
Rio, 8 (4.; N.). - Reuniu-se, sábado, a Comissão incumbida de estudar o- reajustamento dos ven
�imentos dos servidores públicos e militarts, tendo sido aprovada a redação linal do ante-projeto
de lei e respectiva exposição de motivos, os quais serão entregues, boje. at) presidente da República.
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Congresso mundial de estudantes
PRAGA, (outubro) - O Con- ela porque a 17 de novembro

grasso Mundial de Estudantes de 1939 os nazistás prenderam
realizar-se-á nesta capital de em Praga, Bruno e Br ibram
15 a 25 de novembro próximo, estudantes tchecos que, em se

com a presidência de honra do guida, foram deportados e as

Chefe de Estado, sr. Eduardo sassinados. Na mesma ocasião
Berries, Essa data foi escolhi- as universidades e escolas su-

;( periores tchecas foram fecha-

Desmenti-do das pelos alemães.
Dm Congresso dos Professo

R.:>ma, 7 (U. P.) - O Vati- res das universidades da Tche
cano desmentiu as informa- coslovaquia será realizado de

ções segundo as quais o

govêr-I delegaçqes de várias universi
no polonês solicitara,"� revisão dades estrangeiras. Ambos os

da concordata entre á Polônia
I Congressos

terrninanão c o m

€ O Vaticano. uma manifestação comum.

..

I·,

Ultrapassou expectativaa
RIO, 7 (A. N,) - o alistamento eleitoral no Distrito Fe

deral ultrapassou tôda expectativa, conquanto otimista. Inten
so movimento registrou-se em todos os cartórios na vigência
do prazo concedido à inscrição atingindo esta proporções ver

dadeiramente auspiciosas: 243.344 cidadãos de todas as cate

gorias sociais acorreram aos Juizados, afim de obterem seus

diplomas de habilitação eleitoral. O alistamento ex-officio, por
sua vez, logrou pleno êxito, excendendo ao total de 417.010
eleitores. Em face desses resultados, pois, se pode dizer que os

trabalhos de alistamento, na Capital da República, superaram
t.ódas as previsões, ocupando o segundo lugar na estatística
geral em que São Paulo ocupa a vanguarda, COIÚ um contigen
te sufragista superior a um milhão.

é estrela condutoraA qualidade
A impressão predominante obtida na Feira Suéca de Co

tembrugo foi que, não obstante o isolamento forçado dos últi
mos cinco anos e as dificuldades causadas pela escassês de ma

térias primas, maquinismo etc., a indústria suéca se manteve
à altura do desenvolvimento geral, atendendo mais do que
nunca à um antiga política de produzir artigos de qualidade.
Apesar de que praticamente se venderá qualquer coisa n03

tempos presentes, os comerciantes suécos sabem que os pr()
dutos de qualidade serão a sua melhor arma na i ntensa «ou

currêncía que paulatinamente se originará nos mercado", de

a

após guerra.

Chamado urgente a, Moscou
:.\IOSCOU, 7 CU. P.) - o govêrno soviético deu ordem ao

marechal Deverianko, rejiresentante russo junto ao coman

dante supremo, Mac Arthur, para que regressasse urgente
mente a ;.Ioscou, o que já aconteceu. Segundo observadores
bem informados, a decisão soviética de retirar seu represen
tante junto a Mac Arthur faz parte da exigência apresentada
em Londres, por Mo lot.ov, para a criação de um conselho de
con trôle elos "quatro graudes ", flue substituiria Mac Arthttr
pia ocupação de oJap;..o.

Na Academia
Francesa

./ .. Não se quer falar mal.
frJCUla-Se o equilíbrio no dizer
e no escrever. mirando à ver

dade, sob 011 escrúpulos da reli

ponllabilidade moral, com mêdo
de errar no julgamento das
ocorrênciall e na avaliação dos
homens.
E' propósito de O ESTADO o

uso constante da moderação. da
prudência e da tolerância. Por
tali à dentro desta Red-rção ,

existe uma tradição a guardar:
a de ler equânime e sereno; a
de não extravazar bílis

-

e, com

ela. o veneno da malícia, sem

pre temível mesmo «quando se

insinua no coração dos bons».
Ora, bem.
Calar, entretanto, diante da

evidência solar de certos abusos,
não é artigo do nosso programa.
Deixar crescer o topete da explo
ração, vê-lo empolado e lustroso
de ·empáfia. com reflexos de ferir
os olhos aos catacegos. illso é
que não pode ser.

Não pode ser!

***
O pão. O pão de cada manhã.

�sse pão IIspecífico e popular
das peidorias. parece ter enve

regado por um caminho --- como

diremos? --- e.treito, tortuoso,
que vai dar ao mundo do.
anões, à terra dos gnomo•• onde
certamente ae reduzirá ás di
mensões do pílula e do com

primido ...
Nenhum exag�ro.
O preço .e fixou, o pão é que

diminuíu. Vinte centavoil! E o.

pães caindo de pêso e desrne
drando no volume. Tão peque
nitos como que feito. para
boquinho d. criança e aprovei
táveis para o jôgo infantil da
bóca. Com um piparote. podem
•er orr.m�••adoll o dez metros
de distância. Torrados. .ervirão
de pelota•. Colorido. talvez fôs
lIem lIub.titutoll dali botõell nall

.

blu.as femininall. Engulido., de
um trago IIÓ. não dariam mar

gem o engallgo., e poupariam o

trabalho do malltigação.
Nobre. e generollos padeiroa!
Com que arte e finura indus

trial ou indulltriolla. Babeis pro
porcionar-noll os VOIISO. pãell !
Se não vos ba temos palmas à

brilhante iniciativa, é que não
somo. lá muito apreciadores da
miniatura, A beleza requer ma

jestade. graça. amplitude, e é
difícil ir encontrá-la nos grânu-
1011, nos corpúsculos, nos pães
infinitamente pequenos.
A inllpiração padeira anda

buscando rnodelos nos ovos da
largatixa. Leves como a brisa,
murchinhos. reduzidos à expres
são mais aimplee , qualquer dia
dêstes, em vindo o) Carnaval.
lIerão OB pãezinhos atiradoll à
maneira de CONFETTI, nas
volantes cabecitall das lindas

Prezado leitor

A morte de von
Buscb
LONDRES, (o u t II b r o) -

Anuncia-se oficialmente que o
ield-1J.larechal alemão, Ernest
von Busch, faleceu em 17 de
julho do corrente ano, em um

hospital para prisioneiros de
guerra, na Grã-Bretanha. Von
Busch, participou da batalha
de 'Stalingrado e mais tarde
foi nomeado comandante em
chefe dos Exércitos alemães
que combateram contra as fôr
ças de Montgomery na Alema
nha. Von Busch teve impor
tante atuação no govêrno mili
tar do Almirante Doenitz, em

F'lensburg.

rapariga••..
*
* *

A farinha de trigo subiu já
se sabe em quê. Alguma coiso
há que não tenha subido,.. no

eustc ? Cento e treze cruzeiros,
a saca. A mão-de-obra, os em

pregados, 011 carroças, os cava

los, 08 arreioll, 011 máquinas,
enfim tudo, sem exceção. enca

receu quase em allcensão verti
cal.
Não lIe ignora iSllo. E não se

ignora também que em Con
córdia, Caçador, Urubici, o 'trigo
já foi dado aos porcos, à mín
gua de condução para os cen

tros da moagem ou de consumo.

Dai, porém. a juatificar a mi
núcia das pados, vai certa dis
tância. Ir ao extremo de forne
cer à freguesia pães de bvin
quedo, não é, positivamente,
muito sério,
Dói no bôlso do pobre. Reben

ta-lhe o orçamento já deficitá
rio. Mais: é maltratar essa tris
te, malfadada gente. criançall
inclusive, para quem um pão é
uma alegria. um maná chovido
do Céu. mesmo sem manteiga,
que está Q preço de jóia
Será bom, pcis , parar. Quer

dizer, restituir o pêso e o volu
me aOil pães de vinte centavos.
Já é tempo.
As reclamações sociais não

morrem no ar, e têm a fôrça
das pragas rogadas com razão.
Deus não dorme!

A sua sugestão nos é
sumamente grata. Diga
nos, por obséquio:

- Sôbre que assunto ,.desejaria lêr algo. diària
mente, neste iorne l ? I

- Qual das nossas

Isecções mais aprecia?

A· aViação lraaeesa
Lille, 7 (8. F. L) - "Vamos'

reconstruir o exército do ar,
fiél às suas tradições glorio
sas" - declarou o sr. Tillon
Ministro do Ar, durante un{
"meeting" de aviação realizado
nesta cidade. "Insisto particu
larmente - acrescentou _

nessa tarefa que é a mais ur
gente: trabalhar para dar à
França uma aviação militar e
civil que lhe faltou para o com
bate e que contribuirá para
lhe dar sua grandeza e sua in
dependência. Precisamos pro
duzir para que as asas france
sas apareçam de novo no mun
do. A França possue hoje uma
rede aérea de 135.000 quilôme
tros contra 70.000 que tinha
antes da guerra, Nossas usi
nas estão trabalhando. Cem
mil operarios remiciaram o
trabalho. No fim deste ano rei
niciaremos nossas ligações aé
reas com a América do Sul e
sem dúvida. com a América d�
Norte e os grandes países alia
dos. No próximo. ano. alcança
remos em nossa produção a

aviação civil dos países alia
dos". O Ministro terminou sua

oração dizendo: "Estou certo
de que nossa aviação está no
bom caminho".

us futuras guerras!
Filadélfia, 7 (D. P.) - As

futuras guerras serão realiza
das pelo rádio que controlará
os bombardeiros encarregados.
se atacar o inimigo. Foi que
informou o presidente Saroff,
falando na Academia Política.
Acrescentou que a bomba atô
mica poderia ser empregada
como artilharia.

A resposta de Franco
Madri, 7 (U. P.) - O gene ..

ral Franco enviou sua respos
ta às últimas propostas do
príncipe d. Juan referentes a

restauração da monarquia na

Espanha. É portador da res

posta do general Franco O

grande industrial Oriol. \
.,

v

Transferência
de Q.8•
Singapura, 7 (U. P.) - O

almirante Moutbatten trans
ferirá o seu Q. G. de Kandy
para Singapura, em futuro
próximo. O comando da Ma
laia, por sua vez, será transfe
rido para Ualmpur.

Serviço Eleitoral
O senhor desembargador

presidente do Tribunal Regio
nal Eleitoral, expediu aos Jui
zes Eleitorais, circular telegrá
fica, em que lhes dá ciência de
que o Tribunal Superior Elei
toral, respondendo a consulta
que lhe fôra formulada, decí
diu que os Juizes Eleitorais só
poderão inscreveI- as fórmulas
de títulos dos cidadãos 'qualifi
cados "ex-officio", que hajam
sido recebidas até dois de ou
tubro corrente, já devidamente
assinadas pelos alistandos.

SURTO DE
PESTE
Cairo, (S. F. L) - Um surto

de peste registou-se símultã
neamente em vários pontos do
Mediterrâneo durante os me
ses de julho e agôsto. A região
do Canal de Suez que sofreu
grande surto epidêmico em
1944 continua sendo o foco la
tente da epidemia. Atenta vigi
lância vem sendo exercida pe
las autoridades sanitárias, es

pecialmente em Port Said e
Suez. A ypidemia se extendeu
a Haifa, Jaffa, Telaviv, Arge
lia, Malta, Ajaccio, Tarento,
Casablanca. Os esforços. para
circunscrever o surto serão in
tensificados ainda mais. por
ocasião da peregrinação dos
mulssulmanos. Os navios serão
desinfetados e os viajantes va
cinados.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Alfaiate
.Carioni,

"O melhor"

avisa seus distintos t regue-

I
ses que acaba de rece b e r

variado «stock» de ca s i

miras, Iinhos e tropicais,
nacionais e ext range ir os ,

VISITE-O I

Rua Tiradentes, 9 A.

..........................
; ;

I MAGaZINE I
• •
• •
• •
••••••eec .........

NÃO É DE EXTRANHAR

Ela - Esta noite sonhei que m-i

carregavas em teus braços, queri
do.
Ele -:- Então não é de extranhar

que eu esteja tão cansado.
* * *

RECORDANDO ...
No dia de hoje
1882 - Falece nesta capital

o inspirado poeta Juvêncio
Martins da Costa.

* * *

CARTA DE UM PEDREIRO A SUA
QUERIDA

Minha querida - Içado no mais
alto bailéo da minha paixão, traça
se-me a alma quando não te vejo.
A tua frontaria me acompanha

em todos os rebôcos da minha vida.
Quando deito o ôlho ao nível do

meu viver, não acho prumo que me

console, porque me falta a alçapre
ma do teu amor.

Quizera ser qual cabouco insen
sív�l e rijo a�s teus desde;ls, que
aSSllTI sena mais feliz. Mas não; es
tou condenado a guarnecer as pa
redes do meu coração de cal parda
e a.destelhar de meu espírito a em

preítada do meu amor.
Sei que me vai custar êsta tra

balho, mas guiado pela rézua da
minha firmeza, prefiro qU; o ca
martelo do meu destino me reduza
à caliça.
Tu me desprezas especada na es

perança de um futuro mais caiado
� não reparas nas empenas dessa
Ilusão!
Paciência, ingrata, que me vais

arruinando as hombreiras dêste
meu peito, e não haverá depois an

daimes nem estroncas que as se

gurem.
Darei três' chapadas de cal no

passado e, cobrindo-o com dois ti
jolos passar-Ihe-ei a vassoura ';10-
lharla pela cimalha das tuas pro
messas, colocando a data do meu
sofrer na primeira chaminé que
faça. - Zé Caieiro.

Rio, (E.) - O diretor ge- clusão de curso, a declaração

1
ral do Departamento Nacional de aprovação, que sera feita

de Saúde, baixou as seguintes pelo diretor do Departamento
instruções para o cumprímen- de Saúde do Estado onde tiver
to do disposto no decreto-lei n. se submetido à prova de habi-

7.718, de 9 de julho de 1945: mação e no Distrito Federal

I - A prova prático-oral de pelo diretor do Serviço Nacío-

habilitação de qUE! cogita o de- nal de Fiscalização da Medici-

I
ereto-lei n. 7.718-45 será reali- na.

zada anualmente de janeiro a VII ____:_ Será fornecida ao

março, perante bancas exami-I candidato licença para exer

nadoras organizadas pelo díre- cer a odontologia, no territó- Ano

tor geral do Departamento Na- rio do Estado onde funcionou Semestre

_______ 1 cional de Saúde, no Rio de Ja- a Escola pela qual concluiu o Trimestre

neiro e em Belém, Fortaleza, curso, licença essa que será re- Número avulso

Recife, Salvador, S. Paulo Curi- gistrada no órgão de fiscaliza
tiba e Porto Alegre, cidades ção da medicina do respectivo
onde existem faculdades de Departamento Estadual de

odontologia, oficiais ou reco- Saúde.
nhecidas. Parágrafo único - Cabe ao

II - A prova prático-oral Serviço Nacional de Fiscaliza
versará sôbre pelo menos três ção da Medicina no Distrito
dos pontos de higiene, de pró- Federal, e aos Departamentos
tese e de clínica odontológica de Saúde nos Estados onde ti-

que acompanham as presentes ver se realizado a prova de ha-

instruções, sorteados no mo- bilitação, a concessão da licen- Motor a oleo crú
mento, constando da parte de ça referida neste item.

higiene obrigatoriamente um VIII - Os candidatos à pro-I VENDE-SE um marca "Oli-
dos contos práticos, além de va de habilitação de que cogi- max" - mil rotações - forçe.
dois teóricos pelo menos. ta o decreto-lei n. 7.718 de de 6 a 8 cavalos, possuindo-
III - Os candidatos à prova 1945, ficam sujeitos ao paga- cota de oleo.

de habilitação, deverão reque- mento da taxa estabelecida Tratar com Sidnei Noceti a',

rer do mês de dezembro a devi- no decreto 22.418, de 31 de ja- rua Jo� Pinto, 44.
da inscrição, conforme o local neiro de 1.933. Telefone 1134.

onde a forem prestar, ao dire- _ •..__ -
·

_or_"_':.:r
• __

I
tor do Serviço Nacional de Fis

calização da Medicina se no

Distrito Federal e aos direto
res dos respectivos Departa
mentos de Saúde se nos Esta-

I
dos do Pará, Ceará, Pernam

buco, Baía, São Paulo, Paraná
e Rio Grande do Sul.
IV - O requerimento de ins

crição será acompanhado dos
seguintes documentos:
a) - diploma ou certidão

de conclusão do curso, expedi
da por escola que satisfaça ao

disposto no art. lOdo decreto
lei n. 7.718 ..45;
b) - atestado de não sofrer

de doença infecto-contagiosa
ou de defeito físico incompatí
vel com o exército da profissão;
c) - folha corrida ou ates

tado de idoneidade, passado
por dois cirurgiões dentistas
devidamente habilitados;
d) - prova de identidade;
e) - prova de nacionalidade

brasileira;
f) - recibo de pagamento

da taxa de inscrição.
V - A comissão examinado

ra, terminadas as provas, re

meterá ao diretor do Departa
mento de Saúde do Estado on-

de se tiver efetuado o exame

de habilitação e, no Distrito

Federal, ao diretor do Serviço
Nacional de Fiscalização de
Medicina do Departamento
Nacional de Saúde, todos os

documentos relativos às mes

mas, com a relação dos candi
datos aprovados.
Parágrafo único - Os dire

tores dos Departamentos de
Saúde dos Estados, em que se

tiverem realizado as provas de

habilitação, remeterão ao Ser
vico Nacional de Físcalízacão
da Medicina do Departamento
Nacional de Saúde a relacão
dos candidatos aprovados,
acompanhada das fichas res

pectivas, preenchidas de acor

do com o modelo organizado
pelo referido serviço.
VI - O candidato habilita-

Ido terá apostilada, no seu di-I
ploma ou certificado de con-I

2.

Achados e perdidos
Acham-se à disposição de seus

legítimos donos, nesLa redação, os

seguintes documentos:
- Certidão de nascimento expe

dida a Antônio Serpa.
- Carteira Social do Clube 15

de Outubro, com fotografia de uma

senhor-a, tendo ao colo uma crian

ça.
- Certificado de reservista de

1a categoria, n. 259057, expedido a

Manoel Camilio de Lima, com car

tas, fotos, etc.
- Certificado de reservista de 33

categoria, n. 660&2, expedido a Jor
ge Fornerolli.

- Um recibo passado pelo sr,
Tito Peixoto aos srs. Vitor Rab e

Hercules AlIet, referente à venda
de um caminhão.

-Isenção de salvo-conduto, ex

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

Visite, sem compromissos,

LIVRARIA ROSA

VERDI EM LUTA COM A MúSICA
Embora pareça paradoxal um dia I

o ilustre compositor italiano se re

voltou contra os abusos da música,
Habitava ê le modesta casa de Mon
caliere onde um jornalista o foi
visitar sendo recebido num aposen
to que lhe servia, ao mesmo tem
po, de sala de visitas, sala de jantar
c quarto de dormir.

I- Ternho mais dois quartos, dis-·
se Verdi ao visitante, mas estão
superlotados de objetos que cu alu
guei por esta estação.
E, abrindo as portas, deixou ver

uma coleção de noventa e cinco rea-

Jcios.

I- À minha chegada aqui, expli-
cou o músico, todos êstes instru
mcntos levavam, da manhã à noite I Atende chamado.

Ia. locar tr-echos do Higo lcto e �1�1 a domicílio.
'] rovador. Tal f'orrna de massa rnr
as minhas óperas começava a me 'I'Irurrtaa, 18 -- telefone 1.479
de';anill1;�r de escrever outr-as. Re-
solvi, então, alugar por 1.;'5()0 li;'a·s
aquela orquestra tôda. Comprei as-

;,..-------------

sun a paz.
Ta! astúcia de

com o Húrlio !

Rua Deodoro, 33

Ftor ianôpolie

Livros novos e usados,
em diversos idiomas.

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil

ou no estrangeiro.

Novidades todas aa

semanas

t

(jneíim
.a ,xifçda <'

-�.

CONTRIBUA
nada servirá hoje para a Caixa de Esmolas aos Indí

�entes de Florianópolis.

CONTRA FERIOA�
RECE.NTES OU AN11"
A MELHOR POMADA f A

Atencão
,

A casa das máquinas SIN·
GER dispõe de técnico espe
cializado em consêrtos de
máquinas de costura, moto

res, fogareiros, geladeiras, fer
ros. aquecedores, etc.

Regularizando os cursos dos den
tistas formados por escolas livres

Redação e Qficinas à
rua João Pinto n.? 5

Tel. 1022 - ex. postal 139

ESTADO
Diário Vespertino

o

ASSINATURAS
Na CallUal:

lItIo Cr'
Semestre Cr'
Trimestre Cr'
Mês CrI

Número avulso Cr$
No lntel.'tor:

Cr'
Cr,

70,00
40,00
20,00
7,00

0,40

80,00 )
4.5,00 :

25.00
'

0,50 '

Cri

CI$

Anúncio. mediante contrito.

Os originais, mesmo não pOOU- \

cadoe. não serão devolvidos.

A direção não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos nos

artigos assinados
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E-s-ta-be-I.e-ci-me-n-to-sJ-o-sé-.O-au-x--S-Ul-C-om-e-rc-ial )
Ao cornercro em geral e a quem interessar possa, Jorge Daux e a

Sociedade CiIH'Ill�tográfic� Brasilci�'a Limil,ada, ambas firmas desta pra- â
ça

.

com, e�Labeleclll:entos as ruas Conselheiro Mafra n. 10 e Arcipreste D.
Paiva n. 6, respectivamente, cornumcaru a sua transformação em Socie-
dade Anônima sob a denominação de ESTABELECIMENTOS JOSÉ
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 Mussi Dib 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 merecer da distinta Ireguczia que sempre dispensou às fir
mas transformadas a �lla máxima c�nsideração e preferência, áquelas
mesmas provas de amizade, que ser-ao, estamos certos, recompensadas
com a nossa melhor bôa vontade de bem servi-la.

Florianópolis, 4 de outubro de 1945.

o Medicamento Nasal Preferido Em Todo O Mundo

Jorge Daux, Diretor

Para uso fixo ou em embarcações. De: 115 a 32
1 e 4 cilindros
4 tempos

Simplicidade
e Eficiência!

H. P., com econômico funcionamento � tôdas as

características técnicas dos motores de classe. Ro ..

lamentos Timkem no eixo de m .. ivelas.

Em S. Pauio: DISTRiBUiDORES EXCLUSIVOS' ·NO BRASIL
'

LUIZ F. BRIGI' & FILHOS,'
RUA EVARISTO DA VEIGA, 83 B -' RIO .

A. PARIS & CiA.

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

_.c�DVOG· .c�DOS
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 - Sala 5
Edifício Cruzeiro - Florial'16polis. I

_1 "

II L��,ri ,:C�·.·, .1"-rA. t.riiilllriiIIII
Fabricante e distribuidores das afamadas con- I..�.. LI '11 fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran-
de sortimento de casemiras, riscados. brins
bons e baratos, algodões, rncrms e avi�mentoSl

I para alfai<:1tes. que recebe diretamente das

Imelhores fábricas. A Casa "A CAPITALn chama a atenção dos Snrll. Comerciante. do interior no sentido de lhe fazerem uma

visita antes de efetuarem suas compras. MATRIZ em Florian6polia FILIAIS m BI L
. •

� I ma �EBmBBE

• e

u.m..e.n.aau
e a

..1e.Ea·BB..Em ·

-
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"'$ one
sempre se decidiu pela

��� �.:{(�. .�,_/I'
aos motoristas que

QUALIDIDE!
I1gumas palavras

ainda não puderam substituir seus IIBens

pelos novos ;írt$ton�

ã,e$fone

DURANTE três longos anos, milhares

de autemóveis estiveram paralisados
no Brasil e, portanto, não precisaram de

novos pneus. (Se precisassem, a maioria

dQS proprietários preferiria Firestone.)
Nesse período, Firestone não acumulou

estoques de produtos acabados para cor

responder à inevitável demanda que o fim

da guerra ocasionaria. Sua preocupação
única foi trabalhar pela causa aliada cal

çando com pneus de borracha ou elastô

mero uma imensidade de veículos das

fôrças armadas e dos transportes vitais

das Nações Unidas.-

A dupla Vitória aliada, que devolveu à

Pátria os seus bravos solda :10S, cfevolveu

t�mbém à circulação a maior parte daque
les veículos que a guerra imobilizara.

Hoje, Firestone continua trabalhando inten

samente, para satisfazer aos pedidos que
não param de chegar de tôdas as unida

des da Federação. Porém não tem podido
atendê-los com a presteza com que o dese ....

jaria fazer. E embora lhe fosse fácil forçar
a capacidade de produção, Firestone não

o faz porque respeita os seus próprios

i

padrões de qualidade, razão da preferência
destacada com que a distinguem os moto

ristas experimentados.
Amigo motorista: o to. seu pedido não foi

esquecido nem pelo fornecedor, nem pelo
distribuidor, nem pela Fábrica Firestone.

Mas enquanto não fôr possível incremen
tar a produção diária sem sacrifício da

qualidade, e enquanto não se Rormalizar

a maré de encomendas de pneumáticos
Firestone, rogamos-lhe compreensão, pois
nosso desêjo é atender a todos. Nosso

compromisso formal de manter a quali
dade Firestone é a sua garantia de que,

apesar de talvez demorando um pouco, seus

pneus Firestone voltarão a proporcionar-lhe
as vantagens já suas conhecidas: seguran

ça, qllilometragJm, economia, satisfação.

r.�E.. 'a:ORRACIrll\ NATURAL�0U·".ELASTÓMERd, ·FlRESTONE··,,�LHE .oA� MAIS" QUILOMETRAGÉM,;
... 1; ."��Ç/."",;,

•

,",\', ',�...,.�' t;. • ,' .. :.: ..__:..."l�."."L't_!..··'.r ......... -'-.k_�� .
.'

48041

MACHADO li C1A"

I R. H. BOSCO LTDA.
I ITAJAi - 5· CATARINA

COMISS.l\RIOS DE AVARIAS SEGUROS DE:

Representações I Transporte. Maritimo.; Ferra.

Consignações •• Conta Própria viários. Rodoviário., Aéreo.,
Rua Pedro Ferreira, fi

I
Coacoe , Fôgo, Acidentea do

2' Pavimento Trabalho, Acidente. Penoai.,
CAJX1'. POSTAL, 117 Responllabilidade Civil e Vida.

IEndereço Teleqráfico « BOSCO»
_r__rã

o Sabão

Calçados para senhoras, últ i
. mos modelos. preços ao alcançe
de todos "Peluso

"

vende na

rua l"firadentes 19.

Ag3Dcia. e Reprellentaçõ.. ezn Geral
Matriz: Florianópolis
Rua João Piato i n. 9
Caixa Postal, 37
Filial: Cresci6zna

Rua Floriano Peixoto, s/n (Edif.
Próprio). -Telegrama.: ·PRIMUS·
Agent•• DOS principais rnunicipiOl'

do E.tado

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
.('} A .

-

.80

\V'ETZEL INDUATRIJ�L-JOINVILLE (MarclI-,eglsl
ct... faltaS' e_ o... .leu.- t

Copyflghl da

The HA°t'E rooHIARD! Inc.

1 - que o salmão, uma vez

adulto, começa a ostentar sob
a boca uma espécie de barba,
cujo comprimento denuncia
sua velhice.

2 -- que, segundo as estatís
ticas até agora organizadas,
morreram "na guilhotina, du
rante a Revolução Francesa,
precisamente 18.603 pessoas.

3 - que, em 1798, durante a

expedição de Napoleão ao Egi
to, a comissão científica adida
a seu exército descobriu o tú
mulo de Cleópatra e transpor
tou sua múmia para a França.

4 - que o basco, falado
atualmente por cêrca de .....
700.000 pessoas na Espanha e

na França, é o único idioma
que apresenta alguma seme

lhança com a Iíngua falada por
algumas tribus do Cáucaso, no

o

outro extremo da Europa.
5 - que a tuberculose, nas

suas diversas manifestações, é
um dos mais antigos males hu-

o manos; e que cientistas ale
mães, examinando recente
mente um esqueleto de adulto
da época paleolítica, encontra
do nos arredores de Heidel-

" berg, verificaram que o seu

dono havia morrido vitimado
.

por uma tuberculose óssea.
S - que a parte septentrto

nal da Birmânia é caracteriza
da pela falta de árvores e o

excesso de mulheres; e que es

tas últimas são alí em tão
grande número, em relação
aos homens, que são utilizadas
nos mais inesperados serviços,
tais como, por exemplo, o de
servirem de espantalhos para
os pássaros nas lavouras.

APENAS' Cr$ 3,"
Com essa íntima quantia v.ea

está auxiliando o seu préximo.
Contribua para a Caixa ele &molas
a08 Indilrentee cre FlorianóltoUI.

TOSSE.
BRONQUITE
E COQUELUCHE

TOMe SEMPRe:

Deseja. obter
emprego?

Procure então -ã nossa Gerên
cia e preencha a nossa "ficha de
informações úteis", dando tôdas
as indicações possíveis, que tere
mos.prazer em recomendá-In (a)
aos interessados na aquísicão de
bons funcioná rios (as).

.

C)�'OÃ���RCtAt
ESPECI/\LIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NÃO ABRO O GUARDJI-CHUVA>
EU SOU 00 "CONTRA'·I ·

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

Nóo seja do "(ontra" I

Faça o regime ENO -

I
"Sal de Fruda!f ENO
!axante e antiácido

______::_O:_d_:_O�_�_;_hU_e:_:_:_ad_�;_�_�a_i�_�__I_I_S__A__L__D__E__F_R U C TAlI

�oDcurso Rainha dos Programas
Estudantes de rádio

Devido a próxima excurssão
á Lages, dos alunos da F'acul- "E�IISSORAS DOS ESTADOS

UNIDOS"dade de Direito de Santa Cata- (Português)
rina, ficou resolvido, em reu- SE VOCf: GOSTA
nião extraordinária da Direto- Notícias
ria do Centro Acadêmico XI Ouça os boletins informativos
de Fevereiro, que o encerra- que são transmitidos tôdas as meias

horas, e os da Rádio Cometa, de 28
menta do Concurso para a a 6a feira, às 21,30 horas.

.

eleição da Rainha dos Estu- Música Sinfônica
dantes de 1945, terá lugar, Ouça em sua casa a grandiosa
impreterivelmente, ás 12 horas Orquestra Sinfônica da N. B. C. to-

dos os domingos, às 20,�O horas. ldo dia 13 do corrente, devendo Programas femininos "O resultado final ser dado a Sintonize o seu receptor, às 19
público na Festa "Cinco Ho- horas, de 2a a 6a feira e ouvirá Sa
ras de Prazer", a ser realizada gramor de Scuvero com as suas co

no mesmo dia, na Séde Social
nhecidas· palestras.
Assuntos comerciais

do Lira Tenis Clube.

I
"O Mundo de Amanhã" é o pro-

APURACÃO g;an1a que I�e )nteressa. Todos os

R lt d d 7�a - sábados as 2_,3;> horas.
esu a o a . apuraçao Conhecer os Estados Unidos

do Concurso para a Eleição da Faça uma viagem maravilhosa
Rainha dos Estudantes de através dêsse grande país ouvindo
1945, realizada a 5 do corren- "Conheça os Estados Unidos" que

te, na Séde Socéal do Centro
é transmitido aos sábados às 19,34
horas.

Acadêmico XI de Fevereiro, á Teatro
rua Esteves Junior n. 11: Ouça um dos m.elhores "broad-

1° lugar - Maria Luiza castings" no gênero, sintonizando o

Campos - 9.558 votos; "Radio Teatro das Américas", tô-
das as 43s. feiras, às 19,35 horas.2° lugar - Denize Veríssi-

mo Pereira - 4.849 votos;
30 lugar - Marilda Luz -

3.378 votos;
4° lugar - Yeda Gama d'E

ça - 2.444 votos;
5° lugar - Terezinha Couto

- 1.'863 votos;
6° lugar Sinova Leal

Moura - 1.738 votos;
7° lugar - Ursula Beck

mann - 1.003 votos:
8° lugar - M:a�ia Lígia

Cúneo - 954 votos;
9° lugar - Ariana Lebar

benchon - 710 votos;
10° lugar - Noemi Flôres
453 votos.

TENHA OS SEUS INTESTINOS
REGULADOS COMO UM m:LÓGIO

Laxativas, da eleito segl1ro e iDoleusivas

N�o viciam o organismo

FIOEINE
A prisão de ventre é um grande mal, perturba o fun
cionamento do organismo em geral, mas se usardes
FIDEINE BERGAMO adquirireis um grande bem. O
figado volta a sua função normal, o estomago, os intes
tinos todos os orgãos ganharão em equilibrio salutar.
Em sua farmácia ou com o depositário R. A. Marinho &

Cia. Ltda. Rua Marechal Deodoro, 528/530.
Caixa Postal, .245. Curitiba - Est. do Paraná.

I

I

(

I Religião /.Catolicismo

O santo do dia
8 de outubro ISANTA BRÍGIDA, VIUVA

Santa Brígida era filha de
um nobre da Suécia. Morrendo
sua mãe, foi ela confiada a

uma tia, senhora de grande
piedade. Aos treze anos casou
se Brígida com o príncipe Ne
ricío, de cujo matrimônio teve
vários filhos, entre êles Catari
na da Suécia. Morreu seu ma

rido muito cedo, e ela distri
buiu seus bens entre os filhos
e fundou um mosteiro para re

ligiosas, ao qual deu o nome de
Salvador. Viajou depois para
Roma e Jerusalém, onde rece

beu muitos favores do céu. De
volta a Roma, agravou-se a

doença da qual sofria, havia
vários anos, tendo-lhe Deus
revelado o dia e a hora de sua
morte próxima. Esta deu -se
em 1375.

I DR. HENRIQUE

(Metnbr�Td�D:�a�i�tos de
Direito Social Braaileiro e

Pauliata. lente da Faculdade

I
de Direito' de Sta. Catarina).

-- ADVOGADO ..

Praça 15 de Novembro, n
'

1.
aala 3-Caixa Postal .. 86.

Drs.
Aderbal Ramos

da Silva
e

João Batista
Bonnassis

ADVOGADOS
Rua Felipe Schmidt 34,

Sala 3. Telef. 16-31

Limp3 mais.•• agrada mais .•. ren:it! :::, '

G. da Costa Pereira & Cie,
Encarregam-ae, no. portos de Santos e Rio de Janeiro, de

DESPACHOS DE IMPORTAÇAo •• Pro·Jidenciando o de.embaraço
de mer.cadoria:. e .eu reembarque para os 1'1:Irto. do nosao E.ta.do.
DESPACHOS DE EXPORTAÇAo -- Para qualquer pôrto do País

e do E_trangeiro.
DESPACHOS DE CABOTAGEM _. Recebendo a. mercadoria_ em

São Paute, Santoe ou Rio e' entregando-as no pôrto do de.tino
ou enviando-oe para o interior. IEndereço: Rua Felipe Schmidt n. 39. _. Caixa Poetal n. 12

IFnaereço telegráfico .. TREVO _. Telefone. 1098 e 1342
FLORIANÓPOLIS .. SANTA CATARINA

GRIPE o TOSSE o BRONQUíTE

A TOSSE

A sua vida ativa não deve

sofrer interrupção em oonsequên
c' 1. das perturba(;ões de se� or

ganismo. Aos prímeiros sintomas

de perda de memória, de energia,
dr.pressào nervosa ou esg-ot3.n1en
to fisico por excesso de 'trabalho

Q'_! de dtvarsõe«, lembre-se do

CÉREBRO CANSADO e comece

a tom"rosFOSFATOS DE HORS

FORD, que contêm em sua ror

mula os fosfatos indispensáveis
ao perfeito funcionamento do cé

rebro e dos nervos. A insônia,
as dores de cabeça, o máu humor,
desaparecerão com o primeiro
vidro de FOSFATOS DE HORS

FORD que são facilmente assí

mílávels pelo organismo e têm

por base: sáis de Magnésia, Cál
cio, Sódio, Ferro, etc. O uso dos

FOSFATOS DE HORSFORD se

impõe a tôdas as pessõas que
têm responsabilidade de serviço.

Camisas, Gravatas, Pi iame s

Meiasdal melhores. pelos me

D,ot'CS preços .6 na CASA MIS
CILANEA - RuoC, Mafra. 9.

EVITE ABORREC�ENTOS
com pedidos que podem ser evita
dos. Contribua para a Caixa de Es
molas aos Indigentes de Florianó-

I
I

I,',
'

�O S FA ros' "':

,HORSfORD
.".... .

STANDARD

Enforcados
Londres, 7 (U. P.) - A pri

meira execução múltipla des
tes últimos 60 anos, rea

lizou-se hoje na Grã-Bretanha,
quando 5 prisioneiros de guer
ra foram enforcados na prisão
de Pendleton. Trata-se dos na

zista« que assassinaram seu

companheiro de pnsao Ros
terg, acusado de ter denuncia
do uma tentativa de fuga em

massa na prisão de D€vizes. O
sexto acusado foi condenado à
prisão perpétua.

Comprar na CASA MISCE
LANEA é sabe . economizar •.

agora melhor
aparelhada
para servir aos
seus inúmeros
clientes. apre
senta. em suas

lojas. os novos
modelos para

1945
•

DESPAC.HAflI6S E EnGRADAMOS
GRAIUIJA1UNH: raRA o IRIERIOR

•

s. BECAI
NOtO I'lIIlI'IIIETARIO • NOva OR6ANllaç40
Av. Celso Garcia. 174
FODe 2-8635 - S. Paulo

U.J.B.

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

400,00. Alug-uéis adeantados.
Informações fone s 1022 e 1360
ou Caixas Postais 240 e 270.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'�ontra OS exércitos comunistas chineses
CHUNG KING, 7 (U. P.) -- TROPAS CIHNESAS, EM FRENTE úNICA COM'�ÂSll'FÓRÇAS JAPONESAS, INICIARAM VIOLEN

TOS ATAQUES CONTRA OS EXÉRCITOS COMUNISTAS CHINESES. SEGUNDO INFORMACÕES FIDEDtGNAS� OS COMBA

TES EM QUESTlO FORAM TRAVADOS ENTRE CHUNG KING E SHANGAI, NUM A AMPLA REGIlO. AO QUE PARECE, AS

.FÔRÇAS DE CHIANG�KAI-SHEK JÁ ENTRARAM NAS ZONAS SOB O CONTROlE DO OITAVO EXÉRCITO COMUNISTA
DE IENÃ.

o OPORTUNISTA
Êle -- Vencem.oa. 'querida !
Deato feita o teu teimoeo pai

não ou.orá negar·me tua mão .•.
*

A legenda aned6tica premiada é
de autoria de E. Vieira; que po
derá procurar nus ingr..aos na

gerência do Cine Ritz.
*

O número de colaboradora. poro
o «Concurao Semanal dos Cinea IRitz e Roxy» :aumentou considera-
velmente nesta aemana. A todo..

Florianópolis - Btumenau - Joinville

pedimoa que não de.animem e

que voltem a prestar aeu concurso. �:::;:::;:::;:::;:::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;:::;��i:jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"
Amanhã publi:aremos novo «cli- José Caldeira de II Dr. Oswaldo R. Cabral Iché» que valera para a aemana Andrada e espôsa

corrente.
• participam a seu. parentes e

penoa. ad:,i�:: �ilh�·cimento 'I Rua Nunes Machado, 7 IROMUALDO I
Edifício São Francisco

Fpolis., 23--9--45. Das 9 às 11 e das 14 às 17 horas,
�----------------------�

3 vs 1

��1}�PE.F"TOI
'!J .�V�

Produto científico paro embelezar os seio,
Hormo Vivoe a·1 paIo oe ...108 p&qUeDoe ou flacidoo
Hormo Vivoe a· 2 pena 011 seiOll grandes. volumo_.
Inofensivo à saúde - F6rmula de absoluta confiança .

.._.._" ri M9alào _. ".r............_ •

........... • ti. "4 - Bm lllumellOU: ,_......

....,_ • 00Iie - .... ltaiai: ,,_..... ._
r...i......

Resultado do
Concurso semanal

dos

Cines RITZ e ROIY
Vida Social I

�NIVERSÁRIOS
Fas anos hoje o jovem Elias Pa

ladino, filho do sr. !talo Pa ladino.
e

Decorre hoje o aniversário nata-)
lício da ara. Anita Fernandes de ISaulo, espôso, do ar. Pedro Davi
'Iernandes de Sousa,

e

No dia de hoje faz anos a ara.

_EH Bouafield Tezza, digna ..pô
.a do ar. dr. João Batista Tez:lla.

*

Decorre hoje o natalício da me·

nina Mariae Lucí Piazza .

•

Nascimentos:
Ji:etá em featoa o lar do humo-

ni,tlÍriu médico dr. Zulmar Lina
� �e.e. e d. aua exma, e.pôaa. d.
;\t-Mowio Esmeralda Lins Nevu. com

'·0 nascimento, na Materpidada, de
aua primogênito Reginc\t.PatrÍcia.
A galante Regina'Patrícia é bia

:neta do nono prezado concidadão
,1Ir. João Sanford

'UMA torce-

dura ... uma

contusão. .. uma

dôr reumática ...

A I í v i o imedia

to com Pronto

Alívio Radway.

Pronto' Alivio'"

RADWA.Y
LINIMENTO SEDATIVO

COZINHEIRA
Precisa se de uma na Avenida

Ritz -- Quinta-feira -- ·0 Eterno
Pretendente-, com Gary Grant e

Rio Branco, 89. 6 v. 3 jamet Bledr.

"MEU C:iBDRÉ
fRIl flRMUJlLHIl DE

JaPOKEsES"
História impressionante
de uma americana que
mantinha um cabaré em
Manila para atrair ofi
ciais japonêses e obt.er
deles segredosmilitares.

COMO aDQUIRi'R
nUlO-DOMíNIO

Três regras úteis que nos

ajudam a alcançar o do
mínio de nós mesmos e

uma vida mais serena.

E MAIS: 28 artigos de
atualidade e interêsse.

o HOMEM CUE
OS RUSSOS CHlIM�M

"SnVllDOft"
Leia êste estudo biográ
fico íntimo de Zhukov, o
maior general da Rússia,
e veja qual o segrêdo de
sua habilidade em ludi-
briar o inimigo. ���",wI..l&�

Até 2.000 HP para atender

a tôdas as necessidades FÔRÇA
DIESEL

MOTORES DIESEL GM
EM transportes por água ou por

terra, em lavouras de arroz ou

em outros misteres agrícolas, nas ins
tcrldcões fabrís ou aplicações indus
triais, onde, enfim, se precisar de fôrça

,

motriz ou energia elétrica, o senhor

estará melhor servido com um DIESEL
da GeneralMotors, graças à sua per

feição técnica e sólida construcôo.

o Motor DIESEL da General Motors,
de partida rápida e baixo custo de
manutenção, que tão destacada
atuação teve na guerra, muito bre
vemente estará outra vez entre nós
cumprindo galhardamente a sua

missão na Paz. Aceitamos pedidos de
importação para entrega em curto

prazo. Peça informações sem com

promisso.

GENERAL MOTORS DO BRASIL S. A.
SÃO PAULO

Concessionários:

CARLO 5 HOEPCKE s. A., COMa E
,

INDUSTRIA

BRITO
O alfaiate indicado
Tir'adentes

�rD4

--------49--'
107 I

I
I

-----�----I
-------�---------I

"'�:�,.'!':� I CI ESTADO'
.--��L. ......... :..J

f):;l J�r
r1-:j Se a

:..J-' JNatureza Fallla _ borosos."
, ,. oo sO

\'
• pudera. • do de a 1-

.

.

o segre
E aqUI esta. . apetitosOS e

dehclOsos,mentoS _

de fóci\ digestao:

HAImfA
DURYEA.

iMENAGOL
REGULAI

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

transmissores para ama'

dores. Preços excepcionais.
Empresa Importadora
Ltda. Florianópolis. I

_ r=w ........�

Alt.3

)

l
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•

e que era
mulher de verdade!

• o Macarrão Letizia é feito com farinha de trigo
da melhor qualidade, especialmente escolhida para
êste produto. Cozinhando durante 30 minutos ren
de 3 vêzes mais, porque enche a panela e não
desmancha! Faça uma suculenta macarronada
com o novo Macarrão Letizia... e veja que delicia l

4

Notas rurais
•

OS GAFANHOTOS
Haverá possibilidade de des

truir nuvens de gafanhotos por
meio de envenenamento sem

perigo para o gado?
Demonstra isto o ensaio do

fazendeiro Z. M. Hepley.
Relata êle que a nuvem de

gafanhotos destruida media
500 jardas de comprimento por
2DO de largura. Os gafanhotos,
eram saltadores e marchavam
em fileiras cerradas. Na fazen
da já tinham devorado tudo

quanto haviam encontrado em

seu caminho. Uma só libra de
arseníato de sódio foi suf'icren
te para destruir tôda esta nu

vem. O veneno foi misturado
com quatro libras de açúcar
crú e diluído numa vasilha
grande com água quente, jun
tando-se lhe em seguida água
fria em quantidade suficiente

para completar 45 libras, seis
molhos de cevada verde (que
pode ser substituida por qual
.quer outra classe de erva, pa
lha ou grãos que se saiba ser

mais agradavel aos gafanho
tos) pesando umas 36 libras,
empaparam-se na solução do
arsênico por espaço, de forma
a ficar tôda a farrogem bem

empapada. A marcha dos gafa
nhotos abrandou um pouco
agitando diante deles bandei

ras, trapos e lenços. Ao mesmo

tempo ia-se espalhando a ceva

da envenenada em pequenas
proporções distribuidas em ti
las distantes dez pés umas das
outras JX>r quatro de distância.
Dêste modo o veneno veio a

ficar distribuido dentro da
maior parte da nuvem dos ga
fanhotos.
Logo que se espalhou o vene

no os gafanhotos paralisaram
a marcha, sem que fosse pre
ciso atalhá-los com bandeiras,
lenços, etc. Com grande voraci
dade atacaram a cevada enve

nenada, servindo cada espiga
para matar centenares. Os que
não morreram após breve tem

po, ficaram embriagados, sen

do facil a sua destruição.

f;EfJF;��!�!i1�: i�� Clube Náutico
c !!��c1SCO Martinelli i

ve��to interessante foi o de ter Levando a efeito merecida e justíssima homenagem ao

a nuvem suspendido a marcha,
saudoso COlilSÓCÍO Libório Soncí ne; com a colocação de seu re

desde que os gafanhotos da trato na séde social, convidamos ao sócios dêste clube, ativos

vanguarda começaram a devo- ou licenciados, principalmente aos da velha guarda, bem como

rar a cevada. aos dignos clubes náuticos da capital, aos nosos torcedores e

O trabalho que produziu tão aos amigos do homenageado, para a reunião que levaremos a

bons resultados, não deu efeito, domingo próximo, 7 do corrente, às 11 horas.
A Diretoriaocupação senão durante duas

�""""I"""""""""""""""""""",,�
horas ao sr. Hepley, a seu filho

Ie as dois jornadeíros.
Teve-se o máximo cuidado

em recolher o resto da cevada
envenenada que os gafanhotos
não chegaram a devorar. (Da I
revista "Vitória", de São
Paulo) .

1
Ai! Ai! Que saudades da Amélia!
Como eu .me lembro daquelas tardes nós dois
bem juntinhos no .banco do Jardim E_ quando

voltavamos para o nosso "ninho", com o estç'mago a

dar horas, que belas macarronadas tu me razias, com

as deliciosas Ma�as Letizia!

Amélia não tinha a menor vaidade!
No salão ou na cozinha ninguem lhe chegava aos

pés ... - "É uma rainha", todos diziam. E era

mesmo I Nas mãos da minha Amélia a roupa branca,
as louças e panelas brilhavam como a luz do dia, com
o Sabão e ';aponáceo Letizia.

Esta a verdade!,

e
Sapatos de todos os modelos e

modernos, inclusive Sandalias para
das SENHORAS e SENHORITAS,

PREÇOS SEM RIVA1S!
Não comprem seus calçados sem visitar a

«Tamancaria Bereeírcs»

dos tipos mais

prq.io ao alcance
por verdadeiros

CASA ou TERRENO
RUA CONSELHEIROH. Moura compra.

Avenida Rio Branco, 89
MAFRA. 41

Sedas, Casimiras e Lãs

CASA SA.�A a(os�
ORL1-\.NDO se L�\ RPBJLL]

Rua Conselheiro Mafra, 36 - lojô e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 --- End, Teleg ..: «Scarpellí» --- Florianópolis

,

•••

2 Aquilo, sim, é que era mulher!
Quantas vêzes eu ficava "quc:.brado", e ela s��
pre me dizia: "Meu bem, nao ponha o relógío

no prégo, deixa ficar que eu dou um geíto l" E dava
mesmo, a minha doce Amélia I Só nas compras de ores
Letizia que bruta economia ...

ÓLEO
DE AMENDOIM
GUANABARA

ÓLEO
DE ALGODÃO

LETíZIA

SABÃO E
SAPONÁCEO

LETlZIA

1IW!!

ccntegiosas

e Mr'lHOD VERMiFUGO
OE f"FEITO SEGl!QQ
f 'MOFE NSIVO AS

CA,ANÇAS li

NOVO HOTEL
de Miguel Rodrigues de

Sousa

I
Angelina, Município

de S. José
(Viagens diretas ou via

S. Pedro)
IDEAL PARA REPOISO

I
I

Não se aceitam hóspedes
portadores de metestias

Estabelecimento

I
.. 0' ......00___ Gràfico Brasil

PRECISA-SE de um com-

I "PELUSO" poaitor para trabalho comercial.
A fábrica de calçados

acaba de instalar uma coso de Paga-se além do salário mini-

calçados para senhoras, na rua mo. 3v-l
Tiradentes 19.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IndicadorMédico
""h, ....-.,..-.............--.�-..--.--...........-.. ,-.......--.....-...._._••............._--......................r

DR. MADEIRA NEVES
Médico upecialiata em DOENÇAS DOS OLHOS

<"'U1'1Io .. A.perfe1coamento • Looca PrAnea DO RIo d40 .1ane1n
_Jl.VLTAIt - rea. JU&aàA; ............-....... 10,3Qàa12 ha, à tarde el<c.ptoocu
....... "'14 ás 16_.. - ()()]I(IIULTOBIo. ao 1010 fita..... f......... -

_, l.681 - a-a....GlaI a_ Pre.l..... o..tblIao, 'L

DR. ROmÃO CONSONI
DJJCUROIA GIIlRAL - ALTA CffiURGIA - MOLfIlSTIA.8 DIIl 811lNHORAS - P4.BT08

Focmado pela Faculdade de Medicina da UnlversldadJe de sao Paulo, onde foi
...nstenrte por vários anos do Servl� CLrüJrgico do Prof. Al1plo 'COlTeia Neto.
CIruTglla do estômago e vias biliares,' lJnitestlnoe (leigado e grosso, tlrolde, rins,
�ta, �a, útero, oyArioa e trompas. Vaxlcocel.e, hidrocele. Tti'WetI OI hom-nla.

CONSULTAS:
... I" li h01'8S, II Rua Felipe Schmldt, 21 (altos da Casa Parll�80). Te!

RESID1lNCIA.: RIua EtrteYes Jtln!Ior. 179; Tel 11764
. 1.688.
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DR. A SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Nacional de Medícín

Universidade do Brasil). Médico por concurso do Serv
eíonal de Doenças Mentais. Ex interno da Santa Casa
sericórdia, e Hospital Psiquiátrico do Rio. Ex médico a

te do sanatório Rio de Janeiro na Capital Federal
CLíNICA MÉDICA - DOENÇAS NERVOSA)

- Consultório: Edifício Amélia Neto'
- Rua Felipe Schmidt. Consultas. Das 15 ás 18 hora
;Residência: Rua Alvaro de Carvalho n? 18 - Florianó

DR. ARAUJO
Aa.tri...... te do Prof. 8alu!OD, do Rio de ....aro

E. S P E C I A L 1ST A
Doenças e operações elOS OLHOS, OUV1DOS,.NARIZ e GARGANTA

Clnlrglla moderna da GUELA DE 'LOBO, do LABIO LEPORINO (lábio
da bOca fendldO.1 de nascença)

'IIIMagOIlCOPlla, tlI'aquêoscopia, bronccscopía IXU'8 retírada de corpos e8t.M1.DJh
CONSULTAS: das 10 .. 11 e da. 11 .. 18 bor..

Rua Munes Machado n. 20 - Fone 1447

Dr. Newton d'Avila I DR. ANTONIO M
Oparaçõe. _. Via. Urinariaa -- Doen
ca- doa inteatinoa. rito e anua
- Hemorroidaa. Tratamento da

colit. amehiana.
Fialoterapia -- Infra-vermelho,
Conault: Vitor Meir.I.. , ZS.

Atulda diariamente às 11.30 ha.• ,

� tard., da. 16 ha. em diant.
R_ld I Vldal Ram08, 86.

FODa� 1087.

DE ARAGÃO

..........,.. •�.. 0IIbIMe ..

.. tortul. P....... ._....
CONSULTÓRIO: R. João Pin
"'lam_ da. 1 1'7 ...:IDO
"'1", ....

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
,,_ hn'lt.. eI. CUnlea Infanfll da Â8IIIstêncla Municipal •

d. Caridade

oo]l(ll�I{�Jq_·��AxP!.d��oE8.�12�.....
CQnaultaa doe 2 às 6 horaa

RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme. 6. Fone 7.

DR. llIÁRIO WENDHAUSEN
Médico do Centro de Saúde e Diretor do Hospi

"Nerêu Ramos"
CLÍNICA MÉDICA de adultos e criancas

CONSULTÓRIO: R. Trajano, 14 (altos da C�nfeita
. "Chiquinho

"

)
CONSULTAS: das 4 às 6 horas

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

DR. BIASE FARACO
l4�lco - chefe do Sen1ço de Slfllfll do Centro de Sa'l1d.

DOENÇAS DA PELE - SlFILIS - AFECÇõES URO-GENlTAI
AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VI

CONSULTAS: das S às 6 h. - R. Felipe Schmídt, 41
RES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1MB

DR. SAVAS LACERDA
Clinica médíco-círúrgíca de Olhos - Ouvidos. Naris - Gar
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Ortalmologí
CONSULTeRIO - Felipe Schmrdt, 8. Das 14 àa 18 her...
RESIDENCIA - Conseíheiro Mafra. 77.

TELEFOMES 1418 e 1204

Dr.. Polydoro S_ Thiago
Clínica Médica f'M Geral

Doenças do coração, pulmões, fígado, estômago, íntes
rins e demaís órgãos internos, de adultos e criamea

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

RESIDENCIA: Av. Trompowski, 62 - Fone Manual

ORo SETTE GUSMÃO
CHEl"E DOS SERV1ÇOS DE TISfOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE !J

HOSPITAL "NERIlU RAMOS".
CUrso de aperfeiçoamento no Hdspttal São Luiz Gcnzaga, de São Paulo -

II'I4rlo do Instituto "Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex-médico ln
Sanatório de Santos, em Campos do Jordão.

CldNICA GJIlRAL - DIAGNóSTICO PRECOCJIl :hl TRATAMENTO JilSPIIlCIAL
DAS DOENÇAS DO APARfIlLHO RESPIRATóRIO.

OPERACÃO DE JACOBOEUS
OONSULTAS: Diàriamente, das 3 às 6 horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor Melr

RElSID:flNCIA: Rua Esteves J1lnior. 13ti - Tel, 7.2.

QUER VESTIR-SE COM CONFORTO E ELECiANCIA?
PROCURE A

Alfaiataria Mello e tia
Ru'l João Pinto, 16 - Florianópolis

N��!��!S in����sm����e_1mente chegados de Londres, os
funcionários da Cruz

verme-Ilha e as WERNS fizeram a en-

trega de presentes a mil prisio-

I

neiros de guerra e a 200 civis
que se encontravam a bordo do

primeiro navio da Cruz Ver
melha que chegara recente
mente ao porto de Colombo,
procedente de Singapura.

:}:: :1: *

Comunicam de Londres que
a indústria de material e gran
des mecanismos elétricos eszá
sendo intensamente desenvol- I

vida em toda a Grã-Bretanha.

Laboratório Clínico

A "Morrls Motors Ltda"
uma das mais importantes fir
mas manufatureiras de auto
móveis da Grã-Bretanha, au!'

ba de anunciar que, ao dar rei
nício aos seus famosos "Morris-
8", dois modelos, estão sendo
inicialmente fabricados, um de
duas portas com capa do mo

tor fixa e outro também de
duas portas com capa de .no

tomóvel.

Comunicam de Londres que
o general de Brigada Maslai
ne Campbell está estudando a

melhor maneira de organizar
um movimento escoteirista a

que deve ser substituída, na

Alemanha, a perniciosa juven
tude hitlerista, segundo escre

ve o "Evening Standard".
:;: * :::

A Noruega, segundo fontes
autorizadas, utilizará o seu cré
dito' em libras esterlinas exis
tentes na Grã-Bretanha, para
intensificar as suas encomen

das de navio em número supe
rior ao- anteriormente projeta
do.

* * *

Uma missão econômica bel ..

ga acaba de firmar, nesta capi
tar, contratos pata a 'aquisição
de maquinaria agrícola, va

gões de carga, caminhões, bar
cos de pesca e maquinas im
pressoras anunciam de
Londres.

* * *

Tendo em vista a sua expe
riência no que se refere a pilo
tos de transporte, a Grã-Bre
tanha acha-se agora em condi
ções excepcionais para iniciar
os seus serviços aéreos de paz
em todo o Atlântico, - eSCl'2-
ve o "Manchester Guardian".

* :;: *

o Govêrno da Tchecoslova
quia deseja obter um crédito
de 5 milhões de libras, para
aquisições na Grã-Bretanha, e

a esse respeito [á foram inicia- �
,

das, pelo Dr. Rinka, ministro I

do comércio exterior da Tche-
I

,coslováquia, negociações. I
•
,
I

Aos sofredores
Ora. L. GALHARDO-Ex·

médica do Centro Espírita
uuz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

onsultório para a Rua
do Senado, 317-2° andar,
Rio de Janeiro. onde passa o

oferecer os seus préstimos,
Escreva detalhadamente
nome, ido.de, endereço e en·

elope se 1 ado para ares

posta,

RUA JOÃO PI_O, 25 - Fone: 1448

(em frente ao Tesouro do Estado

Florianópolis
Dr. H. G. S. Medina Parm, Nwbal Alves de Souza

Farm. L. da Costa Avila

Exame de sangue, Exame para verificação de cancer,
Exa� de urino, Exame para verificaç"o da gravi
dez, Exame de escarro. Exame para verificação de

doenças da pele, boca e cabelos, Exame de fézes,
Exame de secreções.

llutovaccinas e transfusão de sangue.

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

Clube 12 de Agosto
PROG.R.ÁJL\.. PARA. OS lUESES DE OUTUBRO, NOVEllIBRO

E DEZEIUBRO UE 194:;;:
OU'l'{)BRO

Dia 14 - CHÃ DANÇANTE do "Grêmio América". O
Clube 12 cederá seus salões a êste Grêmio para realizar sua

festa, havendo nesta ocasião venda de mesas, feita exclusiva
mente pelos elementos do referido Grêmio.

Dia 21 COCKTAIL DANÇANTE, com início os 10 horas.
Dia 27 SOIRÉE, com início ás 22 horas.

NOVEllIBRO
Dia 3 SOIRÉE com início ás 22 horas.
Dia 10 O Clube 12 cederá seus salões ao conjunto "DE..

MONIOS DO RITMO", para que realizem a sua 5a NOITE DE�

MONÍACA, havendo nesta ocasião venda de mesas, feita exclu
sivamente pelos elementos do conjunto.

Dia 15 GRANDE BAILE, em homenagem á data da Pro

clamação da República.
Dia 18 SOIRÉE, com início ás 21 horas.
Dia 25 COCKTAlL DANÇANTE, com início ás 10 horas.

DEZEMBRO
Do Dia 10 á 24 o Clube reservará os seus salões para os es

tudantes que porventura desejarem realizar as suas festas de
formatura.

Dia 25 FESTA DE NATAL, para a classe infantil, com

início ás 15 horas, devendo se prolongar até ás 19 horas.
Dia 25 CEIA DE NATAL, com início ás 22 horas, havendo

durante a CEIA Inúmeros de canto e musica, e, em seguida,
dança. .

(A CEIA DE NATAL será ás expensas do SÓCiO. a,hri.J;;vlo o

Clube, préviamente, a inscrição para a mesma).
Dia 31 GRANDE BAILE de São Silvestre, com início ás

21 horas.
OBSER.VAÇÕES

Êste programa está sujeito a modificações, que só se ve

rificarão por motivo de fôrça maior.
Para os bailes estabelecidos neste programa, o traje será

o de rigor, permitindo-se o branco.
Não serão vendidas nem reservadas mesas, para as festas

constantes deste programa, feitas pelo Clube.
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COMPANIDA "ALIANÇA DA BAIA"
Fud.d. e. 1871 - Séde: I A I A
INCEN,DIOS li.: TBA.NSPOBTE8

Cifras do Balanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978Aol ;755.97

67 :051.245,30
142.176.603,80

Responsabilidades
Receta
Ativo «

«

I
I
I
I

98.687.816,30. I

« 76.736,401.306,20 :.
I

:Diretores: ,

_ Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco :
I de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araujo
� e José Abreu.
.-:.... ."....". _, '4-"" _........-" - ........... Df - ....

- - • ,...-...- -.-........." ........ c_._.......-.",.."1#••_-_.._•..-..-_w:......"".,.

Siaistro s pagos nos últimos 10 anos

Responsabilidades

CrédiloMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO MAIOR CR 5) 6.250,00

Muitas bonificccôes a médico graUs
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



WASHINGTON, 7 (U. P.) -- O DEPARTAMENTO DE ESTADO RECUSOU�SE A }'!,ZER QUALQUER COMENTÁRIO '5ôBR
O DISCURSO DO EMBAIXADOR BERLE EM PETRÓPOLIS, E SôBRE AS REPER(_� USSÕES QUE O MESMO TEVE NO BR
SIL. OS MEIOS BEM INFORMADOS. ENT RETANTO� DECLARAM QUE O EMRAIXA DOR EXPRESSOU SEU PONTOMDE-VIST,
PARTICULAR, E QUE O SEU DISCURSO NÃO REPRESENTA UMA DECLARAÇAO DO GOVÊRNO DOS ESTADOS UNIDO

Florlanõpolh 8 ele OuluDro de 1945
---------------------e--------------------------------

Um livro de Albert lebrun I

me político, muitos erros vo

luntários ou não, foram come

tidos. É um dever estrito para
os que tomaram parte neles,
revelar a verdade".

PARIS, (outubro) -- O ex

presidente da República, sr.

Albert Lebrun, publicará um

livro intitulado '''Tamoigna
ge ", memórias relat.ivas á his
tória da guerra. Escreve o ex

presidente no prefácio de sua

obra: "Por ocasião das nego
ciações diplomáticas que pre
cederam a guerra nas narrati
vas relativas ao período dra
mático em que registraram os

acontecimentos, nas aprecia
ções sôbre os acontecimentos Ique acompanharam seu fim,
e na instauração do novo regi-

VIAGENSI
Fpolls. -_ Joinvile

I

Saída. - 2 hora. damadrugado

Joinvile -- Fpolis.
Não pOdem ser
patrões
Berlim, 7 (U. P.) -- Segun

do confirmou hoje o Departa-
mento de Eisenhower, está C dA

•

sendo preparada uma lei

que, orreSpOD tiDela
extende aos empregados a dís-

t Iposição já em vigor, proibindo pOS a
o emprego de nazistas no co- PARIS (outubro) -- As tro
mércio e na indústria a não cas de p�quenas encomendas,
ser como trabalhadores ma- acabam de ser restabelecidas
nuais:. Quer di�er qu� os nazis- com vários países extrangeiros
tas nao poderao mais ser pa- que participavam desse serviço
trões. Ainda não está esclare- a 16 de 'setembro de 1939
cido como se disporá das casas anuncia o Ministro de Cor�
e empresas pertencentes a na- reios, Telégrafos e Telefones.
zístas. Lembra-se que quando
Hitler tomou medidas seme

lhantes contra os judeus, for
çava-os geralmente a vende
rem seus negócios ou então
nomeava um interventor aria
no. Em alguns casos, os bens
eram pura e simplesmente
confíxados.

Saída. -- 9 hora. da manhã

Informações nesta redação

RITZ Hoje, 2a-feira, às
19.30 hrs.

Império Argentina, a moi. popular
elltrela da lingua espanhola. em:

GOYESCAS
Belissima. melodia.

-

de Enrique
Granados.

.

Danças cheias de harmonia ... Uma
hi.tória de amor bravia.
Impróprio até 14 ano.

No programa:
Notícias do Dia o Jorn"ll
Preços Cr$ 5,00 e 2.40n IHHlul:Ulijij; IlliI

B lUIS qpJI n:
NOllB., lil lJ)(
I 11lB O LO�
-

PODDOSO -"'BD-
LUJl NO TRAT"

JIXN'l'O DÁ.
�.....

ROXY Hoje, z- feira.
19.30 horas

Últimall exibições
lo Notícias da SemORO 45x35 - DFB
20 Artur Lake e Penny Singleton

em: CUPIDO PERIGOSO
Uma deliciosa comédia, alegre e

divertida.
30 James Cagney e Grace George
em: SEMPRE UM CAVALHEIRO
Aventura, drama, ação e um

lindo romance de amor.

Impróprio até 14 ano.

Preço único Cr$ 2,00

De Hollywood
Hollywood, 7 (U. P.) - Iní

cia-se segunda-feira a filma
gem das cenas de estúdio de
"Califórnia", uma nova fita
na qual Vitor Mac Laglen de�
s�r�.penha importante papel de
vilão. Parte das cenas rodadas
nas paisagens do Arizona já
estão completas.

'

* * :;!

Amanhã, no RITZ. em sessões das
moça•. _o Laraine Day e ,Lel" Ayres

em: MINHA VIDA E TUA
Um drama violento como as pai
xões humanas. Um romance de

amor inebriante.

Na próxima S"-Feira: Gary
o

Grant
e Janet Blair em:

O ETERNO PRETENDENTE

Hollywood, 7 (U. P.) A
atriz e pianista Deanna Linch
está tão ocupada nos estúdios
da Paramount que teve de re
cusar o convite para uma

grande tournee artística. A
oferta no entanto foi das mais
tentadoras para qualquer ar

tista, pois do programa cons
tavam as principais orquestras
do país com Toscanini, Kous
sevítzky, Stokowsky e outros.
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É O SABONETE DAS ESTRÊLAS EM HOllYVvOOD }t
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Delicie-se, você também,
com a espuma acarician
te e o perfume fragrante
e delicado de Le v e r ,

E compreenderá porque
Lever é o sabonete pre
ferido por 9 entre 10

estrêlas de Hollywood.
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gen. Kleber
STRASBURGO, outubro -- Realizou-se nesta cidade a ce

rimônia ela translação das cinzas do General Kleber, herói da
Revolução de 1789, do Cemitério de Grorienbur'g, onde os na

zistas as haviam depositado, para o local em. que se elevava
o monumento à memória do herói. Presidiu à cerimônia o G3-

às neral de Tassigny.

As cinzas do o aniversário
do Lira 'Tênis

Clube
A data que ôntem transcorreu,

aa.inalou a pu••agem do 19', ani-'
ver.ário de fundação do LIRA TÊ
NIS CLUBE, a querida «boite» de.
colina.
Registando aquêle auspicio80 ao

contecimento, a diretoria do LIRA
levou a efeito, aábado último, um
magnificente baile, a rigor, no qual
coroou a Rainha da Primavera, e.

aproveitando o ensejo, homenageou
a pOlle da nova diretoria.
Rsunindo em seus elegantes sa

lões o que de mais repreeentativo
há em no..a sociedade, o que, ali
ds , vem acontecendo to:ios o. a

nos, o Lira marcou época. mais
uma vez, nos anaie de suo ascen

dente e vitoriosa marcha.
No decorrer daquela elegante noi

tada, foi levada a efeito a coroa

ção da Rainha da Primavera, srita.
Jamile Boabaid.

Congro tulamo- nos, registando
esae fato, com 011 diretores do clu
be da colina e, muito particular
mente, com os srs.dr.Oewaldc Bu!
cão Viana, presidente, e Acióli
Vasconcelor, diretor-geral de esper
tes, incansáveis no desempenho
de suas elevadas e arduas tunçõea

carrasco de Belsen

Eleições na Argentina
BUENOS AIRES, 7 (U. P.) - O general Farrell. presi

dente da República, recebeu o juramento dos membros na Cor
te Federal Eleitoral, que presidirá as próximas eleições argen
tinas, que serão realizadas ainda no decorrer dêste ano.

o
LUENBURG, 7 (U. P.) -- Foi lida hoje perante a corte

militar brttânica, uma declaração juramentada de Josef Kra
mer, o famigerado comandante do campo de concéntração de
Belsen. Nesta declaração, Kramer confessa que se utili zavam
câmaras de gás para a execução das vítimas do nazismo, em

Belsen. E alega que as ordens para a execução vinham direta
mente ele Hinunler.

PARA FERIDAS,
E C Z Vensura

Tóquio, 7 (U, P.) -- A cen

sura militar para os corres

pondentes aliados no Pacífico
foi abolida pelo general Mac
Arthur. Não obstante a cen
sura ainda continua para a

imprensa, jornais e emissoras
japonesas,

E MAS,
INfLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
fRIEIRAS ,

ESPINHAS, ETC.NUNCR EXISTIU IGUJ:lL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


