nações Unidas, poderemos levar a efeito
a grande tarefa que nos cabe de patrulhar as águas orientais,

I
em nome das Nações Unidas, o bloco de que a China vitoriosa
faz parte" - declarou o Almirante Tong Shihai.

Valltarão a seus
países de origem
Washington - (S. I. H.)

O Secretário de Estado sr.

Byrnes recebeu poderes do pre
sidente Truman, para provi
denciar o retorno de todos os

estrangeiros inimigos, atual
mente nos Estados Unidos, pa
ra o território dos govêrnos ini
migos, aos quais ou a cujos
princípios apoiaram. O Depar
tamento de Justiça prestara
assistência ao Departamento
de Estado, para a efetivação
das instruções baixadas pelo
Govêrno.

As instruções se aplicam a

todos os estrangeíros 'inimigos
que foram enviados, sob custó
dia, das repúblicas latino-ame
ricanas, durante a guerra, ou

os que se encontram presente
mente em território norte-ame
ricano, sem que no entanto
neste houvessem sido admiti
dos de acôrdo com a Lei de Imi
gração.
das operações.

A YISO

o Dr. Djalma l\loellmamn tem a satisfacão de comunicar

�os seus amigos e clientes, que acaba de chegar a esta Capital,
Importado recentemente dos Estados Unidos, a aparelhagem
completa e mais moderna de radioterapia.

Assim sendo, dentro de poucas semanas, começará a
.cíonar o

IXSTITrTO CATARIXEXSE DE RADIOTERAPIA
em pavilhão especialmente construido para êste fim, de acôr
.do com as exigências técnicas modernas, anexo à

Casa de Saúde "São Sebastíão "

Fica, pois, o Estado de Santa Catarina em condicões de
• :ender aos doentes que necessitam dêste tratamento especia
Iizado, não havendo mais necessidade de procurareai tais re
cur-sos em lugares longínquos.

,-

O Crediário «KNOT» tem o prazer de avisar que
.rn udo u seu escritório para a rua Felipe Schmidt zi" 52.
«EDIFICIO CRUZEIRO, onde espera, corno sempre, mere
cer a es t itn a e a preferência dos seus inúmeros clientes
e amigos.

Vista-se de uma vez, e pague em dez mêses, utili
zando-se do «Crediário KNOT».

Rua Felipe Schmid tn", 52. "EDIFlCIO CRUZEIRO

Concurso para Coletor e Escrivão
d� Coletoria Federal

Habeas-corpus
concedido
Rio, 3 (A. N.) - o Supremo

Tribuna! Federal em sua ses'

são de ôntem, cOl�cedeu una

nimemente o hab-eas-corpus
impetrado a favo: de Rêné
Bandeira e outros do Rio Gran
de do Sul, condenados pelo

Curso de preparação: Rua Emílio Blurn , 13.
Informações: Dias uteis das 18 às 20 horas.

:p'erden se
Um molho de

.,

U- chaves com dois
\

lotes. Pede se à pessoa que c

encontrar entregar ne.ta reda·

\;�ão que seíá gratific&da.
,

CASA -- CRS 400,00
Precisa-se de uma até CR$

400.00. Aluguéis adeantados.
Informações fon�s 1022 e 1360

S v5 C',l Caixas Postais 240 e 270.
,.._

r""" 1 ,_"::-. <:::,� ,.-...,.., --.--:- -� '-')
l � - -"'"' � _"",� .....-"-' ......... \..,.·6 '-"'- '-'...... _::,- .... \0.

,
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Nolas rurais o ensino do portu
guês nos EE. UU.

Guarda-livros
Aceita uma ou duas escritas

avulsas
Informacões nesta Redação.

,.. _ -_....-_ -.-_ ...-..:r. _ a.....

um jovem.

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica Geral d. Adulto.
Doença. da. criança.

Laboratório d. Análi••t
clínica..

Conault6rio: rua F.lipe Sch.
m-id't , 21 [alta. da Ca.a Pu
rai8o]. da. 10.30 á. 12 e da.

15 ã. 18 h..
.

R••idincia: rua Viec. d. Ouro
Preto. 64.

Fone: 169 [manual]

I - ,

FILHA I MAE I AVO I
,-

ODIN
A seleção e o cruzamento

das���,,.aves de cria, para a produção AI Washington - (S. I. H.)
de frangos destinadas á tem- O interêsse na aprendizagem e

porada do ano seguinte, cons- LHE RECOMEND. conversação da língua portu-
titue uma importante parte do guêsa nos Estados Unidos re-

programa que conduz ao êxito cebeu um aumento muito gran-
ou ao fracasso, .em uma orga- de, durante os anos de guerra,
.nízação avícola. os quais viram a Nação de Tio

Os bandos dos quais se hão Sam e o Brasil ligados mais in-
de obter as aves de cria tem timamente do que jámaís o fo-

que ser selecionados durante ram, pela colaboração militar
todo o ano; mas, sempre ficam e econômica, na defesa do He-
no bando galinhas que o avi- misfério Ocidental.
cultor não deseja utilizar para Não havia antes da guerra,
a procreação, não obstante te- nos Estados Unidos, senão qua-
rem sido boas poedeiras. No CCinr�>1 FERIDAS flECEní'.:S OU AIHIGAS tro instituições de ensino que
processo da seleção lá deverão .... #' '4 r M* -- ofereciam cursos da língua
ter sido eliminadas as aves tar- _- ...

I
portuguêsa. Por volta de 1943,

dias em madurar e as que estão
BOMBAS PADA A'CiUA

57 colégios e universidades
chocas. As aves que ficam no p. norte-americanas estavam en-

bando devem ter demonstrado manuais, eletricas e a sinando cursos da língua por-
sua capacidade para por um vento. tuguêsa em seus currículos, e

bom número de ovos durante

1I1otores Ele·trl·cos
em 1944 o número dessas ins-

um longo periodo de tempo. O \'1 tituícões elevou-se a 102
avicultor também se terá ocu- de Além disso, nos últimos' anos
pado disto, eliminando as fran- o ensino da língua português�
gas que deixaram de produzir 1/2 a 5 H. P. foi iniciado nas escolas secun-

cedo, assim como aquelas que REPRESENTANTES dárias, notadamente em Nova
fizeram a muda prematura-I Iorque, onde aulas especiais
mente. Irmãos 61avam I abertas a todos os alunos ínte-

O problema imediato é o de ressados, foram mantidas na

eleger-se as aves atendendo-se

I
Rua João Pinto, 6

I
"Central Commercial High

a seu aspecto fisico e de acordo Caixa Poated, 42 School".

com a tabela de classificacão. Florianópoli. Em Washington, onde existe

Aqui, um grupo de avicultores =-------------..:: um iriterêsse concentrado pelo I Icruza suas aves baseando-se Brasil, quatro importantes uni-
nos "records" somente sem le- NOVO� versidades ofereceam ensina- ....---------------------------

var em conta o aspecto físico l) e mentos da língua portuguêsa. A

fda ave. Os de outro grupo o fa- u.s aDOS Universidade Georgetown um EXPECTO
.

zem baseando-se neste último. .8 dos mais antigos centro� de Fc�RL7!:IC;���E S O L U ç A- OO mais prático é servir-se des- COMPRA e instrução de português, há de- "" ''''''
�

,tes dois fatores. A elevada mor- VENDE zenove anos que mantem um B�
E fuhtalidade entre as galinhas poe- • curso da língua portuguêsa. �'U-JiiÍ�. e·�3�deíras durante os últimos anos, IdiGma. por· Nos últimos anos, a Universi- c:::...c=II I.· ."

demonstra o perigo de guiar-se tuquê., upa· dad.e Ge.orge Washington, a APROVADO PELA SAÚDE PUBLICA SOB N" 3384 - 15 I 1925

nbol , franc4i., Usomente pela alta produção de inali., etc.
níversídade Católica e a Uni-

ovos. Não basta que uma gali- versidads Americana, adício-
nha tenha sido uma boa poe- Romance, Poelria, Religião. Aviação, naram em seus cursos o ensí-

. Matemótica, Fí.ica, Química, Geo· tdeíra, senão que seja tambem lovia, Mineralogia, Engenharia cio namen O da língua lusitana.
uma ave sã e vigorosa. vil, militar e naval, Carpintaria,

Os avicultores, ao selecionar De.enho, Saneamento, Metq.lurgia,

suas aves de cria, devem ter Eletricidade' Rádio, Máquina. Mo·
.

d tore., HidrcÍulica, Alvenaria, Aqri·
muito em conta o VIgor as Ilultura, Veterinária. Contabilidade
mesmas. Para que possa ser Dicionário•. etc. etc.

utilizada para a cria, a galinha
deve haver terminado seu ano

de postura em bom estado de
saúde e haver retido o peso que
lhe corresponde. As aves ma

gras cuja vitalidade foi afetada

pelas infermidades ou parasi
tas, ou por uma produção su

perior ás suas forças, não dão
boas aves de cria. A incubabili
dade de seus ovos será deficien
te e os franguinhos que saiam
não terão o devido vigor.
Todas as aves de cria devem

ser postas em um pasto, dei
xando-se que descansem, du
rante dois meses, pelo menos,
tura. Isto lhes permitirá recu

ao final do primeiro ano de

posperar a reserva de substan
cias míneraís e vitaminas que
tinham quando começaram a

por no estado de frangas.
O tipo de ave mais covenien

te é o de olhos brilhantes e vi
vos ao mesmo tempo que doceis
O corpo deverá ser bem propor
cionado e com o peso "estan
dard" da raca. Uma ave de ca

beça como
o

a do corvo, com o

peito entrado, pouco diâmetro
na região do coração, lombo I

curto e abdome entrado, não Iconstitue uma boa máquina :...====:::==::::::====:::..:_:=====================�=�==�
produtora de ovos.

IO galo tem quinze a vinte
vezes mais importancia que a

Igalinha. Aquele impôe seus ca-
.

racteres á prole de todas as ga- �
linhas que ele serve. Deve ser

cuidado e selecionado, no sen

tido da obtenção de galos vigo
rosos e de bom tipo fisico. En

quanto são jovens, a seleção é
mais dificil, porque não há "re
cords" em que se basear. Oravi
cultor que tem galos adultos,
cuja prole resultou boa, deve
utilizá-los, sem dúvida nenhu
ma, o mais passivei, se bem

que um galo velho não pode
servir tantas galinhas como

(OU REGULADOR
A MULHER

VIEIRA:
t:VITAAA DORES

Alivia as Cólicas Uterinas
Empreguse com vsntaz emna

ra combater as irrpgularidnde"
das flloçõe" pt>riódícl:I" das se

uborns. É calmante to regulador
dt:'!I�8" íunções.
FLUXO-:--EDATINA, 1.H:'J8 �U8

comnrovada t'ficácia, é muito rt-'

ce itaría. D�vf' ser usade com

confiança.

IFLUXO REDATIN A encnntrpt· .....

em WÓIi parte

----

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

AIJVOG r\_DOS
Dr. OSVALDO .8ULCAO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

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

BRONQUíTE

Estabelecimento Gráfico
DE

NICANOR

Brasil
SOUZA

Trabalho. Comerc:iai8
Impre.são a côre.

Compo.ição de livro. e

Jornai. I
Télle. e Memorai.

Doublé. e tricromia.
Revi8ta•. Avulto. • Caixa••

E.tojo., e,te.

Aceita encomendas para o interior do Estado

Rua Ilredentes n°, 10 •.. florianópolis ... Santa Catarina

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

Amortização de Setembro de 1945
No sorteio de amortização realizado no dia 29 de Setembro de 1945 foram

amortizadas (1S seguintes combinações:
LJI JES FYH ORA LfZ AEB

Todos os portadores dos títulos em vigôr. sorteados com estas combinações,
poderêio receber imediatamente o capital garantido a que têm direito.

Sede Social: -- RIO DE JANEIRO
&6CRITÓRIO para � Estado de Sanl:a Cat(1rina: -- FLORIANÓPOLIS

RU(1 João Pinto, 13 -- Sobro

Inspetores e Agentes em todo o Brasil.

Sed.as, Casimiras

CASA SA �
e Lãs

ORLANDO SOé\ R-Pl4jLLl
IDa CODsellleiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)

Caixa Postal 51 --- End. Teleg.: «Scorpellí» --- Florianópolis
·� -- -- ----__----__-- 53 -- ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,Estatística NOVO HOTEL
Rio, 3 (A. N.) - Estudo re-

�-centemente elaborados pelo
Gabinete Técnico do Serviço
Nacional do Recenseamento
revela a ocorrência, no triênio

.de 1939 e 1941, de 21 mil e

872 óbitos, no primeiro ano �e
idade, incluindo-se nesse nu

mero os nascidos vivos que fa-

'Jeceram .pouco depois do nasci- Não se aceitam hóspedes
mente e que, por engano fo-

I
portadores de moieatias

ram classificados como nasci- ccnragiosas
dos mortos na declaração de

� -:

registro.
De acordo com esses dados

faleceram no Distrito Federal,
nesse período, 11 mil e 80

crianças de côr branca, 7 mil

e 287 de côr parda, 3 mil e 504 i
de côr preta e uma de cor ama

.rela.
Considera em conjunto a mor-

talidade dos pardos e pretos
atinge quasi o dobro da atri
buída aos brancos. Assim, o ca-.

so atinge uma significação
muito triste para as grupos de
eôr parda e preta, onde 20 a

'25 por cento dos nascidos não
chegam ao primeiro ano de vi
da. Cumpre lembrar que já em

1940, os referidos grupos de
côr compreendiam mais de

Imeio milhão de habitantes do
Distrito Federal.

de Miguel Rodrigues
Sousa

Angelina, Município
de S. José

(Viagens diretas ou via
S. Pedro)

IDEAL PARA REPOISO

,_- , -

f

EST� ,
tlORA.NA

o SE U ORGAN1SMO

FACiJLDADE DE DIREITO DE SAN'rA CATARINA

üentro Acadêmico XI de Feverelro

'Voto na sríta

CONCURSO RAINHA DOS ESTUDANTES

.Aluna do ................ <1
" ..

AVISO: Os votos ilegíveis, ou riscados, serão anulados.

. * •

Circulacão monetária - A circu
Iaçào monetária na data de 28 de
fevereiro de 1945 elevou-se a .

·11.805.758 dinares, dos quais .

1.443.071 dinares em moeda

metúli-I DOENÇAS NE:RVOSAS
ca e 40.362.()8(j dinar-es em papel Com os progressos da medicina.
moeda. O aumenlo da circulação hoje, as doenças nervosas, quandofiduciária em fevereiro, comparati- tratadas em tempo, são males per.vamcntr- no mrs de ja n e i r-o dc 1945 feitamente remediáveis. O curandei
é de 500.000 dinares,

'

r ísmo fruto da ignorância, só pode
prejudicar os indivíduos afetados de
tais enfermidades. O Serviço Na
cional de Doenças mentais dispõe
de um Ambulatório, que atende gra
tuitamente os doentes lI.ervosos In
digentes, na Rua Deodoro 22, das 9
às 11 horas.' diàriamente.

I
I 6 - que, nos séculos XVII e

XVIII, na época da grande ex

ploração do ouro, Vila Rica,

I
um pequeno rincão perdido no
interior do Brasil, vivia num

aparato e luxo idêntico ao da
mais suntuosa côrte européia;

_____________�
e que, alí, naquela época, as da-
mas ricas, não tendo dedos,
braços e pescoços suficientes
para ostentar as joias que pos

Nece..ita-ae uma p•••ôa. de pra- suíam, carregavam-nas nos
Ierência homem. que saja datiló- pescoços, dedos e bracos das
grafo e tenha alg'.lma pró'tica de

I e.scra-..:as. que compunham oSeguro.. ,

Tratar à Rua João Pinto ri : 6 seu séquito nas festas mais
com Irmão. Glevern, iOv-s importantes.

Economia
e Finanças

......................�.

IS!!!�!�DI
OITO ELEMENTOS TDNICOS:

ARSENIATO, VANADA.
TO. FOSF aROS, CALClO

,

ETC

fONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. Depauperado•.
E.qotado., Anêmico., Mie.
que cri.m Magro.. Criança,
uquític.. , receberio a tonl·
ficação geral do org.ni.mo

Sa ngOüi n 01
LIa D.N.S.P. O' 199, 49 '921

Copyrlghl da

The NAVE rOIJ HlANII ?In&-

Intercâmbio comercial com os

Estados Unidos da América - O
sr. Gehan, Vice-Presidente do
"Arnerican Export Lines" declarou
à imprensa que é de esperar uma

expansão do comércio americano
de após guerra com os diversos paí
ses do Oriente 1lédio.

O jornal "Le Commercc du Le-I
vant", comentando essa noticia, pu
blica que durante os meses passa
dos os exportadores americanos re

ceberam, segundo declarações do
mesmo Vice-Presidente, um número
cada dia maior de pedidos prove
nientes do Egito, do Iran, do Ira
que, da Turquia, da Síria, do Líba
no e da Palestina.

... * *

Sucata COIll!) fim da guerra
na Europa, o mercado de suc�lta de
ll:etais mostra sinais de enfraque
CII1H'nto. A indústria já procura,
com o retraimel:to nas compras,
protnuvet- um ajustamento de pre
ços. A sucata da manufatura de
obuzes, por exemplo, jú teve a sua
cotação diminui da. Para que se te
nha uma idéia do volume de ne

�ócios de suc:ata de todos os tipos
e bastante dizer que os consumi.
do rr-x, em janeiro e fevel'eiro dêste
ano, compraram 2.400.0()0 toriela
das, por preços que variavam de
,1;8 até $22 dólares por tonelada de-
pendendo da qualidade.

'

... * ..

Falta de açúcar - Segundo esti
mativas americanas haverá em
1945 Ulll "defieit" de 753.000 tone
ladas de açúcar nos suprimentos
dispóuiveis para os Estados Uni
dos e a Inglaterra. Além de outras
consequências, a escassez do pro
duto Jará sentir a sua influência
sôbre a utilização do cacau neste
país. A nova redução da cota de
açúcar para a indústria, provoca
courcn tár ios pessimistas do "Jour
nal o'f Connncrce " colhidos entre
produtor-es de chocolate e cacau em

pó.
.. * ..

Veda M. Orofino
Clrurgiã - dentista

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

Consultas com hora mar

cada, no periodo das 14
às 19 horas.

Consultório e Residencia:
Rua Esteves Junior 129.

Telefone - 1218.

EMPREGO

1 - que, por motivos de eco

nomia, os japoneses fabricam
os fósforos com cabeças nas

duas extremidades.
2 - que os naturalistas po

dem com facilidade dizer a ida
de dos peixes graças aos sulcos
em forma de aneis concêntri
cos que aparecem nas escamas

dêstes animais.
3 - que, em 1936, foi ven

dida em leilão, em Viena, pela
importância de 150 coroa.. ,
uma madeixa de cabelos cor

tada da fronte de Goethe, o

imortal poeta alemão.
4 - que todo indivíduo com

perna de pau é submetido a

atenta vigilância nos postos de
fronteira entre a Itália e a

França, porque têm sido nume
rosos os casos em que essas

pernas postiças são ocas e con

têm contrabando de cocaina.
5 - que o mais famoso dos

observatórios do mundo, o de
Greenwich, foi fundado pelo
rei Carlos II, da Inglaterra,
com a finalidade precípua de
"estudar os movimentos da
Lua, no ínterêsse da navega
ção", como dizia o decreto real
de sua criação.

•

Teares - A guerra destruiu e da
nificou consideràvelmente o parque
industrial britânico e, ao mesmo ::-------- ..

_
tempo, revelou como

ê

le, em certos CONTA CORRENTE P'OPULAR Isetores, era obsoleto nos seus mé-
todos. Um inquérito na indústria Juros 51/2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00
textil, por exemplo, mostra que a Movimentação com chequesInglaterr-a dispõe somente de 14.000

I
teares automáticos, em comparação
com 600.000 existentes nos Estados
L'nidos, A Inglaterra utiliza 36 mi
ihões de fusos para produzir 1,7 bi-
lhões de jardas de tecidos, enquan- RESERVAS: CR$ 12.500.000,00to os Estados Un idos com 22 mi-
lhões de fusos fabricam 10 bilhões Rua Trajano, 23 • Florianópolis
de jardas.

-JIII flldlllId • wlllf'lld ••• "

COMPA.NIIIA "ALIANÇA DA BAIA"
Fudada f!. 181. - Séd,: BAlir
JNCEN,DIOS E TRA.NSPORTES

Cifras do Balanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades
Receta
Ativo

c-.
Cr$

80.900.606,30
5.978.401.755.97

67.053.245,30
142.176,603,80

"

Sinistros pagos nos últimos 10 anos
Responsabilidades «

98.687.816,30
76.736,401306,20

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

q&-"""WNI_�"' ...�� ..."Iai·�����

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FAltiCIA

tu rl!'iIlM�� Mafra, ... 5 - f'OM LS<ill
!1IIib'alfiM • �iS.kfIh.

o Sabão

'" * *
.

Pipe-line" atràvés a Síria - Se- _-------------- _

gundo o jornal "Le jour ", uma co
missão de técnicos americanos en

carregada de estabelecer o plano do
"pipe-line" que deve conduzir o

petróleo da Arábia até o Mediter
ràneo, visitou Damasco. Supõe-se
que o "pipe-line" passará através
da Síria.

* * *

QUER VESTlR·SE COM CONFORTO E ELEGAHCIA ?
PROCURE A

"VIR(jEM ESPECIALIDADE"
f"! ,h, \\lErrZEL INDURTRJAl..-.JOINVILLE (MllrCll reglsr

ai.o ,4e.. faltar (B_ oasa aleu.•_'

"Pipe-line" Kirkur-Haifa A
construçâo de um novo "pipe-line"
para o Médio Oriente acaba de ser

decidida, segundo notícias do jor-
nal "Le Commerce du Levant".
Consta que o "I1'a([ Petro lcum

Company" começará seus
í rahalhos

em fins de 19-15. Esse novo "pipe
line" será construido paralelurnen-

I te àquele já existente c permitirá o

fornecimento às refinarias de Hai-

I
ia de 4 milhõ{�; de toneladas de
petróleo bruto. além das 2 milhões
de toneladas jà recebidas.
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o ESTADO Esportivo Prog!a�as
-----------=---- de radio

A �bertura da temporada DO Iate Clube PR�t�t�Mf��I�U�t.IE
Iniciando suas tradici�)ilais ali�'i- feijoada em homenagem aos veleja- 10,00 - Bom dia para você.

dade,s, ? late Clube realizou domin- dores cntarinensos tI LHO conquista- 10,05 - Cm momento com o Mé-
gu último urna espleadíd« festa rum o 20 "Campeonato Brasileiro x ico romântico.
socia l-despur-t iva. de Vela". A esta confraternizado 1 0,30 - Concerto de música po-
A parte principal da festividade cumparecerum inúruerr-s associados pular americana.

constou da"regata de "Abertura de e teve, ainda, o concurso, de grn- 11,00 Me lod ias das Américas.
Temporada, que se desenrolou tís senhoritas do "Grêmio Arnór i- 12,00 - :\Iclllento político Xa-
duma maneira espetacular. Esta I ca". Na mesma ocasião falou o dr.

ciona!.

pugna era aguardada com grande JO:lO E. :\{t,ritz que enalteceu ()
12,03 - Noticioso ··(iuaruji.",

ansl�d�de por I?arte d�s afeiçoados fei,to dos nossos velejadores c apro- 12,15 - Of'c rccimvn tns :\Iusicais.
do IUtISIllO, visto o incontestavel vci lou 3 oportunidade para fazer a 14,00 - Encerramento,
valor dos e�n�p�tidol·es., ,ell�rega de medalha, oferecida pelo 18,00 - Ave Mar i a,
Coube a vitór-ia de maneira hri- s r. Ar-noldo Sabi no, ao proci-o 18,05 - Alma Porlenha.

Ihante ao famoso barco "Arabutã" campcâo da temporacla interrm do 18,3Ó - Cine-Iar.
comandado pelo sr. Abelardo Fer- Iate Clube de 44/45, flue foi con-

18,45 - Momento Esporti vo.
rarí trí I d I d Féli

,

I 19,00 - Servi ço de i nf'o rm ac-õ e s
.

ri e. rrpu a o pe o . r. 'e IX qu isí ar a pelo dr, Félix Schaf'-r-. '

f' "Schaef'er. Em seguida foram realizadas li-
do enns er i o.

Em segundo lugar colocou-se o ver-sos passeios pela flotilha do ' 19,10 - Slccpy Lagno n,
barco "Arar-aguar-a"; tendo COTIlO Clube, tendo tomado parte todos os �09'0300 - Dp' :\1:' II'), '

I ( _Comandante o sr. Armando Sabino convidados, �,
- er 10_ \alJ1llll1l o pro

e como proeiro o sr, Adolfo Nic�r Às 1;i horas foi solenemente 1-111_1 gr;maf)em gpTavHcl'oesl), t'lich da Silva, seguidos pelos bar- çada a pedra fundamental do nóvo ')_0'030 -

Dara( a, l e rlevos'R'tAOS'. 1 - eruumus (O 1 mo" aumento ela garagem elos barcos -,

I t I'"Taub«té" .- ('om o Cornanduntc
' c

{
, •

' programa c l' S Ul l O;

João E, Mor-itz e proeiro Gilberto (,('�ll, :1, prvsencn (,�S ant,ol'lrtades 21,30 - Solos d(' p iano.
m�.!\I( IpaIS;, ,;omod�1 os dos Clubes 22.00 _ L'Itimas .\rclodias,P. da Luz, dr \ �la e ,.,1 ancl� nllm�ro de soe.os. 2230 _ Encerramento,"Piloto" - com o Comandante ;\lals tarde, fOI real izada nos oa-'

XOsmar Nunes e proeiro Osní Nunes. Iões da séde uma animada "soiréc" X X

"Itagiba" - com o Comandante dançaI.lte que.. se prokmgou atél
"E.MISSORAS DOS"ESTADOSAmoldo S, Cúneo e proei ro Naza- avançada hora. UNIDO�

reno Sintas. Fui m.us uma nolú vel !'ealizilção (�ort�gU�'s) r"Arara" - e0111 o Comandante de' siJl1l'�',ti('o Iate Clube que vem
SE \ OCb (,OS fA

Aldo Linharcs Sobro e proeiro Aldo ,]ese!wol\,pndo lima notável can.nn-
DE

Nunc s nha em pró l do salutar desporto' de Notícias
As 13 horas foi servido lima lauta vela. Ouça os boletins informativos

que são transmitidos tôdas as meias
horas, e os da Hádio Cometa, de 23
a 6a feira, às 21,30 horas.
Música Sinfônica
Ouça em sua casa a grandiosa

Orquestra Sinfônica da N. B, C. to
dos os domingos, às 20,00 horas.
Programas femininos
Sintonize o seu receptor, às 19

horas, de 2" a 6" Icira e ouvirá Sa
gramar de Seu ver o com as suas co

nhecidas palestras.
Assuntos comerciais
"0 l\lundo de Amanhã" é o pro

grama que lhe interessa. Todos 011

sábados às 22.3;) horas.
Conhecer os Estados Unidos
Faça uma viagem maravilhosa

através dêsse grande país oUVlnàO

"Conheça os Estados Unidos" que
é transmitido aos sábados às 19,34
hQras.
Teatro

Ouça" um dos 11Ielhores "broad
casfings" no género, sintonizando o

"Radio Teatro rias Américas", tô
das as 43s. feiras, às 19,35 horas.

• • •

Remo I ganizada pelo referido Conse-
No próximo dia 15 encerra-se o Ilho, nos próximos dias 14 e 15

])razo (,Ie_ inscrição dos clubes à será efetuada a primeira par�competição estadual de remo mar- tida em Curitiba entre t '_cada para novembro, ,

' as ,UI

De acôrdo com as notícias que mas do RIO Grande do Sul e

c!rculam. nas rodas esportivas dai Paraná, Nos dias 18 e 19, no
.cidade, .aquele. certame d?verií,o Rio, a partida entre Pernam
c:JIl1pareCer, ale?I �os lOC�IS" v�- buco e Minas Gerais Nos diasnos clubes do interior, prmcipu- '. ".
mente de Blumenau, onde, seguu'Io 22 e 23, no RIO, Distrito Fede-
dizem, se realizam -grandes prepa- ral e vencedor do jogo Pernam
rativos para a comparência das buco X Minas e na mesma da
duas, agremiações locais - ,A,mérica ta em São Paulo São Paulo·e Ipiranga ,- a regata oficial da vs' d d

.'
R' GF. C. Doo . vence 01' o Jogo 10 ran-

Pessoas ligadas ao esporte náuti- de do Sul vs, Paraná,
co, aqui chegadas, infor,maram-nos A final será, então, disputa
(lue _:;e nota grande mO\lmen,to nos

I da nos dias 28 e 29 em' Nãog�l]Jol'S blumer:auen_sfs, rell1a�ld,(o I Paulo
' \::)

uh desusada ammaçao pela proxl-
.

ma pugna, notadamente no clube ---------

de ltciupava, que deverá defender

R 1"-
.

em novembro a posse definitiva de e B.llvidadeduas importantes taças, sendo lima

delas a "Paratodos", oferecida em Luiz Pinto
1918 pela revista ilustrada de igual (Exelusivicla.de do CEC p'lI'::!
nome, que circulou na capital do "O Estaodo").
p:1Ís. .T:'I Einstein demonstrou (1I�l'
Consta também que os clubes de tudo é relativo lllesmo em P1fite

Hajaí realizam severo treinamC'nto! mática. Ora, em politica, com
diário com o mesmo fim, especial-l mais razãu. devemos I'ecoail('
mente o Marcílio Dias, que alimen- cer essa precaridade das ;If'; ! •..
ta a esperança de repetir no ilit-s maçõcs humanas. Todas as e8-

Hvindouro a brilhante figura assina, . ·cola.� ou doutrinas são U!jJenas omenagem aolada na regata de 29 de abril. in�pressões de determinados ce-
De .Juil1vile pouco s!.. sabe. En-, 'rebros, Com o perpassar dos bero.·smo dos "'orres-tretar.to, espera-se a presença úo I séculos, mesmo em política ou

• U
Atlântico e do Cachoeira ao certa principalmente em politica, to-

d dme ofici:ll, pois que ambos rlc!xa- das as dout,rinas vão pas,anno pon entes e guerraram excelente impressão na "Rega- ca certa seja a política expc'ri-
ta de animação", especialmente o da moela, Talvez a única políti- Fresno, Califórnia - (S. L
primeiro, 'que trouxe a esta capital mental, a que verifica nos f::ltos

H.) As Fôrças Aéreas do
guarniçôes em mag',lifico estad(1 de o que realmente deu bons rfOsul-

Exe'r'cI·to dos Estados UnI'dos"lreinamentG, tados. Tanto em filosofia como

Os clubes locais preparam-se em politica ninguem tem a pos- dedicaram recentemente aquí
igualmente para a grande regata de se em monopólio da verdade. um novo avião de caça em ho-

O Cl1 bl'O n;;o po e'111 COll1 el1tu Talvez carla um tenha uma ]1,11'- A
.n ".; , ".) r o -

menagem à "The Free men-siaSlllO que se desejaria. Em outros cela ue verdade e uma parC't'b
tempos, nesta época já era SUl'- de erl'o. De século em século can Prees", que desen1penhou
preendente o movimento diário nas mudam todas as conclusões da importante papel no propor
garajes do :\Iartinelli, Aldo Luz e pnlítica, A conclusão é fazer cionar à nacão norte-america-
H.hebuelo. como os ingleses, que usam a

na o seu poderio aéreo que g'a-O 't 't t política e:léperimenial, istlJ e.mato empo remar! e em pl'e- rantiu a vitória,.iudicado em boa parte o pl'eparn vão experil11tntando as d:fe,el1-
das guarnições. te� escola, e doutrina:.;, mas O último modêlo do avião de

CO!!W jú noticiamos, corre na!> sempr-e e essencialmente reser- caça noturno "Viúva Negra",
d

,. '-..I vat1J[i"-se o direitr) de. a todo o
-

1'0 as nauhcas que a competlçao 'Ia P-61, foi aceito pelas FôrçasF C D "d I" t" rDment, ;'evüga-Ias e volta!' -.', ... serVIra e e lmma.OI'!:l -

Aéreas do Exército e batizadopara a organização da equipe Cl\ta- atraz. Na fnglaterra há uns vin-
rinf'nsc que p.1l'ticipará da granr.e .te, ano·s .i{' houve com inlerval,)s con1 a legenda "The Fourth Es-
regata internacional marcada jJCl ra ,!lois gabinetes 'trabalhistas. tate", Inscritos numa placa de
')� I b P' t Al Mas ve!'Í ficados 0S erros em�;) (e nc.vem 1'0, em 01' o egre. bronze, colocada na carlingaA·

.

d t d
.

, que incidi-ram, f-oram Sllbst;'ui-SSlm. sena e o o eonvemep,e do piloto, estavam os nomes<tue os diretores de regata dos nos- d0S P)f putros. Agora há a te'!'-
sos clubes tomassem mais a sé:-io o ceir:1 experiência trabal·bistJ. O dos trinta e sete corresponden
preparo das tripulações que deve- h')m senw inglês n'}n se entu- tes militares estadunidenses
rão intervir nas provas de 15, uma �bsm2 ex·cessivamente P)f at'-

que ·foram mortos ou que desa-
d I d d n�U!l1a dClutrina. Decidem-se I'Vez que os resu ta os essa regata nareceram dura11te a O'ouerI'aI '" I

-

d 'pelos resultados. -,< epen'lera a e�ca açao as gU:lrm-
e!TI tôdas as frentes.rções de SaI,la Catarina.

Ou será que os nOSS0S remadores O major general \rillis H,

r: não. se interessam pela regJ.t:l inter- Hale. comandante da Quarta

/1' na:o�::PE����O BRA::::'!- BREVEMENTE ��ri�ita�r�is�l:��ea�e!toa��a���
u> da imprensa norte-americanaLEIRO Importação direta de todo t'

.

II RI'O, 3 (E,)' _ O C.on.se1ho
a raves a maIor guerra da His-

.• material e apa relhos de tória como a "demonstracão/ Técnico de Tenis da Confede- rádio, amplificadores e mais bela passiveI de uma de-
. ração Brasileira de Esportes

I
transmissores para ama,

I·
mocracia construtiva", e pres-marcou para o corrente mês a dores. Preços excepcionais. tou homenagem aos corres-realizacãú do Camn"onat·o Empresa Importad d t' Y" ora "p.on en es que morreram nasBrasileiro de Tenis, por tur- LUa. Florianópolis.

111 h d,
111_ as e combate, afim demas e individual. I ' manter a frente interna sem-De acordo com a tabela 01'-

....---------A-t-t.-z--- pre informada do desenrolar

Cozinheira
Precisa,se duma na rua Fe 1
ciano Nunes Plfes n, 21·

5 v.2

Monumento a Franklin
Roosevelt

São Paulo vai render homenagem à memoria do Presiden ..

te Franklin Delano Roosevelt, o grande paladino da causa de

mocrática, erigindo-lhe um monumento em uma de suas pra
ças públicas.

A "maquette", do monumento ao extinto Presidente dos
Estados Unidos, de autoria do Sr. J. Sonotto, está exposta na

séde da Associação Paulista de Imprensa. Essa homenagem
da metrópole paulista ao inesquecível vulto continen!al será le
vada a efeito mediante contribuição popular, sob o Tlatr0cín_
de uma comissão.
.-

TENHA JUIZO
TEM S(FILIS OU REU-

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE O PO-

PULAR PREPARADO

A tS1FILltS A.TACA TUDU O ORGANISMO
O Ftgado, o Baço. o Coração, o Estômago. 08
Pulmões, 8 Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôres
nos OSS6S, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca-

belo, Anemia e Abôrtos.
inofensivo ao organismo. Agradável

Icomo um Iicôr
O ELIXIR 914 está apruvauo Jwlo D.N,S.P, como.
auxrhar no tratamento da SUilia e Reumatismo

da mesma origem .

F t\.LAM OELEBRIDADES MÉDICAS
Sobre o preparado ELIXIR A comp68tçl1o e o saboe 8,
«914. devo dizer-lhes: sempre gradavel do ELIXIR «914. re

que o. tenho empregado, em comeodam-oo como arma de
0.8 casos de Indlcaçao apro- facU maneio para o público
prlada (.lfilis em varlll1J de no combate â 8UIII!!, qUllllda-
8U8S maDtrestaçõe8) 08 resul- Ide. que frequentem�nte a

,�cjos têm sido saUsfatorlos, orovelto no Ambolatorlo da
pôl. silo rapldos e duravels. Maternidade de Santa Maria

Dr. Wasblngton Ferreira Pires. Qr. Silvestre Passy.

��

� �I---f==�_� ----._
-

,

Grande almôco
•

Rio, 4 (A, N.) - Pelo co-

mandante e oficialidade do na

vio auxiliar Duque de Caxias
que trouxe da Europa o 3u Es
calão da FEB, será oferecido ao

general Gois Monteiro, um

grande almoço a bordo do re

ferido navio, que se acha atra
cado no cais Mauá.

Empregada
Na rua Bocaiuva, 79

precisa-se duma.

5 v'Z

VENDEM-SE
Dois motores movidos a óleo
crú, de 10 e 15 H.P. Tratarà

rua Maior Costa, 33.
Florianópolis,

CASA ou TERRENO
H. Moura c,mpra.

Avenida Rio Branco, 89 5 v ,5

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Notas ciiMlUficas I Aparêlbos elétricos IReligião
n Ica 'or e ICO OBR'A CIENTÍFICA SOBRE A ii ��lal�S;:.::��r�.�:. a.���rla����t:�11 Catolicismo

OXIDAÇÃO tinta Ireguesia que dispõe de ope-
,

,
.

. . rários habilitados para executar i

__.._ _
_ _.._ __;__..__.-.-..- - -..----� .__ �a�'s�s r:�i:���fo��r:e-:t�;:�g�� �.���al�����e��oL��.ç�!��f� :�tir� O santo do dia

corda as extensas investigaçôes sem compromisso para seus servi-
4 de Outubro

acêrca da oxidação, realizadas ços.
.

bé f" peciali S FRANCISCO DE ASSIZ
dr t' -

'

G '11' POSSUl tam em o lcma es
.

-

. . ,

pelo cate I a lCO sueco UI er -

da com técnicos proríssionaís, CONFESSOR
mo Palmaer, qu.e faleceu em pZ�ra' consertos de aparêlhos elétr,i.[. S. FI'ancl'sco e' a rigura maís(Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da,

, d
UnI'versldade do Brasil). Médico por concurso do Serviço Na.-. 1942. Sua príncípal descoberta cos, enrolam��to de motores.e 1-

relevante e mais celestial entre
foi a "teoria de elementos 10- namos, estabIlIzadores, ferros d,e I d··· deíonal de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa de MI-
."

..,. engomar fogareiros, aparelhos me-: os Santos, IZ um gran e au-

sericórdia, e Hospital Psíquíátríco do Rio. Ex médico assísten- cais , c�J� ldel� fu_ndamental dicos e �utros, com exceção de apa- tor. Um outro ainda ajunta
te do sanatório Rio de Janeiro na Capital FederaL qu.e a� vanas corrosoes dos me- relhos de rádio. com tôda a simplicidade: "Em

CLÍNICA MÉDICA - DOENÇAS NERVOS AS I ta;s ?ao produto de correntes
todo o mundo êle é conhecido

_ Consuitório: Edifício Amélia Neto : eletr!c�s gerada� por �lementos

I AtencãO I
devido à sua humildade e pelo

_ Rua Felipe Schmidt. Consultas. Das 15 ás 18 horas _ gal�amcos ,locaIS., Ate a ,sua explendor de suas virtudes".
Residência: Rua Alvaro de Carvalho n? 18 _ Florianópolis. morte, o.ProfessoI PalmaeI,ha- --

'

Êle era chamado Serafim Hu-
VIa publicado duas obra.s sobr.e i..- coao doa máquinaa SIN-

mano por causa de seu ardor
lt d d t GER dispõe de técnico espe-

OR A R A U J O os r_esu a os

t
e .suas mves 1-

cia1izado em consêrtoB de nas orações e chamou-se sua
•

ga.çoes e suas eonas. Uma �er- máquinas de costura, mote- íundacâo de "Ordem Seráfica".
A88�tenteEl dS ;r�. �rÂn'Ldi �uT �e ....eiro c�lra obra, que, trata da oxida- res, fogareiros, geladeiras, fer- I A sua' grande humildade che-

Doenças e operações C{lS OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA çao do aço, esta sen�o c0n:-ple- ros , aquecedores, etc.
gava a tal ponto que êle se di-

Clrurglia moderna da GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORINO (lábio e �u tada atualmente paI sua filha .

h
.

d da' Atende chamado.

I
zia O amem mais peca orda bOca fend!doe de nascença) Dr

..
Eva Palm�er, que durante

a domicílio. terra, apesar de, pelo contrá-..afsg08COpla, traquêoscopia, broncoscopia l>iil'a r-etirada de corpos estranhos, etc.
t f d

ICONSULTAS: das 10 A. 1: e da. 15 às 18 boru mm ?S a�os Ol um : s��s co-, rio, ostentar tôdas as virtudes.
Rua Munes Machado n. 20 _ Fone 144 7 lab�.I a�o_ es no �abulq.toIl� de I Tirante., 18 -- telefone 1.479

Iluminado por viSÔ.es sobrena-
Corrosão do Instituto Nobel de I turais, em suas quase que cons-

Dr. Newton d'Avila I DR. ANTONIO MONIZ
Estocolmo. =----------- tantes oracões manteve-se
... .....-- sempre em seu ideal de simpli-Op.raçõ�. -. Via. Urinarias -- Doen-

'I
:;:

iQII dos intestinos. réto e anus

DE ARAGÃO L b I'· CII'nl·co
cidade. Nunca quiz ficar sacer-

-Hemorroidas. 'r.ratamento da (, \\tsauqp a ora orlo dote, pois, não se achava digno.
colite amebiana. �\. I'{.f Devido a isso deu à ordem o no-

Fi.ioterapia _. Infra-vermelho.
.,, • ._ ---..__ ••,._' � � e: me de Frades Menores. ÊsteConault: Vitor Meiral.. ,28. --.- .",--.__.._ �- ..-,.;;;;::, �: -

4 8At.nde diariamente à. 11.30 h...... toras. r..... ._............

1;::::
� n RUA JOAO PINTO, 25 - Fone: 1 4 grande santo entregou a sua

� tarde, dQII 16 h•.•m diante CONSULTÓRIO: R. João Pinto 1 Dici � � (em frent& ao Tesouro do Estado alma a Deus com 45 anos de
R..ld I Vida! Ramo., 88. I'1A1IleRte dJu 1... 1'7 lIlora., 1UaJDIlN· -

idade. Não há hoje em dia bom
____

F.._D._�_I_OS_7. <n_.!_.._...._ ..._-_-_..,.,__-:_....-_fIIJ._ nnÁTOnO pntoLOGICnS Florianópolis católico que não tenha ouvido

DR. ARMANDO VAU:RIO DE· ASSIS falar da grande humildade de
Dr. H, G S, Medina Farm. Narbal Alves de Souza S. Francisco de Assiz.

Farm. L. da Costa Avila

Sapatos de todos os modelos e

modernos, inclusive Sonda lias para
das SENHORAS e SENHORITAS,

PREÇOS SEM RIVAIS!
IlIBURGIA GIIlRAL - ALTA CffiURGIA - MOLeS'J'IAS DIIl 811lNHORAI!! - PARTOS Não comprem seus calçados sem visitar a I

Formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. ondf' foi

I
rAuistente por vArios anoa do Serviço Clr11rgico do Prof. Allpio Correia Neto. «Tamancart-a Barrel-ros ....'
Cirm"gia do estômago e Tias biliares,' intestinos <Jelgado e grosso, t.iróide, rins, "

�ólltl.ta. be�a. lltero. oTãrios ectroNomSULPa�A��lcocele. hidrocele. Tar1ze8 lO h6rn1a.
RUA CO_NSELHEIRO MAFRA. 41 II... �Aã ATACA o [STOMAGO,OS RINS,NE� o COQAÇ'AOâa I" fi heras. à Rua Felipe Schmldt, 21 (altos da Casa Para!,8o). Tel. l.Ii�.

• .&!ta

...........:RE�SI�D���C�lÃ�:�R�WI��E�m�e�Ye;8�)�Wtl�O�r.�17�9�;�T�e�I;.�K�7�M�..........�����������;i�������������������..������.�������:_;��:.�.".,

I "A ITAX-rilllriIII
Fabricante e distribuidores das afamadas can- I'/ 11'11 fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue umgran-

'

de sortimento da casam iras • riscados, brins
I, '\

L r. .

bons e baratos, algodões, mOl"íog e aviamentos

I
para alfaiates, aue recebe diretamente das

Imelhores fábricas. A Casa "A CAPlrrAL'" chama (1 atenção dOIl Snrs. Comerciante. do interior �o sentido de lhe fazerem uma

visita antes de efetuarem suas compras. MATRIZ em Florian6polis, - FILIAIS em Blumenau e LajeE .

............................................_ .a..a. _ _ aEm8 ..

DR. A SANTAELLA

••rTI�.. II. Clinh�. 10f.n'0I1 da 4ssllltênd. Mnnl�lp.' • HOlI"ltal
ct .. Caridlld.

oon����qll!l��A��a����oE8.�12�. Caae ,....

Consul ta. da. 2 à. 6 q"qra.
RESIDE.NCIA: Rua Marechal Guílhêrme, 5. Fone 781

DR. BIASE rARACO
Ml!Jdlco - ebeh dn Seon1cn de Slfnt.. dA C.-tro de 98.lld.

DOENÇAS DA PELE - SlFILIS - AFECÇOES URO-GENITAlS DE
QlBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMElJWS E ULTRA-VIOLETAS

CONSULTAS: das. S às fi b. - R. Felipe Schmidt, '"
RE$.: R. Joklvile, .7 - FONE 1MB

DR. SAVAS LACERDA
Clinica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidoa. Naris - GUIUta.
Diploma �e habilitação do Conselho Nacional de Oftalmolegia.
CONSULTéRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 la 18 her...
RESIDENCIA - Conselheiro Mafra, 77.

TELEFONES 1418 e 1204

DR. GEBHARD HROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecoloa1a

Hospital "Miguel Couto"
IBIRAMA (HAMONIA) - Santa CQtarina

Dr_ ,Polydoro S_ Thiago
Clínica Médica f'm Geral

Doenças do coração, pulmões, fígado, estômago, intestilIlos,
rins e demais órgãos internos, de adul,tos e criamças

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

RESIDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766

DRQ S,ETTE GUSMAO
CHiBht'E DOS SERVlçoS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE I!l DO

HOSPITAL "NER�U RAMOS".
Vur80 de aperfeiçoamento no Ho1lpital São Luiz Gonzaga. de Silo Paulo - Ex-esta·
r-úlo do Institut@ "Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex-médico Interno do

Sanatório de Santos, em Campo.s do Jordão.
IJLfNICA GERAL - DIAGNóSTICO PRECOCE 1Il TRATAMENTO IIlSPIIlCUI,IZIlOO

DAS DOENÇAS DO APAReLHO RESPIRATóRIO.

OPERAÇÃO DE JACOBOEUS
OONSULTAS: DiAriamente, das 3 às 6 horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor MeireJu, 18.

RESIDtlNCIA: Rua EsteTe. J1lm1or. 1311 - Tel. 742.

DR. MADEIRA· NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHO�

Icuno .. At>erfeicoamento • Lonp PrAtica DO Rio ele JI.DAIln
1IO••UIJ.r.&ll - Pela 1Il&aIlA: CIarIam_te ... 10.30às12 hs. à tarde excepto oe•
.....011, ... 14 ás 16 Ilor.. - OOl'f8ULTó"IOI ......., Plate .. T.....rde -

...., LAl - Ji&MlftaCla: ... Prw1...te CoablaO. ,..

I
DR. ROLDÃO CONSONI

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

Exame de secreções.
JlutovaccinCJs e transfusão de Bangue.

Exame químico de farinhas, bebidas, café. c:íguaa, etc.

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

Novo Trafamenlo Para Eeze.ma
Se V. sentir que a sua pele está se as coceiras cessaram imediatamente Ii

tornando áspera, com tumescências es- cando, em poucos dias, a pele novamen
branquíçadas : si sentir ardôr constante, te limpa e livre de qualquer cicatriz ou
coceiras, dôr de eczema, procure ime- imperfeição.
díatamente um alívio seguro e eficaz:
o novo e moderno tratamento cientifico BELZE)IA não é visível quando apli
com BELZEMA. uma nova forma de cada, não mancha a roupa e não re

pomada, que penetra instantaneamente quer ataduras.
na �ele para combater a doen�a.

,

Use BELZE)IA hoje e sentirá alivio.
,BELZEMA tem combalIdo os maIs t�r- Continue a usar BELZE)IA até sua peleflvelS e obstmados eczemas � ernpções tornar-�p macia e limpa.da pele, em apenas alguns dIas, quando,tudo mais linha ralhado. Em alguns ca- IBELlEMA80S a doença da pele já existia há \'á- .

riOS aDOS e I'esislia a tôdas ai; tormas de I .

tratamento; BELZE�IA foi aplicada e

Crédito Mútuo Predial
ProprIetários - J. Moreira & Cia

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

PRÊMIO MAIOR CR oS 6.250.00

Muitas bonificações e médico gratis
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

------ ..

ESPIR'ITISMO
Haverá hoje, às 19,30 horas,

palestras doutrinárias nos se

guintes centros espíritas: C. E.
Seára do Amôr, à rua Teresa
Cristina, 21, no sub-distrito do
Estreito, no C. E. Fé e Carida
de de Jesús, à avenida Mauro
Ramos, s/n e no C. E. José de
Nazaré, à rua José Boiteux,
sln, nesta capital.

--------

INSTITUTO DE DIAGNOSnCQ
CUNlCO

DR. DJALMA
MOELLMANN

-ormado pelo UD1nn1da4e de GaiHbnI
Com Dr&t1ca DOI' hoapltda�

JUIltea mMica em pra), pecMa.trla, tlC*l.
!8IJ do m.t.ma 0811'"1«*0, apwelho .-1»

urtn.tr1o do homem e da zDul:b.r
UIIIate. T6C!1llClO: DIL PAULO TAV......
Cuno de Radio1oC1a C11A1ca com o dr.

dan� d• .A,brq� (Ao !'UI<
1OIl. IlIIpecIaltado em �. • "'14.
P1lbl1Ca, pela UlIdTertida.cbt do RIo de J.
'l.iro. - GalMnetc da Rato X - ll1ect1'o
lANlloerafla cltnlca - ll.tallo11aIno ..
ali - 80nGqem DuoclenaJ - Gabm.t.
te flIItoterap1a - IAborat6rto d. znIcrOIt.
00J)1a • anAl!.ae cl1Ddca. - Rua lI"erIIaIIdo

Camisas, Gra\l'atas, .t'lJames
Meiasda. melhores, pelos me

D_ores preços s6 Da CASA MIS
CILANEA - RuaC. Mafra, 9

f'

Esta a verdade!
/

e
dos tipos mais
praia ao alcance
por verdadeiros

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Molotov teria pedido nova conferência dos «três grandes)}
LONDRES� 3 (U. P.) -- o "DAILY MAH}� DIVULGA UMA INFORMAÇÃO DA R,t\DIO DE PARíS, SEGUNDO A QUAL O SNR�
�tOLOTOV TERIA PEDIDO A INTERVENÇÃO DO SECRETÁRIO DE ESTADO BYRNES JUNTO AO PRESIDENTE TRUMANN,.

PARA QUE CONVOQUE UMA CONFERf�NCIA DOS "TRÊS GRANDES"

Florlan6polia 4 de OuluDro de 1945

Suspenção das garantias
GUATEMALA, 3 (U. P.) -- A suspensão das garantias

constitucionais no país foi decidida pelo gabinete de emer

gência, ante-ontem à noite. O decreto declara que grupos rea

cionários, em conix êricía com "militares que nada têm que
ver com o Exército", pretenderam tentar um golpe armado

para depôr o govêrno e assassinar os membros mais proemí
:nentes da Revolução de Outubro. O govêrno está agindo para
eliminar os revoltosos. As acusações contra o govêrno são as

de que êle mantem o país em desordem. Anunciou-se que os

reacionários estão ligados aos ex-ditadores.

V I a G E N S I ��r1�:�����Rl�;i�:
I gens prestadas pelo núcleo 10-

Fpolls; -- Joinvile cal da Liga de Defesa Nacio
nal, aos Expedicionários Cea
renses chegados da Itália.

Perante grande massa popu
lar lotou todas de dependên
cias do teatro José de Alencar.

Os oficiais e pracinhas, in

tegrantes da FEB receberam
justo e merecido tributo do
povo cearense.

I Saída. - 2 hora. damadrugado

Jolnvile _ .. Fpolis.
Saído. -- 9 hora. do manhã

Informações nesta redação

assassinado o Juiz Eleitoral
Rio, 3 (A. N.) - O Presiden- resultou das providências pos

te do Tribunal Regional do tas em prática pela vítima.
Piauí, sr. Adalberto Corrêa Li- Entendi-me com o Interven

ma, endereçou ao Ministro Jo- tor Federal que recomendou
sé Linhares o seguinte telegra- cautelas afim de evitar a pos
ma sôbre o assassinato do Juiz sibilidade de evasão do acusa

Eleitoral de Jaicos, naquele do, declarando que vai solici
Estado: "Comunico a v. excia. tar ao Tribunal de Apelação a

que também recebi telegrama designação de um juiz de Di
de Jaicos, dizendo que o oficial reito e ao Promotor de outra
de Registro Civil recusava for- Comarca a instauração do
necer certidões para fins de processo. Todos os juizes estão
alistamento. Levei a ocurrên- ultimando o serviço eleitoral.
cia ao conhecimento do Tribu- Apesar dessa dificuldade acre

nal Regional na última sessão, dito que o Tribunal fará possí
a 26 de setembro, sendo resol- vel atender a solicitação. Com
vido que apesar da dúvida sô- pezar informo que o inditoso
bre a imparcialidade do Juiz Juiz estava sendo processado
de Direito da Comarca em vir- mediante denúncia do Procu
tude das acusações que lhe rador Geral do Estado, basea
têm sido feitas, se verificasse o do em inquérito judicial pro
mesmo fato com inteira ísen- cedido pelo mesmo Procurador

ção de ânimo tomando-se as e pelo juiz de Direito de Picos,
medidas que se julgassem ca- por embriaguez habitual, uso

bíveis. Ontem recebí dois tele- de arma proibida e infração
gramas daquela Comarca co- eleitoral".
municando que o referido Juiz 0--.------.------foi mo�to a t�r?s no Cartóri.o P.S.O. fOI Odo Ieegístro CIvIl pelo respectí- • •

vo O�icial, que está preso.. . primeiroAfígura-se-me que o críme
'

Rio 3 (A N) _ D .
_

, .. eram cn

RITZ B· ROIY
trada ôntem, no Tribunal Elei-

- O]e - toraI.' as list�s de eleitor�s do
,

16 30 19 30h' Partido SOCIal Democratico,As • e , ra. As 19,15 hrs.
SIMULTANEAMENTE provando que êsse possue um

Sessões Chics número superior a 10 mil elei-
Brian Donlevy, Walter Brennan, tores distribuidos por mais de

Ann Lee, Derm is O'Keefe e 5 círcunscrícões. O Partido
Alexander Granach em: Majoritário é'assim o primeiroOS CARRASCOS TAMBEM

MORREM a cumprir essas exigências.
A história empolgante do homem
que mandou paro -o INFERNO

Heydrich, o enforcador.
Impróprio até 14 anos

No programo:
Notícias do Serncmo 45x35 - DFB
Noticiário Universal • Jornal
Preços: Ritz. Cr$ 3,60 e 2,40

Roxy • Cr$ 3,00 e 2.00
Livre de censuro

Comprar na CASA MISCE
LANEA é 8ab"" economizar,

«Semana anti
integralista>;
Fortaleza, 4 (A. N.) - Pros

seguem intensamente os pre
parativos para a realização,
nesta Capital, sob os auspícios
do Centro Acadêmico Olavo
Bilac, da "semana anti-ínte
gralista" .

A referida. campanha será
iniciada com o lançamento de Ium manifesto ao povo.

Sr. Glaudionor de
Souza Lemos 'Protegendo O Teatro Nacional

Rio, 3 (A. N.) - O Diretor mento de passagens da Central
da Estrada de Ferro Central j do Brasil às Companhias Tea
do Brasil,. em vista d?s últim�s trais, Circos, Grupos Teatrais,atos referentes ao desenvolvi- Pavilhões e artistas isolados
menta e �primoramento do que participem de qualquerTeatro Nacional promulgados tipo de 't d 'tO ..

pelo Presidente Vargas e con-
.
ar e rama ica ou cir-

id '. cense, bem como o transporteSI erando que o plano aprova- d t d terí I d t· d'do por s. excia., em despacho
e o o ma ena es ma o aos

de 29 de Agôsto de 1945, cons- seus misteres. O valor relatí

ta a autorização ao Serviço vo das passagens e fretes de

Nacional de Teatro para en- transportes será debitado às
trar em contacto com as Com- referidas organizações ou pes
panhias de Transportes, afim soas devendo ser feita à res

de colaborarem na realizacão pectiva Central do Brasil me
de medidas tendentes a ampa- diante fornecimento de bilhe
rar com o fim de desenvolver o tes de entradas para represen
Teatro Nacional, baixou Por- tacões quais sejam entre ser
taría autorizando o forneci- vidores e ferrovias.

Grêmio Estudantil Catarinense
(,O�VO(,A(,.i\O

De ordem do sr. Presidente, �onvido todos os associados
do Grêmio Estudantil Catarinense para assistirem à Assem
bléia Geral, a realizar-se no próximo dia seis, na séde social
do Lira Tenis Clube, com início às 14 horas ocasião em que
serão tratados assuntos de real interêsse.

'

Florianópolis, 3 de outubro de 1945.
Luiz E. Fonseen - Secretário

Clube Náutico Francisco Marlinelli
Levando a efeito merecida e justíssima homenagem ao

saudoso consócio Libório Soncinn, com a colocação de seu re
trato na séde social, convidamos ao sócios dêste clube, ativos
ou licenciados, principalmente aos da velha guarda, bem como
aos dignos clubes náuticos da capital, aos nosos torcedores e
aos amigos do homenageado, para a reunião que levaremos a

efeito,' domingo próximo, 7 do corrente, às 11 horas.
A Iríretorfu

Pelo avrao da Panair, pro
cedente de Pôrto Alegre, de
verá chegar ho te a esta Ca
pital o sr. Claudionor de Sou
za Lemos, Contador Geral da
República.
s.« que v ieie em inspeção

às Delegações da C. G. R. no
sul do País, será recebido no

aeroporto pelo representante
do sr. Interventor Federal
interino, autoridades e Iun
cionérios das Contadorias
Seccionais sediadas nesta Ca
pital. Em sua companhia
vie ia, como secretário, o sr,

Duquesne Pereira Lima, que
durante várias anos serviu
na C. S. anexa à Delegacia
Fiscal.

A fábrica de calçados "PELUSO·
acabo de in.talar uma ca.a de
calçado. poro senhoras, no ruo

Tiradentes 19.

José 'Caldeira de
Andrada e espõsa
participam o seu. parentes e

pe••oa. amiga. o nascimento
de seu filho

ROMUALDO
Fpolis., 23--9--45.

3 vs

Vida Bancária
o SINDICATO DOS EMPREG�.

DOS EM ESTABELECIMENTOS
BANCÁRIOS NO ESTADO DE
SANTA CATARINA, indo 00 encon

tro dos aspiraçõe. oe .eus nume
ro.o. a••ociedo. e Q exemplo do
que já foi feito em diver.a. copf
tai. do Paí., promoveré ne.ta Co.
pital, no próximo sábado, dia 6.
em suo .ede .ocial à ruo Vi.conde
de Ouro Preto. uma reunião com

o a.sistência do exmo. u. Delega
do Regional do Trabalho, para o

quo! S Sia convidou, dias atrá•.
por telegrama, os Diretor.s ou re

presentantes dos seguinte. Bcnccs
que operam no Estado de Santo
Catarina: Banco do Di.trito Fe
deraI, Banco Nacional do Comér
cio S. A., Banco IndÚ.tria e Co.
mércio de Santa Catarina S. A,
Banco Popular e Agrícola do Va
le do Itajaí, Banco Sul do Brasil.
e Banco de Crédito Popular e A
gríeola da Santa Catarina. Pre
tende aquele conceituado 6rgão de
clcsse concertar, entre banqueiro.
e bancário., um ocôrdo em virtude
do qual pa.sem os bancário. de
Santa Catarina o gozar dos van

togen. e provento. já concedidos
008 seus colegas de diversos Esta
do. do Federação, entre ou troe , os

de São Paulo, Paraná. Minas Ge
rais, Ceará e Distrito Federal. A
cla••e bancário tem fundados es

peranças no êxito completo de••a
reunião, pai. está certo de que,
diante do crescente encarecimento
do custo do vida. que não corre

paralelamente o seu. salários, en

contrará o melhor boa-vontade
por porte do. empregadores.

FRACOS •

ANtMlCOS
TOMEM

fiahl Crelslfli
"SILVEIBA"

Grande T6ftic.

Abertas as

inscrições
Rio, 3 (A. N.) - Acham-se

abertas as inscrições para o

concurso de admisão à Escola
de Aeronáutica, em 1946. Os
candidatos deverão dirigir seus

requerimentos ao Comandan-
te da Escola, dactilografado em

formulário fornecido por aque
le Estabelecimento de Ensino
dos Campos Afonsos e pelas
Bases Aéreas, entregando-os
na Secretaria da Escola ou na

Base Aérea mais próxima do
local em que residirem, no pe
ríodo de um á trinta de Outu
bro corrente. As petições de
vem constar de que candidato
destina-se ao curso de forma
ção de oficiais aviadores ou se

de oficiais intendentes da Ae
ronáutica.

-- Noto da R. --

-- A êllle respeito voltaremos o

trotar amanhã, emitindo a opi
nião que no. parece cabivel era·

zoável no caso.

c O NVI 'I'E

Para estudar
o problellà
Rio, 3 (A. N.) - Reurriu-se..

no Conselho Federal de Comér
cio a Comissão instituida na

quele Orgão para estudar o

problema da defesa popular e
propôr ao govêrno medidas.
para execução, em curto pra
so, do programa respectivo.

Or5=.
Aderbal Ramos

da Silva
e

João Bàtista
Bonnassis

ADVOGADOS
Rua. Felipe Schmidt 34,

Solo 3, Telef. 16-31

I

,
BR IT O

O alfaiate indicado
Tiradentes, 17

.

Sábado no RITZ, colossal programo:
James Cagney e Grace George em:

SEMPRE UM CAVALHEIRO

Domingo, no RITZ e Ro"XY
Império Argentina que nos apa
rece contando e dançando as ma

:ravilhoaas composições de Enrique
Granados.

GOYESCAS

CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO,

I
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


