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Desfilarão na Guanabara
RIO, 6 (A. N.) - Está detínttívamente decidido que des

filará na Guanabara a totalidade dos navios de guerra do Bra

sil. O chefe do govêrno fará revista naval e em segui.da tôdas

tripulações virão à terra, e desfilarão pela Avenida Rio Bran

co para receber os aplausos consagratórios do povo. Será uma

bdmenagem como as que foram prestadas aos escalões da

FEB.

Nota à imprensa Contedorendos
de 1945"A Inspetoria de Veículos e

Trânsito Público, atendendo
aos desejos dos mo adores da

Agronômica, entendeu-se com

a. Empresa Auto-Viação Li

.moense, no sentido de serem

aumentados, a partir de 2a
feira próxima, as viagens no

período da manhã, compre
endendo das 6 1;2,às 8 horas,
bem como, das 12 às 14 horas,
sendo que nesses dois períodos Tesouro encontradonão haverá horário, porisso
que os carros chegarão' aos

pontos de partida situados na

Praça 15 de Ncvernbre e Esta
ção Agronômica, de UI1dé par
tirão imediatamente, Além dis
so, a Empreãs, .íará, correr 'UTI'
ônibus extra da Praça 15, à.
Estação Agronômica, às 12 ho
raso

Inspetoria
:

(l.li!! Vcícu!�s e

Trânsito públil.:u, errl f'lorianó
polis, 5 de outubro de 1945".

Os contadorandos do cor

rente ano da Academia do Co
mércio de Santa Catarina ele

geram os srs. Flávio Ferrari e

Euclides Fernandes paraninfo
e orador, respectivamente, da
turma que em fins deste ano,
colará o gráu de Contador.

Shangai,6 (U. P.) - O Ter
ceiro Exército chinês apoderou
se dum tesouro japonês, com

posto de ouro e prata, em ban
cos, avaliado em pelo menos

um bilião, ou sejam mil mi
lhões de dólares chineses. Não Ihá ainda maiores detalhes a

respeito, mas acredita-se que
os nipões tentavam contraban
dear êsse tesouro para fora da
China.

o � aHstamen�. em' Pe_rnamb.tUat
RECIFE, 6 (A. N.) Segundo declaraçoes prestadas�o

-desembargador Canal , presidente do Tribunal Regional
Eleitoral, jamais se verificou como agora, tal iuterêssa pelo
alistamento eleitoral, em Pernambuco. Adiantou aquele ma

gistrado que as estimativas entre 280 e 300 mil eleitores para
o Estado, dos quais 90 mil para a capital, não são exageradas.
Quanto ao número ele alistamento ex-officio, acrescentou su

bir a 45 mil.

Faziam propaganda nazista
RIO, 6 (A. N,) - Foi iniciado ontem o interrogatório pú

blico de Emílio Balbino e Margarida Hinschamann, os repro
bos brasileiros que estavam a serviço da propaganda de Hitler.
Ambos falavam aos nossos pracinhas pelo rádio, fazendo tre
menda sabotagem moral. O interrogatório, que está sendo
aguardado com o mais vivo interêsse pelo público, dar-se-á na
séde do Q. G. da FEB.

(;erimônia
adiada

A.carne
frescaRio, 5 (U, P.) - O Itamara

tí comunicou o seguinte: "Co-
mo consequências das exigên- Washington, 6 (U. P.)
cias derivadas de suas respec- As autoridades norte-amenca
tivas funções, o presidente dos nas anunciaram que está di
Estados Unidos do Brasil e o minuindo a procura de carne

presidente da República Ar- fresca. E devido a isso, pensam
gentina, conviram no adia- suspender o racionamento da
menta das cerimônias que se carne em 1 de novembro pró
deviam realizar por motivo da ximo. O caso é que com o atual
inauguração da Ponte Inter- nível alto de consumo, não se

nacional, obra que consolida a ria possível dispensar os sís
tradicional política de boa vi- temas de cota em novembro;
zínhança que vincula ambos mas, devido principalmente à
os países, até uma data que redução do poder de compra
será proximamente estabeleci- da população, prevê-se uma
da". j sensível queda no consumo.

**", Um assunto que está
sendo aproveitado para dis
cussões sem fundamento,
é a falta de peixe no mer

cado.
Não há motivo para tal.

Não falamos, porém, em

defesa de quem quer que
seia. Apontamos, apenas,
fatos e, por nos julgar
mos com razão, não teme
mos reparos. Não quere
mos, positivamente

.

não,
engrandecer ou defender
políticos. Queremos, an tes,
prevenir os interessados,
dentro da lógica dos mo

tivo da escassez e da ca

restiá do pescado.
*
* *

O litoral catarinense
outrora era salpicado de
ranchos onde os praianos
guardavam seus apetrechos
de pesca: canoas de borda
-lisa, bordadas, baleeiras,
etc.

O pescador profissional,
não como os de hoie-em
-dia, carregava certo orgu
lho em exercec seu labor.
Usava, em geral, japona
irnpermeável, ceroula de
baeta e camisola dêste mes
mo tecido, de azul forte ou

de colorido berrante.
Vivia, assim,'o pescador,

alegre e feliz e, às vêzes,
quando de regresso ao lar,
inspirado pela imagem da
moça que na praia o es

perava, can tava:

«Chama.te-me de goncheiro
Eu não sou gancheiro, não!
Vestido r de camisola.
Pescador de camarão».

Assim, pois, embora com

assunto quase 'sem nexo,
mas de rima rica, o pra
iano pescador sentia-se fe
liz.

Manejava, além de três
espécies de tarraias e do
<b uchero», rêdes de CA
PIM, ARRASTO, VOLTA,
TRÊS-MALHÕES ...

Tempo bom! Tempo de
abastança!

*
'" '"

A época submete-se à
evolução.
Transformam-se as pi

cadas em estradas; criam
-se, em todos- os quadran
tes, linhas de ônibus; o

amarelo impaludado larga
o timão e freqüenta a es

cola.
Os ranchos são desmo

ronados pelas tempestades;
as canoas apodrecem pelo
abandono; os cardumes de

savêlhas, palombetas, caz

dosas, proietam-se no ocea

no e desaparecem para ia
mais voltar; os biguéis - in

vestigadores astutos - que
denunciam as mantas de
man iuvas aos pescadores,
Iio ie quasi não aparecem ...

Algumas gaivotas, apenas,

Palavras do general Góes
RIO, 5 (A. N.) - O general Góes Monteiro, ouvido pela.

reportagem da "A Manhã", sôbre o discurso proferido ante
ontem pelo presidente Getúlio Vargas na grande manifestação
popular que lhe foi feita, disse o seguinte: "creio que o Presi
dente se situou diante do momento político, pela sua decisão
de lião modificar a Lei Vigente. Êle mostrou, com grande ele

vação os traços característicos que definem a nossa situação
interna de modo a proporcionar ensejo a todos homens de boa
vontade para exame e compreensão do problema brasileiro,
(planto à sua sucessão e para solução mais útil dos nossos inte
rêsses, pelo respeito à lei e à garantia da ordem" .

.=:==;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=.;;;;;;;;=;;;;;;=;;;;;;;;�------_._-------

Sôbre a bomba
atômica
Washington, 5 (D. P.) - O

Presidente Trunian vai comu
nicar-se diretamente com o pri
meiro ministro Attlee, relati
vamente à conferência entre
britânicos, americanos e ca

nadenses, para tratar da "bom
ba atômica".

° [ulqomento de LavaI
PARÍS, 6 (U. P.) - Laval, que está sendo julgado pelo

tribunal Ii ancês, dirigiu um rude protesto contra a decisão do
juri de continuar seu julgamento depois que seus advogados
solicitaram adiamento, tendo então afirmado' que a decisão era

injusta. Imediatanfente depois, o tribunal reiniciou seus tra
balhos tendo o juiz Mongíbeaux anunciado a intenção de con

tinuar com o caso. Com aparencia mais cansada e mais intra
tável que nunca, Laval, com um movimento de ombros e voz;

tremula, levantou-se novamente e protestou contra a recusa

de adiamento, tendo pedido o registo taquigrafico completo do
processo, afim-de-que os jornais publiquem e prtncipalmente,
seja estampado no jornal oficial. Em seguida disse Laval: "Eu
pedi aquilo porque eu nada tenho a temer: a verdade. Nada
se tem a temer quando se serve honestamente a sua nação".

Cuiabá, 6 (A. N.) - Encer
Londres, 6 (U. P,) - O ti-I rou-se às 18 horas do dia 2, o

tular do Foreing Office, sr. Be- alistamento em todo o Estado.
vin, foi a um encontro com o Nos últimos dias, registrou-se
rei Jorge, no palácio Bucking- grande movimento com notá
ham, afim-de relatar ao sobe- vel afluência de candidatos a.
rano britânico o sucesso da eleitores em todos os cartórios
fracassada conferência de mi- eleitorais. O total geral das
nistros exteriores. qualificações do município da

capital, faltando ainda alguns
distritos, atinge 10,133 eleito
res. O total em Corumba é de I

8.375 alistados. Em Campo
Grande, cerca de 11 mil alista
dos. Em todos os municípios o

número de qualificações exce
de bastante à estimativa. De
tôdas as' zonas eleitores ao tri
bunal regional os pedidos de
novas de títulos' são grandes.
Calcula-se que ultrapassará
50 mil o eleitorado de Mato
Grosso.

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 ?

o sucesso do
fracasso

lo regresso
de Byrnes
Washington, 5 (U. P,)

"Devo primeiro avistar-me com
o Presidente Truman" - foi a
resposta que o secretário de
Estado, James Byrnes, deu aos

"repórteres", ontem à noite,
ao chegar de regresso, quando
interpelado sôbre a suspensão
das sessões do Conselho de Mi
nistros das Relações Exterio
res, em Londres.

magras, famintas, estri
tes, num acionar de asas,
melâncólico, desiludidas
em procurar biscatos, pou
sam, por fim, perto de al

gum navio ancorado no

pôr to, esperando que um

piedoso taifeiro lhes lance,
ao mar, uma pouca de
comida! ...

Evolução. ordem suprema,
Não cabe culpa a ninguém.

*
* '"

Con tribui, ainda, para a

escassez de pescado nesta
Capital, a invasâo de mui
tos barcos de pesca de ou

tros Estados que operam
no Atlântico da costa cata

nnense.

Mais de 50 mil

Presidente do JAPI
Rio,5 (A. N.) - Tomou pos

se ontem no cargo de presiden
te do Instituto .dos Industriá
rios o sr. Antônio Garcia de
Miranda Neto. Ao 'ato estiveram
presentes representantes do
ministro do Trabalho, secretá
rio da presidência da Repúbli
ca, Luiz Vergara, e outras au

toridades.

Três locomotivas
Rio, 6 (A. N.) - O ministro

da Viação, atendendo ao que
requereu a Cia. Mogiana, apro
vou o projeto e o orçamento
na importância de 5 milhões e

403 mil cruzeiros, para aquisí
cão de três locomotivas, tipo
"mikado", de fabricação nor

te-americana.
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ANTIGrIDADES

- É realmente esta a cadeira em

que morreu Napoleão?
-Sim, . senhor, isto é, o encosto

e o assento é de um tempo mais
tarde e as pernas eram tão fracas
que eu tive que mudar ...

* * *

RECORDANDO ..•
No dia de hoje
1901 - Falece nesta capital

o humanitário médico dr.
Duarte Paranhos 8chutel.

* * *

UltIA ESTACÃO DE ·'RADAR"
Uma gígantesca estação de

"Radar" foi recentemente en

viada á Índia pela firma cons

trutora, estabelecida na Ingla
terra. O seu transporte da fábri
ca ao porto exigiu cinco trens
especiais, providos de cento e

oitenta e três vagões. A estação
de radar inclue geradores, tor
res de transmissão, cabos, etc,
atingindo peso total de 700 to
aeladas.

Emauro
* ',' *

o @STAOO Sábado. 6 a. Outubro Q. 1!145

'. -

'\
BASES DO CONCURSO ;>�(

-o leitor que enviar a melhor lec>' "
gerida anedótica para o cliché aci-·
ma, será premiado com dois in->
gressos para os lançamentos de 5""
feira e domingo, n0S cines Ritz €.

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 autor.
- O julgamento será feito pele-.

corpo redatorial deste jornal.
PREMIO

O candidato vencedor procurará
seus ingressos na gerência do Cine
Ri lz, às 2as.-feiras.

I
III
I :;'�-f-i�-�-,�-�-:d-,�-jo-�-o-Sd-�-S�-'r-:t-�-r-�d-ed-�-�-'O-Os"�-�':�.

seguintes riocumenlos : .

'

- Certidão de nascimento expe- ."""

dirla a Antônio Serpa.
- Carteira Social do Clube 15

de Outubro, com fotografia de uma

senhora, t crido ao colo uma crian
ça.

- Certificado de reservista de
1a calegoria, n. 25!)057, expedido a

Xlanocl Crunilio de Lima, com car

tas, fotos, etc.
- Certificado de reservista de 3�

categoria, n. (iGO&2, expedido a Jor
ge Fornerolli.

- 1-m recibo passado pelo sr"
Tito Peixoto aos srs. Vitor Rah e

IIcrculcs Allet, referente à venda
de UIll caminhão.

-Isenção de salvo-conduto, ex

pediria a Antônio Hoepers, de Gua
ratinguetá, neste Estado.

o ESTADO
Diário Vespertino

Clube 12 de Agosto IPlanos de melbora-
PROGRAilL\ PARA OS }[ESES DE orrunno, XOVKlIBIW mentos urbanos

E UEZElll1lRO DE 194:,'): Iou'rUBRO Washington - (8. I,. R.) -

Dia 7 - SOIRÉE, com início ás 21 horas. É improvável que não haja
Dia 14 - CRA DANÇANTE do "Grêmio América". O uma cidade nos Estados Uni

Clube 12 cederá seus salões a êste Grêmio para realizar sua dos, pequena ou grande, que
festa,' havendo nesta ocasião venda de mesas, feita exclusiva- não tenha feito planos para
mente pelos elementos do referido Grêmio. desenvolvimento ou melhora-

Dia 21 COCKTAIL DANÇANTE, com início os 10 horas. mentos urbanos, em escala
Dia 27 SOIRÉE, com início ás 22 horas. maior ou menor, para os dias

NOVEllIBRO de paz.
Dia 3 80IRÉE com início ás 22 horas. Algumas cidades como Tole-

Dia 10 O Clube 12 cederá seus salões ao conjunto "DE- do, Ohio e Detroit já anuncia

MON�OS DO RITMO", para que realizem a sua 5a NOITE DE-: ram a execução de planos gi
MONIACA, havendo nesta ocasião venda de mesas, feita exclu-! gantescos. Recentemente foi

sivamente pelos elementos do conjunto. I revelado pela "National Asso-

* * * Dia 15 GRANDE BAILE, em homenagem á data da Pro- ciationsof Housíng Officials" a

SAPATEIRO clamação da República. execução de planos específicos
Na côrte de Alexandre Mág- Dia 18 SOlRÉE, com início ás 21 horas. em Nova 'York, 8t. Louis, Men-

no viveu o célebre pintor gre-
Dia 25 COCKTAIL DANÇANTE, com início ás 10 horas. phis e Dallas.

go Apeles que pintou O' retrato ])EZEUBI{O Em Nova York serão execu-

dêsse monarca. Conta-se que
Do Dia 10 li 24 o Clube reservará os seus salões para os es-, tados dois projetos, um em

Apeles, muito severo consigo tudantes que porventura desejarem realizar as suas festas de' Harlem e outro em Brooklyn.
mesmo, aceitando de bom gra-

formatura. i Organizações públicas e par

do qualquer censura sôbre seus Dia 25 FEST,A DE NATAL, para a classe infantil, com ticulares, em St. Louis, estão

trabalhos, tinha por hábito es- início ás 15 horas, devendo se prolongar até ás 19 horas. I c?operand.o �om _

uma comís-

conder-se para ouvir as crítí- Dia 25 CEIA DE NATAL, com início ás 22 horas, havendo sao para Iíquidação de mocam-

cas dos observadores. durante a CEIA números de canto e musica, e, em seguíãa, bos, afim de executar um pro-

Certa ocasião, tendo expos- dança. grama de melhoramentos ur-

to um quadro, procedeu na for- (A CEIA DE NATAL será ás expensas do SÓCIO. a,brinJio o banas. Em Dallas também se

ma habitual; passando conhe- Clube, préviamente, a inscrição para a mesma), planeja estabelecer uma co-

cido sapateiro comentou que
Dia 31 GRANDE BAILE de São Silvestre com início ás missão de mocambos.

o calçado estava mal pintado. 21 horas. 'A Associação de Desenvolvi-

Imediatamente, Apeles conser- OBSERVAÇÕES menta Urbano de Memphis es-

tou a pintura de acôrdo com o Êste programa está sujeito a modificações, que só se ve- tá estudando planos para ím-

que dissera o profissional que,

I
rificarão por motivo de fôrça maior. pedir a criação de novas fave

no dia .segutnte, passando pelo p::ra os bail.e� estabelecidos neste programa, o traje será las e fazer melhoramentos na

local disse haver outros defei- o de rigor, pernutmdo-se o branco. cidade.

tos nos trajes e nas feições. Não serão vendidas nem reservadas mesas, para as festas

Não se conteve, Apeles, e sain- constantes deste programa, feitas pelo Clube. Ido de seu .esconderíjo disse ao

sapateiro: s , Ne sutor ultra cre

pidam" (sapateiro, não passes
do calçado!) réplica que até
hoje se usa para os que que
rem julgar sem a 'necessária
competência.

('E LEBRIDAnE PR()PRIA
Numa pequena aldeia (la Al

ta Baviera, habitava um sa

pateiro remen dão chamado Ri
cardo Wagner. Um turista indo
lá concertar um par de sapatos
h:avou c o 111 o Snr. \Vagn e r ami _ (r--;;iiiii_;;; ;;jjjiiiii_iiiiiiiiii;';;iiiiiiiiii_iiiii;a__iiiii;;;;__iiiii;;;;;;"
e ável conversação. Tendo

01>-1servado, ao entrar, a tabcletu
em que se lia em grandes letras
o nome do sapateiro, disse com

um ligeiro sorriso:
-- Possui um nome ilustre, I

8111'. "Wagner.
O bom homem respondeu

lhe, ('0111 orgulho.
-- Assim 8, realmente e não

admira: há trinta anos que es�
teu aq ui estabelecírto f

Milh�res de habitantes da cidade de Nova Iorque reuniram se em Tim" 'Squore, para

man�featar .sua al.egrio qu��do foi divulgada o rendição inco,,!dicional do Iwpép;n 'l\.Tipô
ruco . F'oí c, mencr multldao que • .-, Juntou na Broadway ote o prellenta data. S.I.H

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 5

Tel. 1022 - ex. postal 139

Atencão
•

A callo da. máquina. SIN
GER dispõe de téenico espe
cializado ·em consêrtos de
rndqu lrioa de costuro, moto

res, fogareiros. geladeiras. fer-
ros , aquecedare. , etc.

ASSINATURAS

Esta verdade)

N. Capital:
Ano CrI 70,00
Semestre Cr$ 40,00
Tr-imestr .. Cr$ 20.00
Mês (:r' 7,00

i Número avulsa Cr$ 0,40
,

No lntertoF;
J I Ano I:'" 80,UO

. Semestre Cr$ 4.5,00 (

I Trimp.�ti'. r:r' 25.00

Número avulso c.s 0,50
I

I Anuncioe medrante contrato.
i

011 or-igmars, mel9!IJO nao pOOU
estios .. não serão devolvidos

A direção nào se responsabiliza
pelos conceitos emitidos n08

artigos assinados

Concurso sellanal
. dos

Cines RITZ e ROIY

,o.

NOVO HOTEL
de Miguel Rodrigues de

Sousa
Angelina, Município

de S. José
(Viagens diretas ou via

S. Pedro)
IDEAL PARA REPOISO

Não se aceitam hóspedes
portadores de mores tias

contagiosas
Atende chcmodos

o domicílio.

I TI,ant•• , 18 -- t.lo',n. 1.479

Aparêlhos elétricos
A Instaladora de Floriunópolia,

ii rua Trajano n. 11, avisa à sua dis
tinla freguesia que dispô e de ope
rúr ios hahilitados para executar

instulacõcs de Luz e Fôrça em ge
ral, fornecendo orçamento grátis e

sem compromisso para seus servi
ços.
Possui também oficina cspeciali-

I zada, com técnicos profissionais,
para consertos de aparêlhos elétri-

I
CDS,' enrolamento de motores e dí
namos, estabilizadores. ferros de
engomar, fogareiros, aparelhos 111&
rliros e outros, com exceção de apa-

______________________________ relhos de rádio.

a
Sapatos de todos os modelos e dos tipos mais
modernos, inclusive Sandalias para praia ao alcance
das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiras

PRECOS SEM RIVA1S!
Não comp;em seus calçados sem visitar a

«Tamancaria Barreiros))
CONSELHEIRO MAFRA, 41RUA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DIVERSÕES:
JAZZ-ORQUESTRA DO LIRA

TENIS CLUBE
Num gesto altruístico da Direto

ria do Lii-a Tcnis Clube, coadjuva
do pela compreensão e bôa vonta
de dos componentes �1'1 .iau do
nosso tradicional "Clube da Coli
na", seguirá para a vizinha cidade
de Itaiai, para abrilhantar a gran
de

nOita�a
"artístico-c'nusante"

cognomina "Noite em Shan-
ghai ", a questra do Lira, sob a

direção de Pirolito, fazendo-se a

mesma acompanhar de sua "Lady
Crooner", senhorinha Dilza Dutra.
Tratando-se de festival benefi

ciente, em pról da conclusão de
obras, [ú iniciadas, para asilados, a

atitude expontânea dos dirigentes
do nosso Lira e componentes de
sua orquestra, merece os nossos

aplausos.
Auguramos à Comissão Organiza

dora dessa grandiosa noite "ar-tis
tico-dansante

"

o maior sucesso

possível, com nossos par-abéns à
Diretoria do Lira e componentes da

IJazz, por tão feliz iniciativa, a bem
dos desamparados da sorte.

-===::!����������==��������������=�

O t
·

d I
FARMÁCIA DE PLANTÃO

ecre OS assina os ��tará am�nhã de .plantão a .Far-
. � .' maC12 Catannense, a rua Trajano.

RIO, D (9· �.) - ? p.l esiden- Corno sempre. o plantão noturno
te da República assinou

deCre-\
será feito pela Farmácia Sto. Antô

to-lei, criando no quadro per- nio, à rua João Pinto.

ma?-ente Ado Ministé.rio do Ex-
O PRECEITO DO DIA

tenor, tres cargos Isolados de
. . BOM, DE QUALQUER MANEIRA

provimento efetivo de conse- O leite é um dos melhorea ali-
lheiro comercial. Por outros merrtoa , Além disso, pode servir no

decretos, foram nomeados pa- preparo de pães, mingaus, bolos.
ra os referidos cargos, o major sorvetell e retresc?�. aumentando

Amilcar Dutra de Menezes que
lhes a v�lor nuteí.t ívo .

.

.

' Aproveite sempre o leite na .ua

exerceu durante muito tempo a alimentação, quer .imples. quer

direção geral do extinto DIP, como componente dos mais va

Licurgo Ramos Costa, atual

I
riados alimentos. SNES.

encarregado do escritório co-

mercial do Brasil no México, e B R I T OManuel Franchini Neto, chefe

Ido cerimonial do Palácio dos O alfaiate indicado
Campos Eliseos do govêrilo de Tiradentes. 11
São Paulo.

O presidente' da República O d t· d dassinou decreto, tornando sem . es IDO a reu a
efeito o decreto que aposentou
o escritor Gilberto Amado no

cargo de embaixador.
INS'fRUCÃO N. 5 G'l

(A�tera o l>razo estabelecido J)�[a Instrução 111. 2, de 19/3/45) Por outro decreto, o sr. I-

A �\Ip('rintendência da �loeda e do Ci'édito fie acôl'do com o dis- berto Amado foi posto em dis
posto no\artigo 6° do Decreto-lei n. 7.293, de 2 de Fevereiro de 1945, ponibilidade, a contar de 10 de
tendo PllI \'isla as solicitações Que lhe foram feitas e de acordo com a janeiro do corrente ano.

TeSDiuçüo cI/\ Conselho, em sessão de 27 d�ste, ,esolve baixar a seguinte
. instruçúo:

Artigo 30. Jetra "B" Decl'eto-lei 7.293, de 2/2/43.
() prazo concedido para a liqllidaç�b d')s dep"sitos já existentes em

15/4/45, entre bancos, a que sr refere o itL'lll II da Instrução n. 2, desta
�nperinl<'I1(lencia, fica prorrogado por mais 90 dias desde que os bancos
'ntcl'essadw; entre si ajustem. \

Hio (1(' Janeiro, 28 de Setembro de 19.15.
José neira Machado - Diretor Executin)

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

VIDA SOCIAL
ANIVERSÁRIOS

Fazem aROS h9je:

Amaurí Rodrigues da Cunha e sra.

Por parte do noivo, no civil, o sr.

Alcino Figueira e sra. e, no reli
giollo, o sr. Mário Peixoto e .rito.
Rute Figueira CarlXllho.
Ao jovem e distinto par, nuaso•

ainceros voto. de perene. venturas .

Q menina Arina, filha do sr.

.Artur Beck;
.0 sra. Maria das Neves Ro.a;
a menina Elí·Teresinha, filha do

· sr. Leopoldo Meira;
a sra. Antonieta Melo Lubi;
a menina Regina-Maria, dileta

·filhinha do sr. Silvio Machado. só
-eío da conceituada firma Machado
..& Cio.;

o menino Carlo. Amelro Coelho;
a ara. Maria Pereira de Soulla;
o ara. E.ter Formiga de Sou.a;
o .r. Antônio Ferreira de Melo.

*

Faz anos hoje o ar. prof. Odi·
·

.. 1an Fernandes, lente do Instituto
,lie Educagão e SecreUírio da A.
,1iociação Comercial.

•

Transcorre, hoje, o aniveuariO
Eletalício do sr. Moacyr Gunha.
rpiloto da nossa Marinha MercaAte.

•

· Fazem anos amanhã:
o jovem Alaôr Marcos de Sousa;
o sr, Newton Almeida, cornpe

tente funcionário da agência do
. Banco do Brasil, ne.ta capital;

o jovem Walter de Oliveira Cruz
filho do ar, Vidal de Oliveira Cruz,

. reaidente no Estreito;
Q sri':a. Dita Cunha, dedicada

func. da Imprensa Oficial no E.
todo;
a .ra, Alba Grizard Pe.. i, e.pô

,.0 do ar. Haroldo Pezzi, func. da
_D E. R;

a menina Arlene. filha do .r.

JCD&é da Co.ta Vaz, furic , público
.·••tadual;

a menina Cleuea Elí, filàa do
..r. Manoel Alfredo Barboaa, co-

· mercia�.te lnO Eatreito.
•

Tran.corre, amanhã, a data na

-talícia da gentil .rito. Eunice €01.
_lado Caldeira, filha da exma. sra

·11va. Mauro Callado CoBeira.
*

•

Visitas:
E.teve em noua redação, onde

manteve cordial pale.tra, a exí
mio pianista Arnaldo Rebelo, já
aquí conhecido e apreciado, que,
segundo declarou, dluá um recital
Ra próxima, 6a.-feira, no CineRib.

*

HABILITAÇÕES
Estão-se habilitando para

casar:

O sr. Ângelo João Pereira
com a srita. Laura da Rosa;

O sr. Ary Demoro' com a

srita. Rosalina Sagaz;
O sr. João Carmo Linhares e

Ondina Maria Rebolo;
.

O sr. Arnoldo Gregório Ma
chado com a sríta. Luzia Mar

garida Pereira de Souza;
O sr. Oteral Bueno da Silva

com a srita. Alyina Guedes;
O sr. Oswaldo Rosa e Izabel

Péres .

*

-Casamentos s

, Hoje, civil e religioaamente. na

l, 'reaidencia doa pais da noiva, rea
.liza-a. o enlace matrimonial da
:prendada arita. Juatina Penna, fi·
.lho. do ar. Arlindo Panna., com o ar.

.Jo.é Dioa Figueira, alto iuncioncí
..rio do firma Goadwin Cocoz&Q &
<€io.. Ltdc., da Rio de Janeiro

Por parte da noiva, no religiaao,
" ..rvirão da padrinho. o ar. Arlin
<do Penna e sra.; no civil, o ar.

r-----------------------------------------------------------�

EIJAINE AMIN
por intermédio de seus pllis Esperidião e Elza, par
ticipa aos seus parentes e amigos da família, o nas

cimento de sua irmanzinha TEREZINHA, ocorrzdo
no dia 28 de Setembro findo, nesta capital.I

Itstabelecimentos José Daux-SIA Comercial
Ao comércio em geral e a quem interessar possa, Jorge Daux e a

Sociedade Cinematográfica Brasileira Limit,..da, ambas firmas desta pra
ça .com estabelecimentos às ruas Conselheiro Mafra n. 10 e Arcipreste
Paiva n. 6, respectivamente. comunicam a sua transformação em Socie
dade Anônima sob a denominação de ESTABELECIME:.'{TOS JOSf:
DArX - Sociedade Anônima Comercial, com séde e estabelecimento
nesta Capital à citada rua Conselheiro Mafra n. 10, sendo seus Diretores
os Senhores Jorge Daux e Mussí D'ib Mussi, tudo nos termos e condições
da documentação registrada e arquivada na MM. Junta Comercial do
Estado sob n. 5.886, em Sessão desta data.

Assim, a nova entidade que iniciou hoje as suas operações comer

ciais, espera l1lerecer da distinta f'reguez ia que sempre dispensou às f ir
mas transformadas a sua máxima consideração e preferência. àquelas
mesmas provas de amizade, que serão, estamos certos, reco:npensadas
com a nossa melhor bóa vontade de bem servÍ-la.

Florianópolis, 4 de outubro de 1945.
Jorge Daux, Direto�

Superintendência da
Moeda e do Crédito

._-------------------------- lOTAS POLITICAS

Rio, 5 (A. N.) - Deve ter

chegado ontem à Itália o na

vio do Loide Brasileiro, o "Pe
dro Segundo", que trará de
volta ao nosso país oficiais e

praças da F. E. B. que ainda
alí se acham.

Comprar na CASA MISCE·
LA.:·iSA é sab\,;j eCOnOLlHl.:ilr ..

de Itaja,i)
Rio, 5 (A. N.) - Dentre de

Iíberações tomadas durante a

reunião de ontem da Comissão
Executiva do Partido Social
Democrático, figura a COll'\IQ

cação do Diretório Regional,
que é composto de cento e

trinta membros, para uma

reunião no dia vinte de outu
bro corrente, com o fim de ela
borar a lista tríplice dos can

didatos dêsse partido para o

Conselho Federal e Câmara
dos Deputados, essa lista será
encaminhada ao secretário ge
ral do P. S. D. comandante
Augusto Amaral Peixoto, que
dará seu parecer para pronun
ciamento decisivo da Comissão
Executiva, que dentre os cín
coenta um nomes apresenta
dos escolherá dois candidatos
ao Conselho Federal e dezesse
te candidatos à Câmara dos

Deputados .

ROTARY eLUD,Mensal do(Do Boletim
DIRCINI1A MALUCA DA ANTIGA DESTERRO

Beatriz Bandeira
Dircinha Maluca dos cachos de ouro

vestido vermelho

parece uma chama!

Dircinha Maluca, dos olhos cinzentos
de um verde-cinzento
da cõr dêstes mares,

Dircinha Maluca, de gestos tão sujos
de alma tão limpa
tão limpa e tão pum
Da cõr dêstes céus.

..

Dircinha Maluca, debaixo de chuva
tremendo de frio, brincando de amôr
a roupa alagada, colada no corpo,
colados os cachos no rosto infantil.

Dircinha Maluca, de corpo de pluma
tão leve e tão frágil. que o vento da tarde
bem pode levar ...

Dircinha Maluca da antiga Desiêrro,
buscando os incautos nas sombras do cais;
correndo de um lado, fugindo pra outro,
parece uma chama que o vento açoitou.

,
�,

Programas
de rádio

RÁDIO GUARUJÁ
Programa de hoje

10,00 - Bom dia para você.
10,05 - Música, divina música.
10,30 - Meu Brasil br-asi leiro.
11,00 - Melodias das Américas,
12.0tJ - Momento político nu-io-

nal.
12,05
12,15
14,00

Prendendo os incautos nos braços de fogo
queimando-os no corpo de brasa candente,
Dircinha Maluca, que pena me dás!

E ao ver-te tão leve, correndo e saltando
com as vestes vermelhas voando ao vento
e os cachos dourados dansanâo no ar ...

- Noticioso Guarujá.
- Oferecimentos Musicais.
- Eneerramento.

... eu penso que um dia o minuano te leva
te arranca da terra pra dentro do mar.

Então ha de vêr-se! Bem sei que tui de ver-se!
as gélidas ondas arder, pergar fogo,
e o incêndio vermelho queimando no mar.,.

• e •

18,00 - Ave Maria.
18,05 Alma Por-tenha,
18,30 - Cine Lar.
18,45 - Memento Esportivo.
19,00 - Serviço de informações

do Hemisfério.
.

19,10 - Sleepv Lagoon.
19,30 - Noticioso do D. N. l.
20.00 - Páginas de mestres.

20,30 - Música popular brasilei-
ra variada, em gravações.

I
21,00 - DEi"lóNIOS DO RITMO

(programa de studio).
21,30 - Solos de piano.

• • •

"E.'\USSORAS DOS ESTADOS
UNIDOS"

(Português)
SE VCI€E GOSTA

DE

NOTA DA REDAÇÃO: - Essa composição poética
tem, não há negar, chispas vivíssimas de beleza.

Embora não compreendamos como Dircinha Malu

ca, "de alma tão limpa", andasse "buscando os incautos
na beira do cais", reconhecemos no perfil da dvidivanas
certas linhas firmes, bem riscadas, reveladoras do talen
to da poetisa que lavrou os versos para aqui transcrito.

Da poesia não se exige muita lógica. O rítmo, êsse,
parece-nos indispensável. A emoção, outro tanto. E quer
um quer outro fluem daí como jactos de bom manancial.

Repetimos. Há chispas, palhetas de ouro nativo sal
tando no curso da produção supra. Aliás, não a trans
creveríamos.

Notícias
Ouça os boletins informativos

que são transmitidos tôdas as meias
horas, e os da Radio Cometa, de 211
a 6Q feira, às 21,30 horas.
Música Sinfônica
Ouça em sua casa a grandiosa

Orquestra Sinfônica da N. B. C. to
dos os domingos, às 2tl,OO horas.
Programas femininos
Sintonize o seu receptor, às 19

horas, de 2a a 6a feira e ouvirá Sa
gramar de Scuvero com as suas co

nhecidas palestras.
Assuntos comerciais
"O Mundo de Amanhã" e o pro

grama que lhe interessa. Todos os

sábados às 22,35 horas.
Conhecer os Estados Unidos
Faça uma viagem maravilhosa

através dêsse grande país ouvindo
"Conheça, os Estados Unidos" que
é transmitido aos sábados às 19,34
horas.
Teatro
Ouça um dos melhores "broa.

castings" no gênero, sintonizando o

"Radio Teatro das Américas", tô
das as 4as. feiras, às 19,35 horas.

O Crediário «KNOT» tem o prazer de avisar que
mudou seu escri-tório para a rua Felipe Schmidt n° 52.
«EDIFICIO CRUZEIRO·', onde espera, como sempre, mere
cer a estima 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.
..

EDIFICIO CRUZEIRO

Guarda-livros
Aceita uma ou duas escritas

avulsas
Informacões nesta Redação.

CORRETORES
Precisamos. Informação à Rua

João Pinto n' 6 ou Caixa Po.-
01. t42 IOv-5

Trará soldados
nossos

Rio, 6 (A. N.) - Em home

nagem aos bravos expedicioná
rios, realizou-se ante-ontem à
noite, no estádio do Vasco da
Gama, uma interessante par
tida de futebol, entre um sele
cionado carioca e os craques
que lutaram na Europa. A
renda dessa pugna que termi
nou com a vitória do selecio
nado pela contagem de 4 a 0,
foi destinada às famílias da
queles que tombaram nos cam

pos de (atalha.

Estabelecimento
Gràfico Brasil

PRECISA· SE de um com

t)ositor para trabalho comercial.

Paga-se além do salário míni
mo. 3v 1

-. )'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CASCAS DO ARROZ

IMuitos têm sido os estudos
feitos no sentido de melhor ser

aproveitada a casca do arroz.

E d dOr. H. 6 s.
m algumas partes o mun o

são elas jogadas como matéria
inútil nos rios. Em outras são
utilizadas como combustível
nos próprios moinhos de arroz

e também convertidas em bri

quetes em conjunto como sub

produtos do petróleo; e o .va-
10'1' calorífico das cascas de ar

roz é bastante elevado para
justificar o seu uso nêsse mís
tér, embora haja sido difícil
obter um briquete suficiente
mente compacto, devido à sua

natureza elástica. CONVOCA.ÇÃO
Outra aplicação que tem si- r:� �rdem do sr: P�esid�nte, convi�o to�os. ,os a�sociados

do dada às cascas do arroz é do Grêmio Estudanttl Catarmense pala assístírem a Assem

Fa ração do gado. O valor a.li- -bléia. Ger�l, .a realizar-se �o ;p.róx:imo dia seis, na séde social

mentício é baixo e além disso do LIra '1 ems Clube, com mIClO as 14 horas, ocasião em que
o seu conteúdo em silica tor� serão tratados assuntos de real interêsse ..
riam-nas perigosas para ali- Florianópolis, 3 de outubro. de 1945.

, .

mentução dos an nnaís. Na In- LUIZ E. Fonseca - Secretár-io

glaterra, quando utilizada uês-
se fim é necessária declaração
expressa, segundo a Lei de
Adubos e Rações.
A porcentage'm média da

composição ela casca do arroz,
segundo o Departamento de

Agricultura Norte-Americano,
é a seguinte:
Umidade

Siderúrgica do Brasil
Rio, 5 (E.) - Foi julgado no

T. S. N., a apelação n. 3.509,

Irelatada pelo monitor Raul
Machado e referente ao proces
so originário de São Paulo,
que responderam os diretores e

rundadores da Companhia Si
derúrgica do Brasil. Em pri
meira instância o processo foi

julgado pelo ministro Pereira
Braga, tendo funcionado como

representante do Ministério
Público o procurador Clovis
Kluel de Morais, que também
funcionou, ontem no Tribunal
Pleno.
A defesa esteve a cargo dos

advogados Bulhões Pedreira,
. Lauro Fontoura, Estélio Gal
vão Bueno, Nonato Cruz e ou

tros. O Tribunal Pleno confir
mou a sentença Ia instância,
ficando, assim, absolvidos os

srs. Márcio de Assiz Brasil,
Trabalho. Comerciai.

I
Tése. e Memorais Laura de Assiz Brasil, Maria-

Impreasão a côres Doublés e tricrornias no da Rocha, almirante Amé-
7,93 Composição de livro. e Revis:as - Avulso•. Caixa.

I
rico Ferraz e Hugo Guimarães

Cinzas 19,54 Jornais E.tojo., etc. dos Santos, principais funda-
Cinza insolúvel em lOS, dores da Companhia, e os srs.Aceita encomendas para o interior do Estado:\I. C. 1 18,58

I
Israel Averback, Leon Aver-

Fibra crúa 41,29 Rua Tiradentes n°. 10 - •• Florianópolis ••• Santa Catarina buck e demais acusados. A Cia.
Proteína 2,66 vai voltar a funcionar.
Extra to etéreo 0,80 ����:-=�����=::�=::�;;;;;;;;;;;;;;;;��;;;;;;;;.;;;;��;.;;;;:;;;;;;;;;::=�Não obstante diversas expe- ,.

riências realizadas a casca de OD INarroz não pode ser considerada
um sucesso de importância f/.AJÚI
econômica sob o ponto de

ViS-�It, ..•[ta alimentício. Foi sugerido .AI
que talvez estas cascas t íves
sem utilidade na fabricação do
linoleo, substituindo total ou

parcialmente a madeira ou cor

tica moida. Com estas cascas é

possível fazer furfurol. Tam
bém as experiências indicaram

·que as cascas de arroz por si
.sós não servem para a fabrica

ção do papel. É possível que a

polpa conseguida com os mes

mos possa ser utilizada em

combinação com polpas proce
dentes de fibras mais compri
das, naquelas regiões onde as

cascas ele arroz podelll ser ob-
tidas em grandes quantidades

Ie a preço insignificante. Na re- Dr. Artur Pereiravista "Industrial and Engi- li.
neertna Chemistry" cornuní- e Ola·ve·lra v t ít
ca-se que em 1937 estava fun-I ,

O o na srr a .......................•................. - .

clonando na Louisiana uma

I
Clínica Geral d.. Adulto.

fábrica para produção, com La��:���� dadecrt:J�el

I
Aluna do ... : ..... - .........• - ..................•.... , ..

cascas de arroz, de celulosa clínica••
destinada ao fabrico da sêda Con.ultório: rua Felipe Seh- AVISO: Os votos ilegíveis, ou riscados, serão anulados.
artificial, e que o Japão cogi- I m-idt, 21 [alto. da Coa0 Pa.

rai.o], da. 10.30 á. ia • da.

Itava da organização de uma 15 à. 18 h••
grande emprêsa para o mesmo Relid3neia: ru,a Vi.e. de Ouro
fim. Em Burna foi sugerida a Preto, 64.

Iutilização da casca, como ori- Fone: 769 [manuall
gem da silica para a produção

1 __

de vidro, tendo-se observado

que, na combustão produzem
cêrca de IS"" de cinza que
consiste em sílica finamente
dividida e num estado de pure
za mais elevado que a areia de
quartzo dessa mesma regiao.
Em Madras foi estudada a pos
sibilidade do emprêgo das cas

cas do arroz no fabrico de car

vão ativo. Diz-se que nas Fili

pinas foi descoberto um pro
cesso para produzir carvão

��tSO{f� Laboratório CHnicO I��6� �.

f:§ � RUA JOÃO PINTO, 25 - Fone: 1448
� � (em frente ao Tesouro do Estado

RnÁTOr1DPRTOLOGICRS Florianópolis

S a nu oeDol
. CONTEM
OITO ELEMENTOS TOfUCOS:

ARSENIATO, VANADA·
TO, FOSFO�05.CALClO

ETC

TONICO DO CER.EH'RO
TONICO DOS MUSCULOS

DR. HE.NRIQUE
STODIECK

O. Pálldol. Del!leup.redol.
ElfJot.dol, Anêmicol, Mi.,
QU. criem Migro,. Cri.nçe.
UQuílic.. , r.c.b.rio e toni-
ficeção g.r.1 do o,g.niamo

CO"" o

Sa nguB 001
Ue D.N.S.P. rr 199, de 1921

(Membro dos Institutos de
Direito Social Brasileiro e

Paulista, lente da Faculdade

I
de Direito de Sta. Catarina).

-- ADVOGADO --

Praça 15 de Novembro, n
' 1.

.010 3-Caixa Postal -- 86;

I�EMORROIDES
EJt, fip,clfitl1
aliviii ti5 dfrleJ
, euit« t1S

iHfecfiltS �

A ação benéfica tia Po
mada Ma n Zan, prepara
da especialmente para to
dos os casos de Hemor
roides, é imediata, alivia
a. dóres e os pruridos.
acalma e evita as cornpll
cações infecciosas das ul
cerações e varizes hemor
roidais. A venda em t.das
as Farmacias em bisnagaa
com canúla especial par.
facilitar a aplicação.

MAN·ZAN
PARA HEMORROIDU
Um produto De W",

BREVEMENTE
Importação direta de todo
material e aparelhos de
rádio, amplificadores e

transmissores para ama

dores, Preços excepcionais .

Empresa Importadora
Ltda. Florianópolis.

Medina Farm. NilrbaJ Alves de Souza
Parm. L, da Costa Avila

Alt.3

408 sofredores
Dra. L. GALHARDO-Ex

médica do Centro Espíri ta.
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

consultório para a Rua
do Sena.do, 317-2° anda.r,
Rio de Ianeiro, onde passa. a
oferecer os seus préstimos.
Escreva detolhadamente'
nome, idade, endereço e en

velope selado para ares·

posta.

Yeda M. Orofino
CIrurgiã - 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.

Exame de sangue, Exame para verificação de cancer,
Exa� de urina, Exame para verificação da grovi
dez,

.

Exame de escarro, Exame para. verificação de
doenças da pele, boca. e cabelos, Exa�e de fézes,

Exame de secreções.
Jlutovaccinas e transfusão de sangue.

I"�

Exame químico de farinhas, bebidas, café. águos, etc.
..... : .

Grêmio Estudantil Catarinense

Estabelecimento
,

Gráfico Brasil
DE

NICANOR SOUZA

CR s 6.�50 00

Crédito Mútuo Predial
Proprietários -- J. Moreira & Cia

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

PRÊMIO M li IOR

Muitas bonificações e médico gratis

I Tudo isto por a·penas C�$ 1,00
·�---- I ...

FACULDADE DE DIREITO DE SANTA CATARINA

Centro Acadêmico XI de Fevereiro
CONCURSO RAINHA DOS ESTUDANTES

Oswaldo Apolonio da Rosa
REPRESENTACÓES

Aceita representações paro o Es todo de
Santa Catarina.

Laguna. - Cx Postal, 66. - TelQ Rosa.
Santa Catarina.

descorante e silicato de sódio
com a cinza carbonífera que
resulta da combustão das cas

cas 110S moinhos de arroz.

Além dêstes outros fins são
dados às cascas de arroz tais
como: matéria para embala

gem (de garrafas de vidro);
recheio no betão; cama nos

galinueiros e ingrediente no fa
brico do sabão. (Da revista
"Vitória". de S. Paulo).

lotes. Pede-se à pessoa que o

encontrar entregar ne st a reda

ção que será gratificada.

I
PerdeD�Se c��(re�:�!: do�:1 CASA -- VRS 400,00

Precisa-se de uma até CR$
400,00. Aluguéis adeantados.

Informações fones 1022 e 1360
5 v5 ou Caixas Postais 240 e 270.

-

Fabricante e distribuidores das afamada.liI con
fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras. riscados, brins
bons e bdratos, a.lgodões, rnor-íns e aviamentos
para alfa.i'J.tes. que recebe diretamente das

Snrs. Comercia.ntea do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florian6polis, - FILIAI$ em Blumenau e Lojes,
e....wm+ c=;

fábricas, A Casa "A CAPITAL" chama a atenção do.
visita antes de efetuarem lIua� compras. MATRIZ em

I

I
I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1 - Que a estrêla mais pró
xima da Terra, chamada po
r isso mesmo" Próxima" , da Iconstelação do Centauro, está
a 35 trilhões de quilômetros de
nosso planeta.

2 .- Que, segundo estudo e

I
obse rva ções do famoso fisiolo
gista inglês Henry Flynn, não
envelhccemos qu.mdo estamos
t ra balhanrío ou quando preo-

I
cupados, mas sim quando eeta-
mos dormi ndo.

3 -- Que, atualmente, a des
pesa média em whískv, cerve

ja e licores, nas ilhas Britâni
cas, iguala por ano 20 custo to-

I
tal da guerra de três anos tra-
vada n:. T'ran svaa l, contr� os

I
Boers, nos derradeiros anos de
,!:ovf'l'no da Rainha Vitória .

4 - Que, em certas regiões
da Iudia, o tigre é tido como
11111 animal sagrado, o justiceiro

Idos deuses; e que, quando al
guém é abatido por um tigre,
sua família é excluida da socie
dade, pois acreditam que o

morto havia incorrido na cóle
ra divina.

5 :__ Que um dos museus mais
curiosos do mundo é um que
existe em Copenhague, dedica
do exclusivamente ao grande
escultor dinamarquês Bartolo
meu 'I'holwaldsan , pois, em ca

da uma de suas numerosas sa-

ÚI.S há apenas uma única está
. tua, sempre da autoria daquele
artista.

6 - Que o sábio italiano Gi
rolamo Segato (1827-1893)
passou muitos anos estudando

5 y' 3
no Egito as múmias conserva
das nas pirâmides e nas anti-

I gas tumbas; e que, nos seus

longos anos de estado, aquele
cientista conseguiu descobrir

I
um método que lhe permitia
dar a consistência de pedra a

I
flores, fru.tas, animais, e mes
mo a partes do corpo humano.

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

CASA ou TERRENO
I QUER VESTIR-SE (OM CONfORTO E ELECiANCIA? H. Moura c ampra,

PROCURE A Avenida Rio Branco, 89

fMSi�:�'����CO nlfa)u�tJ��t�to. ���t�an!OIi�ia. II :�O:t:o:ri�e'VS.;EA;!lre�'t-QrÁSI�-cUeoA-·sQ-1 P'�;;:;;'=;'��;:il.
�== =:;��E �Cl-ube Náuticó Francisco Marlinelli I \'.

1/2 a dse H. P.
_�::o :�::_.p�.:e_:.._:�_t�2

.... do lIIat.ema UOl'TOIlO, apanlho .eJl1to- Desele ebterurmárlo eo lwmem II da mulher C O N V I 'r E .

I
.....,... '1'éealeo: DL PAULO TAVAmIlI Levando a efeito merecida e justíssima homenagem ao

I
REPRESENTANTES

emprego ?_Cuno d. Rad101� c.tm1ca com o dr. saudoso consócio Libório Soncine, com a colocação de seu re-
-.n� l1e AbNlJ Campa'18rlo (Uo Pau·

trato na séde social, convidamos ao sócios dêste clube, ativos. 'rma-OS filavam I Procure então a nossa Gerên-to;l. ll'.JIi)f!C1altsaQO em llJPne e ..114.
.

I t d Ih d b lUcia e preencha a nossa "ficha de·Pdbl1". �1n UninnsldadlJ do Rlo a. Ja· OU licenciados, princlpa men e aos a ve a guar a, em como..._, ..-

I
informacões úteis", dando tôdas_eIro. - GlD.bUl.ÚI ch Ralo X - lllect.To- aos dignos clubes náuticos da capital, ao� _

nosos torcedores e Rua João Pinto. 6

I
.

di
•

-' ,.

tear<iloa<nfll1l elfillca - llletaboUml.? M'
aos amigos do homenageado, para a reumao que levaremos a Caixa Poatnl , 42 • �o�np�����e�:o::�:�s�nj��o et:;ai - 8on.e.a.m Duodcmal - Gabl.D.ete
efeito, domin2:o próximo, 7 do corrente, às 11 horas. I Florianópolill aos intf'ressados na aquisição de... rtmoteMlpla - Labora� 9 D1.I.cro. �

b f
. "

()A D[reiolr"" ons linClonanos as.CODIa II IlllW.. cUnica. - Rua l"ertIUIdO ...

.. ('oJlsumo de trígu
de 11 milhões de mexicanos

não consomem pão de trigo,
devido ao baixo nível econômi
co da populaçao, que so rue

permite adquirir o milho in-

� ispensável para a confecção
._ a típica "tortilla"

mexicana.!";"� I

Cil'('u]açâo "'u�;�))�etiiria _ Se

gundo dados fornecidos pelo
'Tesoureiro Geral da Repúbl i
.ca, a moeda circulante em

Cuba ascende a .

: )00.578.480,82 de pesos ou

dólares, sendo $; 264.778.472,00
e}'íl dinheiro cubano e ------------------------------

$l225.800.008,82 em dinheiro
nbrte-americano, o que dá um

per eapíta de $ 62.44.
.:� ,:;r ':�

Exportação lng'lesa para a

Argentina - Durante a pre
sente guerra, a Argentina acu

}mulou na Grã-Bretanha um
,

saldo de .f: 62 milhões. Como
conseqüência os ingleses têm
planos grandiosos de exporta
ção para o Prata. De acôrdo
com uma proposta apresenta
da ao govêrrio argentino (em

março, a Inglaterra esta rIa
disposta a fornecer dentro de
111 te certo prazo, depois da

, uerra, grandes quantidades
_J.#.". equipamento ferroviátio,
- ;,:Jus, automóveis, maquina

'Tia. e outros produtos indus-II triais, a fim de atender a uma

f procura acumulada durante
.cinco anos. O que é mais im
\ portante, segundo se divulga
é que para certos artigos, co

.
mo caldeiras e algum equipa-

I

mento ferroviário, a Grã-Bre-
tanha ofereceu embarque irne- 1------------------
-díato.

ti

eonomic
inanças

e

eOlllpl'H de gado destínado
o J'{éxico - Um grupo de ta

e:ndeiros mexican,os anda per

orrendo os países cen trO-Il11ericanos no sentido de exa

inar a possibilidade de

com-Ira de gado vacum para o Mé

íco. Essa aquisição seria fei

a se houvesse excedente sã- I
re a quantidade que se neces
ita para o consumo dos cita

os países, visando uao pre ILb

, ..ar, de nenhuma forma, ês
e consumo.

Cêrca 'I

DE PESSOAS TÊM

USADO COM BOM RE

SULTADO O POPU·

DEPURATIVoLAR

DO SANGUE

() Fígl\rtfl. (I B..,v", " coração
Pur rões li Pélf' Prnrtuz nôrt>!' de
nOF {) ...... " •. ·R"'ljm!1tl�rnCl. Ctlg'upirl1.
h ... !q. An ernt«, ,., �hnrto"
Illflf ... n�lv" >I' (lrgItOl�rJIO .. '\gradável como licõr.
O FUXTH 914 ", ... tá I'Iprnvtldo velo D N. S. P.
('''UI() "'"xili�r nn trRt,.,rnf'�to cjft Sffilií' f' Rt-'u.
Il,H��Fm(l OH n'''''lm .. Or;!!PID.

VALIOSAS OPINiÕES
O ELIXIR «91�».dada a sua

base, é ótimo auxiliar do tra
tamento da Sífilis principalmen
te nos casos em cue a via bo
cal é a única possível.

'{al Dr. Benedito lal08a.

o Estômazo. (I�

Cabeça, DÔrf'R
Oueda do CH,-

Atesto que aplique! muitas
vezes o EUXIR ,,91�» obtendo
semnre os melhores resultados
no trctamente da Sífilis.

(a) Dr. Rafael Bartolelil

Rua

CONTA CORRENTE POPULAR
JUfOS 51/2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

BanC��T���iS!��t�o!��o�!,�! S.4. I
RESERVAS: CR$ lJ.500.000,00

Trajano, 23 - Floriãnõpolis

Camisas, Gravatas Pirame
Meialdal melhores. pelos me

D.orCI preços 16 na CASA MIS
CILANEA - RunC Mafra. 9. Empregada

Na rua Bocaiuva. 19
precisa-se duma.Calçados paro <e nho ras, últi

mos modelos. preços ao a icançe

,de todos
..

Petuso
"

vende na

rua 1'iradentes 19.

Concurso para Coletor e Escrivão
dt Coletoria Federal

Curso de preparação: Rua Emilio Blurn , 13 •

Lnform açôes: Dias uteis das 18 às 20 horas.

Copynghl di!
The NAVE rooNIAfI{) lInc.

Alfaiate.
Carioni,

"O melhor"

avisa seus distintos rregue-

I
ses que acaba de receber
variado .stock» de casi

miras, linhos e tropicais,
nacionais e extrangeiros.

VISITE-O!

Rua Tiradentes, 9 A.

DOENÇAS NERVOSAS
Com os progressos da medicina.

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

I

..

Rua Deodoro, 33

Ftor ianópolis

Livros novos e usados.
em diversos idiomas,

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil

ou no estrangeiro.

Novidades todas as

semanas

o SEU ORGANISMO
PR ECISA OE UMA

Sedas, Casimiras e Lãs

(C,ASA 8....,. a(O$�
ORLANDO S(jA l-{PI1�LL]

Rua Conselheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
, Caixa Postal 51 --- End. Teleg_: «�carpelli» --- Florianópolis
!--------------------------------------�--------------------

1 Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Lira Tênis
Diretoria
A partir

Clube Hoje, sábado
e de Aniversário.--Coroacão da Rainha

,

de . quinta-feira, às 8 horas da manhã,
cartões de reservas de mesas aos

Grande baile de
Primavera e

na sede social, serao

sócios. Surpresas.

- posse da neva

das Princesas.
Iernecídos

da

6ovêroo do Estado IReligião
o sr, Interventor federal no ES" -.-.

tado assinou, entre outros, os se- CatoliCismO
guintes atos:
Removendo "ex-officio":

ODe acôrdo com o art. 71, itC1U lI, do decre-
to-lei 11. 572, de 28 de outubro de 1941:

Anésia Walter Crespo, ocupante do cargo
da classe G da carreira de Professor Nor-ma-

Preferem não voltar à União Soviética
santo do dia

quais protestaram contra sua

imigração forçada, pois prefe
riam viver na zona de ocupa
ção americana a regressar à
União Soviética. Muitos dos
classificados como russos, di
zem ser bálticos, ou seja dos
países anexados pela União
Soviética.

Franckfurt, 6 (U. P.) -

01
te entre os Estados Unidos e a

general Eisenhower ordenou Rússia, sôbre o assunto. De
às tropas de ocupação ameri- acôrdo com o pacto de Yalta,
canas que cessem a repatria- os aliados estabeleceram a fa

ção forçada de cidadãos russos cílitação de regresso aos cída
ora na zona de ocupação da dãos das nações unidas a seus

Alemanha. Essa ordem, segun- torrões natais. Esse acôrdo,
do se acredita, é temporária, entretanto, não foi do agrado
pois está pendente dum ajus- de centenas de deslocados, os

6 ns OU1'VRRO
lista, do Quadro Único do Estado, do Grupo
Escolar "Luiz Delfina", de Blurneuau, para o

Grupo Escolar "Lebon Rég is ", de Campo
Alegre.

Designando:
Udo Deeke, diretor da Diretoria de Obras

S, Bruno, Confessor
Nasceu S. Bruno em Colônia

pelo ano de 1060. Sobressaiu
nas letras e ainda mais na teo
logia e na ciência dos santos
padres, Era muito jovem ain
da, quando Sto. Anori o cha
mou para Colônia, onde o ele
vou às primeiras ordens sa

cras. Com a morte de Anon foi
feito cônego e; chanceler da
igreja de Reims. Encontrando
se, certo dia, com alguns com

panheiros, resolveram êle e

Prosseguindo nos informes todos os mais abraçar o estado
sôbre a organização dos Esco- monástico. Para êste fim diri
teiros em nosso Estado, pode- giram-se a Sto. Hugo, que os

mos dizer que a Federação dos conduziu ao deserto de Cartú-
Teresinha. a conhecida e milagrosaEscoteiros de Terra já está em sea. Viveram sempre separa- Santa de Lisieux.

vias de ser integrada. Uma vez dos e só se reuniram aos do- O ato constará de Mlssa cantada,
composta a parte tecníca, pois mingos. Ao se separarem Ie- as 8 horas. com a presença do Se
a administrativa já SE' encon-I vava, cada um, um pouco de I?hor. <\I'cebjsp'j �Ielr()politano, que

tra em ação serão arroladas alimento para a semana I do falm:a 3? Evangelho. procedendo,
,

'
. _ . .

. �. no fim, a costumada c popular Bell-
todas as Associações e Grupos certa vez um rrco f'lda.lgo VISI-. ção das Rosas.
existentes no Estado. tá-los, admirou-se muitíssimo A seguir, partirá o mesmo sr.

Enquanto 'a composição dos de sua pobreza e virtude. Ofe- Arce�is�o_para a séde da freguczia
. . , Ih

- . de Rlbeirão ao Sul da Ilha aonde
membros. dIngentes"se p�otes- I e�eu- es entao uma lmda vai procede� ii benção sole�e da
sa, os dOIS grupos ja exísten- baixela de prata, a qual os respectiva Matriz, recentemente
tes funcionando anexo ao monges recusaram prontamen- reconstruida.

Gr�po Escolar Arq. S. José, es- te, dizendo que 'não a podiam
tão em pleno desenvolvimento. aproveitar. Achando S. Bruno
O Grupo Escolar Lauro Müller que seu fim estava próximo,
se prepara para nos apresen- mandou chamar todos os mon

tar as suas primeiras patru- ges e fez-lhes uma confissão

lhas, pois, o escotismo com . a geral, contando-lhes tôda a sua

sua pedagogia especial e o seu vida. Faleceu o santo a 6 de

plano educacional perfeita- outubro de 1101.
mente adaptável á psicologia * ... :j:

infantil, se torna bem aceito

por todas as crianças.
Para orientar os trabalhos,

os escoteiros possuem um livro

guia, onde o grande mestre e

não menos grande soldado Ba
den Powel, traçou a orientação
do seu plano que viria revolu
cionar a vida da escola, inte
grando a infância de tal ma

neira aos princípios escoteiros
que veio a formar, mais tar

de, a coluna dos Velhos Lob�s
orgulhosa de ostentar a Flor
de Líz como uma das mais
gratas recordações dos seus

componentes de uma criancice
cheia de venturas e alegria.

O escotismo é uma organiza
ção que deixou de ser inglesa
para ser universal. Tôdas as

vezes que os países totalitários
quizeram desvirtuar a sua ver

dadeira finalidade, não pude
ram conseguir o seu desiderato
porque ela não se enquadra a

princípios que não sejam os

que exigem as crianças nessa

fase tão importante da vida,
quando o alicerce de uma es

truturação individual e tam
bem coletiva se forma.
Ditada pelo espírito alicer

çado nos mais profundos co

nhecimentos pedológicos, o es

cotismo tem o seu destino tra

çado. Pr�cisamos, sim. de ele
mentos de boa vontade que se

queiram filiar as suas hostes

para podermos imprimir-lhe o

desenvolvimento que merece.

Todos podem auxiliar êsse
trabalho, cientes de que, uma
vez bem orientado, trará imen
sos resultados às gerações que
se preparam para, com bas
tante ardor, amar e querer a

sua Pátria.

Vida lVJílitar I O ESTADO EsportivotJAPúblicas, para, sem pr�jl1ízo das suas funções,
responder pelo expediente da Secretaria da
Viacâc, Obras Públicas e Agricultura, enquan
to durar o afastamento do respectivo titular.

nAU1iUJU 6:

AqiDcia. e Repre.entaçõe. em Gero
Matriz: FlorianópoU.
Rua João PiRto. n. !!
Caua Po.tal. 37
Filial: C.eaciúma

. Ruo Floriano Peizoto.•/n (Edit.
Pr6prio).-T.legrama.: ·PRIMUS·
Aaente. DO. principai. D\unicipia.

do Eetado

*

PROMOÇÃO NA AERO O GR:eMIO ESTUDANTIL EXCUJl.--

ClONARÁ AO SUL DO ESTADO
NÁUTI<?A . EI1I princípios de novembro pró-O chefe do governo assinou, x imo, o Grêmio Estudantil fará

na pasta da Aeronáutica, os

lum:1
brilhante excul'�ão ao Su: .O()

seguintes decretos: Estado, fazendo realizar em varras

Promovendo: ao posto de 2Ll cidades, grandiosas competições Ps.

tenente aviador da Reserva de portivas,
J ii foram tratadas as negociações

2a classe, os aspirantes aviado- pelos jovens dirigentes do Grêmio,
res da Reserva de 2a classe, Aler i no e Soncinl, que, dirigindo-se
convocados _ Aurélio Faico na se-unna passada. em viagem t's-

pcciu l, ao Sul. entenderam-se perda Paixão, Léo Martins de Me- feitamente com diversos esportistas
lo, Pedro Antunes Steiner Arí orientadores do esporte sulino.
Alvaro Fontenele, Carlos José * * *

de Oliveira Carneiro, João O Grêmio disputará Fut.ebol, Vo-

Friok, José Eduardo Junquei- le ibo l e Basquetebol
);a sua excursão, o Grêmio apre

ra de Andrade, Lauro Parente sentará em canchas sulinas, qua-
Feodrlgues de Brito, Luiz de dros de velei. basquete e futebol,
Paiva Silva, Hilton Bergmann, integrados por jovens que centro

Ubírajara Ludwig e João Ba- Iam a pelota já com grande maes-

tria.tista de Campos Neto; ao posto ;; * '*'

de 2° tenente mecânico de
Atletismo

avião os aspirantes mecânicos Além do programa variado de
de avião José Rolemberg Lessa jogos, o Grêmio crncorr-erá NU

de Albuquerque, Nilson de provas ntléticus, [ais como cor-ridas

t R d
.

E ld L' de 75ms., 100 ms., salto em altura,Frei as o rigues, va o Ira
salto em distância, lançamentos dr:

Maia, Reinaldo de Lima
.

Mal- pêso, disco e dardo.
donado, Décio José de Carva- '" * *

lho Paulino, Varese Horta e Pentaclo
às 1Ivan Miranda de Sousa; ao No programa de atletismo rave-

Posto de 20 tenente mecânico �·ú. também. a grande prova dn
'Pentaclo ", que C0l110 o nome indi

de armamento os aspirantes ca, constará de cinco provas dispu-
Elvert Costa Freitas, Hélio tadas por um atléta.
Ferreira Moreira da Silva, Jo- * * ':'

sé Alvarez Garcia e Eduardo Conferências
.

t d 20 t t A diretoria do Grêmio, com o fimDalla; ao pos o e enen e
de mais aproximar os estudantes ao

mecânico de rádio os aspíran- seio estudantil fará realizar algu
tes Diogo Lordelo de Melo e mas conferências, em que os estu
José Pereira Mosca; ao posto dantes discutirão um determinado

de 2° tenente mecânico de íns- tema ou palestrarão sôbre qual-
quer assunto próprio do estudante.

trumentos de bordo o aspíran- ;; * '"

te Luiz Gonzaga Flores; e ao Departamento femdníno
posto de 2° tenente fotógrafo Pará parte da excursão o depur-
os aspirantes Cícero Ferreira tamcnto feminino do Grêmio, fnr-·

Drumond, Orlando Cassius do mado por gentis sexhorttas do nos-

so meio estudantil.
Rego Macedo e Júlio Longo. oi< �, *

CONTRIBUA ônibus especial
para a Caixa de Esmolas aos Indí- A embaixada partirá em ônibus

"entes de F�orianópoli.. especial desta *ca�it:I.

A fábrica de calçados "PELUSO'
acaba de instalar uma ca.a de
calçados para senhoros. na rua

Tirad.ntell 19.

Esconsmo APENAS Cr$ 3,041
Com essa ínfima quantia Vo�io

está auxiliando o seu próximo.
Contribua para a Caixa de Esmolas
ao!'! lndill'�nte" de FlorianóooliR.

* * *

BASQUETE
O Bandeirante não saldou ainrla

() (,olllpromisso com o "Blodin" de
Laguna. e, já a sua diretoria entrou
em e;l tendimentos com o senhor
Harol;lo GonçalTes da Luz. compn-·
l1ente da rlireci"ío do Clube "Aimo
ré". afim-de discutirem a possibili
dade do "Bandeirante" excurcionar
't Bllll11E·nau. onti!'. prov8yelmente,
jO!!arú com os clubes "Aimoré". e

"Olínmico". Estú a diretoria 'do
"Bandeirante" de parabens, oois
vê-se aue 6io poupa esforços para
I) maiDl' engrandecimento do esp';I
te catarinense.

Horário das Santas Missas
para Domingo

Catedral: 6, 7, 8. 10 horas.
Novena: às 19 horas.
Em dias da semana: Missa:

7,30 horas.
Igreja de S. Franciseo: 7, 9 110-

raso

Hospital de Caridade: (j 8.30 ho-

7 DE OUTUBRO
raso

Puríssimo Coração de Maria
(Parto): 8 horas.
Igreja de Santo Antônio: 7, 8

horas.
Igreja de S. Sebasti ão: 6,30 ho-

Festa de Nossa Senhora do
Rosár!o

Esta solenidade não é apenas
uma homenagem á Mãe de Je
sús ; é um resumo dos feitos
gloriosos das armas dos cris
tãos na defesa da fé e da civili
zação. Quando os albigenses do
século XIII minaram com suas

raso

Igreja de Sta. Terezinha: 8 horas.
Capela da Base Aérea: 8 horas.
Asilo Irmão Joaquim: 6 horas.
Ginásio: 5, 6, 7,30 (só alunos),

8,30 horas.
Capela de S. Luiz: . 8 horas.

Capela do Abrigo de Menores: 7
horas (todos os dias).
Trindade: Matriz: 8 horas.
Trindade: Chácara dos Padres: 8

horas.
João Pessoa (Estreito): 7,30 ho-

doutrinas heréticas os funda
mentos da sociedade, organizou
s. Domingos uma cruzada de
devotos do Rosário, que secun

davam poderosamente os guer
reiros que defendiam o estad.o, raso

São José: 7,30, 9,30 horas.
do cáos. Desde então o rosário '-, '" *

é a arma predileta dos cató]i- ESPIRITISMO
coso Foi o rosário que alcançou Hoje, sábado, às 19,30 horas,
a vitória retumbante de Lepan- realiza-se no C. E. Amor e Hu
to, sôbre o inimigo figadal da mildade do Apóstolo, sito à rua

religião e da cultura cristã. () Marechal Guilherme 29, nesta
islamismo. Derrotado .o seu p.o- capital, a sua habitual sessão
de�io marítimo, os turcos ten- doutrinária.
taram por terra a invasão da

I
Amanhã domina0, às 15 ho

Hungria e da Áustria. Parecia ras have;á aul;s de Moral
chegado o fim do nome cristão, Ev�ngélica para crianças, no

quando o imperador Carlos I
C. E. Bezerra de Menezes, à

Vlo, valendo-se do auxilio da rua Chapecó, s/n., e às 10 ho
Rainha do Rosário, aniquilou ras, nos seguintes Centros: C
definitivamente os turcos. O E. Amor e Humildade do Após
Rosário estava nas mãos de tolo, rua Mal. Guilherme 29, C
n&ssos antepassados, que de- E. Fé, Esperança e Caridade de
fendiam as unidades política e Jesús, avo Mauro Ramos s/n.,
religiosa contra o invasos ho- C. E. Juvêncio de Araújo Fi- José Caldeira de
landês. Na guerra do Paraguái gueredo. rua Pedro Soares 16,

Andrada e espõsar-ezava um dos nossos maiores A. E. Fé e Caridade, rua Fer-
heróis, Inhauma, pai de Mariz nando Machado 51, C. E. José participam a seus parentes e

penoa. amigas o nascimento
e Barros, com. seus comanda- de Nazaré, rua José Boiteux de seu filho· CASA MISCELANEA distri-dos, O Rosário. E lutando con- s/n., C. E. Paulo de Tarso, rua

J ROMUALDO I buidara dos Rádios R. C A.tra os hordas vermelhas, nes- Castro Alv_es 21, do Estêeito e

I 9 45 IFpolis .. 23-- --

,Victor. Válvulas e Discostes tempos modernos, achavam C. E. Seára de Amor, rua Da .� ,_____ Rua Conselheiro Mafra. 9
os heróis do Alcacar como ar- Tereza Cristina 141 no Estrei- 3 vs l
ma poderosa o Rosário. to. ,

À noite, também de domin-
0'0 às 19 30 horas. no C. E. Jo

�é 'de Na'zaré, terá sessão dou

trinária.

A afuacão
'"

de Braden

Será uma grande excursão
Dae!a a sna perfeita organizaçã;\

e disposição do seu grande progJ'a
ma. a excursão acima faz-nos crer

que será uma das I:nais briLhantes--,
até ho.i e realizRdas.
Par'lbellS, pois, ao Grêmio.

EU

Nova Iorque, 5 (U. P.) -

Segundo versão corrente nos

meios diplomáticos de Was

hino"ton durante os debates
<> ,

•

havidos na Teunião da ComIS-

são de Relacões Exteriores do
Senado êsse organismo acusou

Spuill Brande de int�rvir em

assuntos doutro País e adotar
atitude' imperialista. Consta,
todavia, que a:guns senadores
defenderam o ex-embaixador
em Buenos Aires.

BRITO
O alfaiate indicado
Tiradentes

COZINHEIRAFESTA DE SANTA TERESINHA
Prece(lida de um Novenúrio, rea

liza-se amanlJã. na Capela do Asilo
dl' Orfiis. a frslividadr de Santa

Precisa·se de uma na Avenid3

RIO Branco, 89. 6 V. 3J Sá

J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. ROIJ)ÃO CONSONI
vgUR6IA GIilRAL - ALTA CffiURGIA - 1I0Ll!ISTlAB DJIl 8IilNHORA8 - PART08

Formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde foi

...nstente por vários anos do Serviço C!.r<.lTgico do Prol. AlIplo Correia Neto.
CiruTgla do estômago e vias biliares, íntestínos delgado e grQS80, tírõíde, rins
-".... ta. bexi@'a. útero, o",áti08 e trompas. Varicoceie, nídroeeíe, Tfirj.zetl • h�1a
...-- CONSULTAS:
.. li" 6 neras, à Rua Felipe Schmídt, 21 (altos da Casa PaorllitlO). Tel. 1.6�.

RF,sID:JlNCU: Rua Este'Y>ea Jt1n1or. 179; Tel 1Id764

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

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

tericórdia, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico assisten
te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal.

CLÍNICA MÉDICA - D()ENÇAS NERVOS AS
- Consultório: Edifício Amélia Neto

_ Rua Felipe Schmidt. Consultas. Das 15 ás 18 horas
Residência: Rua Alvaro de Carvalho nO 18 - Florianópolis.

DR. ARAUJO
Allll'iatente do Prof. 8anaon. do Rio de J_eb'o

ESPECIALISTA
Doenças e operações <:'.os OLHOS. OUVIDOS. NARIZ e GARGANTA

CIlr'u.rgIa moderna da GUELA DE LOBO, do LABIO LEPORINO (lábio e MU
da bõea fendldOtl de nascença)

�oecopla. traquêoscopía, bronccscopla vara retirada de corpos K'tJ"8.nhoe, etc.

CONSULTAS: du 10 la 11 e da. 11 .. 18 bor..

Rua Hunes Machado n. 20 - Fone 1447

Dr .. Newton d'Avila I DR.
,

Opel'Oçõe. -- Via. Urinaria. -- Doen·
;GIl dOll inte.tino.. reto e anua
- Hemorroida.. Tratamento da

colite amebiana.
Fiaioterapia -- Infra-vermelho,
Conault: Vitor Meirel.. , 28.

atende diariamente ã. 11.30 h. .,

la tarde, dOll 16 N. em diant;'
R..ld I Vida! RcunOll, 88.

FODe: 1M'..

ANTONIO MONIZ

DE ARAGÃO

� .. 0.10 � • an..-
I ..".... .. .......:
CONSULTÓRIO: R. João Pinte 7 Dió
·IaJJ.IeD,Uo a•• 1... 1'1 aona. aaIDIDI·

. u_..... �_ ........

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
.... "nle" ti. CUnlea Infantil ela �88i8têncta Munteipal • 8...11&1

cl .. C.ridad ..

CUNICA .WICA DE CRIANeM E ADULTO!
OOI'f8U1J.l'óRI0: Rua Nnnee Machado. '1 (EdftJclo 8. PraaalHo), .... 1....

Con.ulta. da. 2 à.. 6 hora.
RESTDENCIA: Rua Marechal Guilherme. 5. Fone 781

I(
/ DR. JIÁRIO W:E;:NDHA.USEN

Médico do Centro de Saúde e Diretor do Hospital
"Nerêu Ramos"

CLÍNICA MÉDICA de adultos e crianças
CONSULTÓRIO:' R. Trajano, 14 (altos da Confeitaria

"

Chiquinho" )
CONSULTAS: das 4 às 6 horas

RESIDÊNCIA: R. Felipe Schmidt, 38 - Fone: manual812

DR. BIASE F'ARACO
M�l1co - chefe do Sernça de 8Ifil.lI! do Centro de 8IL1l�

DOENÇAS DA PELE - StFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE
ülBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

CONSULTAS: das S às 6 h. � R. Felipe Schmldt, 41
RES� R. Joínvile, 47 - FONE 1M3

DR .. SAVAS LACERDA
Clinica Blédico-cirurgica de Olhos - Ouvidos. Naris - Garlanta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTaRIO - Felipe Schmrdt, 8. Das 14 àa 18 h&ru.
RESIDENCIA - Conselheiro Mafra, 77.

TELEFONES 1418 e 1204

DR. GEBHARD BROMADA
�pecialista em alta- eirúrgia e ginecologia

Hospital "Migllel COllto"
IBIRAMA (HAMONIA) - Santa Catarina

Dr. POlydoro S. Tbiago
Clínica Médica f'm Geral

Doenças do coração, pulmões, fígado, estômago, Intestlnos;
rins e demais órgãos internos, de adultos e crtameas

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

RESIDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual 766

DRg SETTE GUSMAO
CREl''E DOS SERVIÇOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE JI) DO

HOSPITAL "NER1!lU RAM:OS".
CUrso de aperfeiçoamento no Ho"Spital São Luiz Gonzaga. de São Paulo - Ex·esta.
a16rl0 do Instituto "Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex·médico interno do

. Sanat6rlo de Santos, em Campos do Jordão.
DLflIfICA GERAL - DIAGNóSTICO PRECOCJil .II) TRATAMENTO IilSPJIlCIALIZADO

DAS DOENÇAS DO APAR1I:LHO RJilSPIRATóRIO.

OPERACÃO DE JACOBOEUS
CONSULTAS: Diàrlamente. das 3 às 6 horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles 18

RESID:t:NCIA: Rua Esteves Júnior. 13lí - Te!. U2.
•

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHO!

curse ..
'

A:Dêrfe!ooamento � Longa Prática no &10 de J'an.ire
"

....ULTAII - Pela 1IUlaha: �_te CU 1O,30à.12 h•• à. tarde excepto a06
•.,.... "'14 áq 1611>01'- - CORÍlU1J.l'O"IO: BIlIl loAo PIa" iii. '1'.....I'DII. -

....1 1."1 - Becl�::nn!.i;, Bu l"'rNtCCIil_ VoIlUD.l;tO, 5111.

Casa de Saúde «São Sebastião»)
A VISO

o Dr. Djalma Moellmarin tem a satisfação de comun�ca1l!
aos seus amigos e clientes, que acaba de chegar a esta Capital,
importado recentemente dos Estados Unidos, a aparelhagem
completa e mais moderna de radíoterapía.

Assim sendo, dentro de poucas semanas, começará a tun-

cionar o .

INRTl'fCTO fATARINENSl: DE RADIOTERAPIA
em pavilhão especialmente construido para êste fim, de acôr

do com as exigências téonícas modernas, anexo à

Casa. de Saúde "RãG Sehastião"
Fica, pois, o Estado de Santa Catarina em condições ?e

atender aos doentes que necessitam dêste tratamento especta

lizado, não havendo mais necessidade de procurarem tais re

cursos em lugares longínquos .

. ..... .......iii.. .... ...... ,.,-.........• F •

COMPANHIA "AJJANÇA DA BAlA"
Fadada e. 1871 - Séde: B A I"
fNCENDJO!i' E TBAN.SPfH1TES

Cifras do Balanço de 1944:
I

Unificação das
As'sociações
O sr. Marcos Pimenta, fun

cionário da Imprensa Nacio
nal, enviou um memorial ao

Movimento Unificador dos
Servidores Públicos (MUSP)
apresentando sugestões tendo
em vista a possivel unificação
das diversas associações de
funcionários do Estado, no

próprio interesse da numerosa

classe.
Para que seja colimado esse

fim, propõe que o MUSP inicie
um trabalho de persuasão, por
meio de convites-circulares en

caminhados às diretorias, con
selhos, e corpo social das asso

ciações, ressaltando os objeti
vos, necessidades, e as vanta
gens da unificação em vista,
bem como a inconveniência do
abandono da organização, uma
vez aceita pela maioria. O sr.

Marcos Pimenta salienta que
os estatutos dessas éntidades
proibem fusões ou unificações
mas, esclarece, os mesmos es

tatutos possuem dispositivos
reconhecendo plena soberania
às assembléias gerais para
quaisquer deliberações se con

sideradas de interesse da cole
tividade. Considerando a am

pliação das vantagens como o

principal elemento para a uni
ficação planejada, sugere: "A
fim de que, tornando mais per
feitamente viavel a unificação
em causa de associações, as

segurar-se obrigações e direi
tos de seus associados, se pos
sa regular-lhes as suas situa
ções - mister se faz também
unificar os respectivos estatu
tos, e ampliar-lhes as vanta
gens neles consagradas pre
vendo: Aquisição de casa pró
pria; assistência jurídica, cul
tural e social; cooperativas;
jornal, ou revista de classe; re
tiro para período de férias; e,
serviço hospitalar completo. A
concessão dos benefícios aci
ma poderão constituir-se con

juntamente, ou em Carteiras
ou Departamentos, com con

tribuição à parte - segundo
as possibilidades do fundo so

cial e em harmonia com o di
reito do associado, compreendi
das outras como triviais ou

obrigatórias para o associado
simples contribuinte". Em se-

guida o funcionário da Im- --- 1 _

prensa Nacional estende-se.
em amplas considerações de
ordem geral justificando os

pontos de vista que fez chegar,
por intermédio do seu memo

rial, ao Movimento Unificador
dos Servidores Públicos. :!""'-----------------------, III!!!

CAPITAL E RESERVAS Cr.

Responsabilidades Cr$
Receta «

Ativo «

80.900.606,30
5.978.401.755,97

67.053.245,30
142.176.603,80

98.687.816.30
76.736,401306,20

Sinistros pagos nos últimos 10 anos

Responssbilidades «

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire ·de Carvalho, Dr. Francisco

� de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araujo
� e José Abreu.
�

... --_-
-

.. ---.'" ..... -- ..

,-;
,

fABRICANTES

ARNO S.A. i:
DEPARTAMENTO:

CEMBRA - CONSTRUÇÕES ElETRO·MECÃNICAS
MA T RI Z: S Á O PAU L O - R. J O 5 � B O N I F Á c I O. 2 09

TELEFONE: 3·5111 - C. P. 217·1

PARANÁ - SANTA CATARINA
c. O. MUELLER, CURITIBA. Coixa Postal, 138. Tel. 980

1PU8!tASIi.

I 1.' H·'T!,9�s�2R�!DA.
COMISSÁRIOS DE AVARIAS

Repre.entaçõe.
Consignações •• Conta Própria

Rua Pedro Ferreira. 5
2' Pavimento

CAIXA POSTAL. 117

SEGUROS DE:
Tran.porte. Maritimo.; FerrO.
viárioll, Radoviários, Aéreos,
Ccscos, F8go. Acidente. do
Trabalho. Acidente. Pe••oai.,
Re'pon.abilidade Civil a Vida.

Endereço Telegráfico .« BOSCO))

FARMACIA ESPERANÇA
Á SUA fAlIUCIA

lu C.U1!0aeIr8 Mafra, 4 • 5 - fOM J .IU
Enb'e!m a .t.mddI.

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 à

I Irua João' Pinto. 44 .

Telefone 1134. i.
------------------_.....__...._-_......

ADVOG�\_DC)S
Dr. OSVALDO .BULCAO VIANNA
Dr. J . .T. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt S2 - Sala 5
Edifício Cruzeiro - F'Io ríonô po lta.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Combatiam a.o lado dos alemãe
RIO, 6 (A .. N.) -� A JUSTIÇA ESPECIAl. DA FEB ESTÁ ESTUDANDO A SITUAÇ,\O DE g BRASILEIROS FILHOS DE A
MÃES, PRESOS NA ITÁLIA� QUANDO INCORPORADOS ÀS TROPAS NAZISTAS� E QUE COMBATIAM SEUS PRóPRIOS

MÃOS, OS SOLDADOS DA .'ER.
---------------------_ .... --------

Florlanõpoll$ 6 de OuiuDro de 1945

Bnte-projeto da lei de rea
justamento do funcionalismo

.

RIO, 5 (E.) - Sob à presidência do general Mendes de
Morais, reuniu-se, novamente, a Comissão de Reajustamento
dos Vencimentos dos Servidores Públicos Civis e Militares.
Seu trabalho consistiu na aprovação unanime da tabela orga
nizada e que convertida em ante-projeto de lei deverá, com a

respectiva exposição de motivos, ser encaminhada ao chefe do
govêrno, na próxima semana. Adianta-se, aliás, com seguran
ça, que o trabalho daquela comissão excede às espectatívas
mais otimistas, amparando, sem distinção, a civis e militares.

Na próxima sexta-feira, a comissão presidida pelo general
Mendes de Morais realizará sua última reunião, para estudar,
também, imediatamente, o reajustamento dos proventos de
aposentadorias, pensões e reformas.

05

VERDADEIRAS

PASTILHAS

VALDA
são O uru c o remedio eficaz

para evitar e tratar

O S ROUQUIDÕES. os CATARROS
as DORES DE GARGANTA

licença do D. N S P No 186
"> • de 26 de fevereiro Qo.*>'..

""-"'h de 1935
Oril"> \>

0/0.002, EucalyplOI O. .

Material fornecido ao Brasil

-Amanhã - Simultaneamente - Amanhã
RUz, às 16, 18,30 e 20,30-RoI}1, às 17 e 19,30 horas

Pctrímônío
da União

Salvador, 6 (A. N.) - O
Conselho Administrativo apro
vou o projeto de decreto-lei da
interventoria federal, conce

dendo aumento de salários
aos extra-numerários diaristas
do Estado, na seguinte base:
de um cruzeiro e cincoenta
centavos para os que percebem
diária de valor compreendido
entre 6 e 9 cruzeiros; de dois
cruzeiros para os que perce
bem diária de valor compreen
dido entre dez e vinte cruzei-

RIO, 5 (E.) - O ministro da Fazenda designou para mern- ros, e de 3 cruzeiros, para os

bros da comissão que se incumbirá de examinar as relações do que percebem diária de valor
material fornecido ao Brasil em virtude do acôrdo de emprés- compreendido entre 21 e 30
timo e arrendamento, os senhores tenente coronel Carlos Ma- cruzeiros, devendo ser aberto
galhães Fraenkel, como representante do Ministério da Guer- o crédito especial de 191 mil
ra; Primeiro tenente contador naval, Alberto Belesta Moreira, cruzeiros para a. despesa res

como representante do Ministério da Marinha; Engenheiro pectíva, a partir da publicação
Edmond Marcel de Carli, extranumerário comtratado pela fá-:I até o fim do ano corrente.
brica Nacional de Motores, como representante do Ministério
da Viação e Obras Públicas, e o contador classe 31, do quadro
suplementar, Edmundo Lopes Rodrigues, como representante
do Ministério da Fazenda.

Efetuou-se recentemente no

Rio de Janeiro uma reunião
de bancários para estudar o

Rio, 6 (E.) - O presidente projeto do aumento de salá
da República assinou decreto- rios da Classe. Nessa reunião,
lei mandando incorporar ao foi aprovada uma tabela propatrimônio da União o Hospi- visória que entraria em vigortal "Pedro Ernesto", n roprte-

. �'. a partir de 10 de junho e que
dade. �a Pr�feltur?-, sol. cuja foi publicada pelo "Estado".
adl:lllllstraçao esta sendo cons- Agora, o Sindicato dos Bancos
truído. do Rio Grande do Sul, com se-

de na capital gaucha, resolveu

Aumento de salário adotar a referida tabela, ten-
do comunicado essa sua deci-
são ao Sindicato dos Empre
gados em Estabelecimentos
Bancários. Ante-ontem à noi
te, em concorrida sessão, a di-

o movimento dos bancários no pai
retoria daquela entidade d
conhecimento aos seus as

ciados da deliberação dos b
cáríos portoalegrenses. Os t
balhos foram presídídos p
sr. Pires de Castro, que deu
palavra ao sr. Benedito B
trão, tendo este transmitido
assembléia a resolução do Si !
dicato dos Bancos. T.:j,nto essé'
como os demais orado: -s se

congratularam com a clt:�sflj
com aquela instituição Jfil( ".�

reajustamento concedido pelo
empregadores que, dessa for
ma,

. demonstravam conhecer
perfeitamente as necessídades
dos trabalhadores. Os presen
tes foram ainda Informado
de que no Rio prosseguem a"

reuniões entre banqueiros I
.

bancários para a elaboraçâ
definitiva do salário profissio
nal e da reestruturação do
quadros do funcionalismo.

.',(

Grande Tónico

Amanhã, no RITZ às 16, 18,30 til

20,30 horas.
Império Argentina qu� nos apa
rece cantando �e dançondo as mo

ra vilhosas composições de Enrique
Granados.

GOYESCAS
Músicas, canções e romance.,.

Na pr6xima 58-Feira: Gary Grant
e Janet Blair em:

O ETERNO PRETENDENTE

A razão do fracass
Londres, 5 (U. P.) -- Os

principais semanários britâ
nicos são acordes em declara. \

que o Conselho de Ministros
Exteriores fracassou porque
não poude ser encontrado com-

i promisso algum entre os pon

,
tos de vista da Rússia e dou-j

! tras quatro potências.

I RITZ - Hoje - ROIY
À. 19,30 hrs. Às 19,30 hrs.
lo Notícias da SemaRa 45x35 - DFB
20 Brian Donlevy, Wolter Brarmnri,

Ann Lee e Dennis O'Keefe ern r

OS CARRASCOS TAMBEM
MORREM

A emocionante aventura do ho
mem que mandou para o in
ferno Heydr ich , o enforcador ...

30 Russel Hayden ._. o m.ásculo.
«cow-boy» em sensacionais aven-,·�
turas: O RURAL FORAGIDO 1
Luta.... torcida.... emoções.,.

Impróprio até 14 anos

Preços: Ritz. Cr$ 3,00 e 2,00
Roxy J Cr$ 2,40 e 2,00 .

I Informações nesta redação

Ors.
Aderbal Ramos

Segurados do (APl Não pOdem escolher da !ilVa
Rio, 5 (A. N.) - O presiden- Londres, 5 (U. P.) - O .oão Batista I

'

te da República assinou Decre- "Economista" acredita que a I
.

to-lei pelo qual serão segurados escolha em "colaborar com a Bonnassis Grande .·nce'"nd,·oobrigatórios do Instituto dos Rússia nos próprios termos
I ADVOGADOS Iii smgapura. 5 (D. P.) _ A-Industriários os empregados russos" ou "com bloco

oCiden-jdo Conselho Federal de Enge- tal", é aterrador, visto que am- Rua Felipe Schmidt 34, I uma hora da manhã, írrorn-
nharia e Arquitetura e dos 01'-1 bas as políticas parecem en-

Sala 3, Telef. 16-31
\ peu no aeródromo de Kallang

g5·:��s�r�e�g��:n�a�i:s�I��:s�p:ec�t:�:0�s�._�.�c�e:IT�a�r�o�v�e:r�m�e�d:a�g�U�e�I�T�a�":._������������=�I'��esco��,�e �
- minou a cidade na costa leste.

Milhares de pessoas acorre

ram de todos os pontos, afim
de apreciar a fogueira. Acredi
ta-se que o incêndio se tenha
iniciado nos depósitos de com

bustível. Depois de diversas
pequenas explosões a fumaça
elevou-se a centenas de pés de

altura, cobrindo grande área,
no momento em que os bom-

j beiras estavam combatendo as

chamas.

FRACOS e

AN�ICOS
TOMEM

�DbB CrelsJtai
"Sll.VEIRA"

VIBGENS
Fpolls. �- Joinvile

I Saídas - 2 hora. damadrugada

Joinvile _w Fpolis.
Saída. -- 9 hora. da rnanhã

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


