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FRANKFORD, 14 (U. P.) .- O GENERAl EISENHOWER BAIXOU, ONTEM, UM J) ECRETO� PROIBINDO OS NAZISTAS DE

PARTICIPAR DAS ELEIÇOES ALEMÃES, QUE SERÃO EM JANEIRO PRóXIMO EM VIENA E TODAS COMUNIDADES RtT

RAIS. EISENHOWER REVELOU AINDA'� NUMA ENTREVISTA À IMPRENSA, QUE ESTÃO SENDO UTILIZADAS AMPLAS

DEl\'lARCHES PARA ENTREGAR AOS GERMÂNICOS ÀS FUNÇÕES GOVERNAMEN TAIS SOB FISCALIZAÇÃO MILITAR.

_ I Aviões para o Brasil
Prezado �elto� I Rio, 14 (A., N.) - As forças

A sua sugestao nos e aéreas do Exercito dos Estados
sumamente grata. Diga- Unidos estão agora em condi-
nos, por obséquio: ções de enviar às companhias

- Sôbre q.ue assunto brasileiras de navegacão aérea,
desejaria Iêr algo, diària- aviões do tipo Douglas, para Ü'

mente, neste iornel ? transporte de passageiros.
--=: Qual. das 11.ossas Quinze desses aparelhos no-

secçoee rrrars aprecia ? VOS se encontram presente-
mente em Natal. Mais de 20

O Itamaratlrl-nformon completamente novos, destina-

U dos ao transporte de cargas,

Rio, 14 (A.N.) - Pessoa au- de-ye:-ão chegar a Natal �as
torizado do Itamaratí infor- proximas semanas. Tambem

I mau a um vespertino que ja-I
será �e�to um. f?rnecimento de

mais o nosso ministério do Ex- acessorios sufícíentes, para o

terror teve interferência no ca- concert? desses av�ões durante
so das relações entre 'a Argen- um penado aproximado de 5

tina e a Russia não tendo o ti- anos e devem chegar breve. O

tular ou algue{n por ele, auto- c�sto de u� avião bi:notor va
rizado cu realizaao demarches na de 20 mil a 35 mil dolares.

ou qualquer outros atos no

sentido da aproximação dos

I governos Peron e Stalin.

I

•
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Churchill chefiará a reação I
Londres, l-t (C. P.) - O ex-Primeiro :\Ii-

nistro britânico, sr. Church i ll , iniciou a inves-
tida contra o governo trabalhista, com um va-

Jioso ataque contra a pror roguçúo do sistema
de cont rolc, que havia sido adotado durante o

periodo da guerru. Por outro lado, Church ill
COll\'O(,OU todos os membros observadores H cs-.

tarem presentes na Câmara dos Comuns, afim
de \'01 arem contra a execução dos con I roles.
Assim é que Churchill chcfiarú a reação contra
os controles, propondo a sua redução de cinco

para dois anos, durantc os quais a recnnve r

çâo, cnnf'orm e sustentam os conse rvudo rcs, se

ria p len amcnt o ultimada.

o julgamento dos respensáveís
LrNEBURG, 14 (U. P.) -- o julgamento dos responsá

"eis pelos horrores do campo de concentração de Belsen está
dando lugar ao estranho espetáculo de oficiais aliados de
fenderem a todo transe êsses nazistas. Assim o major Kran
field, nomeado advogado de defesa da bela Irmã Greese, di
rtgtu hoje violento ataque contra o filme documentário so

viético sóbre o campo de concentração de Auschwitz. Tendo
a acusação pedido permissão para exibir êsse filme, o major
Kranficld. por sua vez, atacou-o como propaganda soviética,
a qual Hão se devia atribuir nenhum valor: Kranfield, aliás,
já foi qualificado pela imprensa russa de "advogado chica
nísta ". Mas, apesar de tudo, o tribunal finalmente resolveu
ver o tilme.

Serão despedidos se não
voltarem. ao trabalho
LO:\DHES. 1.) (L'. P.) - As autoridades portuárias mandaram

afixar a \ isos cm lodus os cais, indicando aos operários que os que não

retornarem ao trubalho, até hoje, serão despedidos.
Ent remcn

í

es, os lideres operúrios tratam, com escassês de êxito,
por fim it greve na qual, dizem. n ât. t ivcram intervenção.

As fôrças armadas começaram a descarregar produtos alimen li c ins

dos navios chegados a Xlancliestcr-, Sunderland, Liverpool, para impedir
a Iodo o custo que haja uma diminuição das rações alimentícias em tôda
� Ilha.

o tufão que assolou Okinawa
PEARL HARBOUR, H (U. P.) - Cincoenta super-forta

lezas voadoras, com base nas ilhas Marianas, começaram
a transportar víveres para Okinawa. Inicia-se, assim, um pla
no de emergência, de sete dias, para abastecimento dos 150 mil
soldados norte-americanos que ficaram ao relento, naquela
Ilha, em consequência do tremendo tufão do dia 11.

PK\.HL IIARBOt'R, 14 (U. P.) - Nada menos de l�O na

vios e embarcações menores, encalharam em consequência do
maior tufão que atingiu Okinawa nestes últimos vinte anos.
Outros 5 barcos afundaram. Continua ainda ignorado o núme
ro de vitimas da catástrofe.

Negou
PARÍS, ]4 (U. P.) - Segundo a agência de notícias fran

cesa, o gOVêl'110 de París negou as acusações da Cruz Verme
lha .Illternacional de que. os prlsionairos ele guerra alemães na IFrança estariam sondo mal tratados e subnutridos. O minis
tério do 'I'raba lho declarou a Eisenhower que os prisioneiros
recebem as mesmas rações como a população f'raucesa. Os pri
sioneiros que estejam debilitados, já se encontravam nesse ps
i ado qna ntlo foram en treglles à li'rauca. pelas autoridades mi-
litares am81icHli as.

'

as
-

acusaçoes

H.

,/'. Os que profeesam oprruno
diversa da riosao , quanto ao.

atos e à pessoa do Pre.idente
Vargas, exercem um direito in

questionàvelrriente líqüido,
Longe de lhes querermos mal

por isso, E, no ambiente demo
crático de agora, não fôssem as

pontas-de-fogo dos intolerantes,
raiaria pelo absurdo a preten
são de agrupar numa esfera só
os vários sectores da opinião
nacional, Nenhum aemi-deue, por
mais sortilégio magnético que
irradie. vingará enfeixar a. Cô
les do arco-íri. numa braçada
de luz única, toucada de um sé
colorido.
A luz do Sol, eSlla, realmente

de ouro, tem o fado de se multi
partir em divergência., filtrada
nos pri.mas, em leque. de não
se liahe quantas vareta. e mati
zeS ofuscantes.
De tal dispersão, talvez resul

te beleza, limpidez de cristal,
transparência de água oorrente.

E, po.rq� o Brasil and,., envol
vida no caso, apeno. deUla1TíOS
que, de tantos fatôres. resulte
UEn produt9 homogêneC/: a feli
cidade vindoura da Pát.-iQ.

*
* *

A Pátria, porém, n.ão se lpgra
.ervir senão com a própria cons
ciência. I.to é de Rui, cuia vida
de lidador, «veterano das luta.
da liberdade», anda agora com

parada nos cartaze. da propa
ganda, à do ilustre e digno Bri
gadeiro Eduardo Gcrnes. estre
ante no tablado da política na

cional. E, aqui, esbarramos em

outro direito: o dos compara
ções. Com boa vontade, engenho
e arte. é até possível comparar
um pa••arito a uma estrêla. E
um vagalume ao astro-rei! Fê-lo
José Oiticica nestes versos:

«o Sol é um pasmoso
[pirilampo.

a pairar no

[firmamento»

Fê-lo Guerra Junqueiro, o �a
ior poeta da Perrínau!c Ibérica,
quando, numa cotovia madru

gadora, antreouviu a Estrêla
d'Alva:

Sem alias,

«E a cotovia, sua linda irmã,
Vai pelo azul um cântico

[vibrando,
Tão límpido, tão alto, que

r A Iparece
Que e a estrela. no ceu, que

I está cantando».

Assim, o direito de cotejar, de
encomiar, de brigar ou de con

fraternizar, de preferir B a C,
de gostar díato e aborrecer aqui
lo, vai-se plenamente conferindo
a todos e a cada qual.
O pior, entretanto, é o direi

to-torto de escoar as calças no

meio do palco jornalístico, e

sentenciar em pêlo da cintura
para baixo:

- Se você é queremista, é
desonesto!

- Se você é honesto. não é
queremista !

*
* *

Pois, seja. Os queremistas não
são honestos! A honelltidade é

privilégio e é patente-de-inven
ção, é graça divina e é diploma,
é comenda e é baronato. A ho
nestidade, acaso, já se divorciou
inteira dA um quadrante da
opinião, e lá se foi, de cama e

pucarinho, cc ir nos amorosos

braços de alguns bravos gascões
da imprensa nacional.

Êsseli assambarcadores do mo-

Comprar na CASA MISCE
LANEA é sAb'-/ economizar ..

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

SE NÃO O ENCONrRAR AGORA,

VALE A PENA ESPERARI

Lavai em novo julgamento 1
PARÍS, 14 (U. P.) - o vespertino "Paris Sair" anun

ciou que os advogados de Pierre Laval convenceram-no a soli
citar um novo julgamento baseado no testemunho inédito, se

gundo o qual Laval voltara à Capital Francesa, em agôsto de

quarenta e quatro, com a intenção de declarar París cidade

aberta, e preparar uma Assembléia Nacional, afim de receber
o General De Gaulle.

Acrescentou o referido jornal que êsse testemunho era

constituido por documentos secretos, que estavam retidos na

Suiça, mas que agora acabavam de chegar à Capital Francesa.
Tais documentos evidenciam, ainda, que já Himmler ha

via ordenado a prisão de LavaI, antes de que o plano acima re

ferido fosse posto em execução.

Compartilhando com Pois sim. eU 1
O povo Lueneburg, 1. (U.P.) - O
Tóquio, 14 (U. P.) - O jor- carrasco de Belsen, Josef Kra

nal Maikhini noticia que Hi-
mer, declarou hoje ao -tribumal

roito, resolveu não ten�ar por que os cães de fila que vízta
enquanto, ,a reconstruçao do

vam o campo de co c tr
b

-

1'"
.

1 d t
.

d
n en I acao

pa acio Imper�a es nu o p�- sob sua chefia, "eram ani-

la.s bombardelro? norte-a�nen-:1ll1aiS dóceis e obedientes com
canos. Em vez dISSO, o MIlmdo .

,... ,

'

"

, 1 -til l difí
os quais os prisronerros brín-

leso veu campal 1 lar as 1 1- cavam",
culdades do povo. I --- ----------

Para fornecimento
à UNRRA
Fortaleza, 14 (A.N.) - En

contra-se aqui o sr. CeI. Jest;:
no Albuquerque, que, a pedido

. do Gal. Anapio Gomes, tratou
de assuntos ligados, à Coorde
nação da Mobilizacão Econô-
mica.

'

Estudando as possibilidades
do Ceará concluiu que êste Es
tado pôde exportar milho e fei
jão para o Velho Mundo sem

efetar os interesses do consu

mo nacional. Duas firmas já
estão interessadas em conse

guir nrioiidade para o forne
cimento daqueles produtos à
,UNRRA.

nopólio da honestidade devem
lIer multimilionários dos cabe
do.íe da honra, não isentos de

impacto. rnorcds , cumpridores
das clausulas de um contrato

cívico, com prazo certo, em face
do povo que, dê!ell, também

exige obrigações e retribu lçõesi
lIerviços em dia e prestação 'fi
nal de contas, com exatidão,
serenidade e lisura.
O. getulistas não pertencem

ao ,<trust» de «Honestidade'e
Cio. Limitada». Mas lrao às
eleições de 2 de dezembro, des
frutar a liberdade getuliana de
votar em Presidente da Repú
blica, para deputados à Cons
tituinte, Govarnador de Estado
e representantes do A9sembléia
Legislativa.

Essa é a nOllsa vingança.
Suave como uma bênção ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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• •Alfaiate
Cnríorii,

"O melhor"

avisa seus distintos t regue-

I ses que acaba de rece be r
variado .stock» de casi

miras, linhos e tropicais,

ESTES APAIXONADOS •

� .

i MAGaZINE I
: .

• Por ENFLO:
• •
........, .

PRECAUÇÃO

..••....

- Pedrinho quebrou um vidro
e faz seus preparativos ...

* * *

RECORDANDO ...
No dia de hoje
1.845 -: Aparece na capital o prí

merro numero do Jornal "Relator
Catarínense", com o único feito
ci.e descrever os festejos que se

fa-Izla�n pela visita dos Imperantes e

assinalar Os seus atos de magnani
midade.

* * *

A ORIGEM DOS NOMES DOS
ESTADOS

DISTRITO FEDERAL
Ant�ga cidade de São Sebastião

(!o RI? �e Janeiro, vulgarmente
SebastJanopohs (Ver Rio de Janei
ro) Municipín neutro. Capital: Rio
de Janeiro. Superfície: 1.167 quilô
metros quadrados. Produção: fru
tas e cereais. Primeiro Governador'
Salvador Correia de Sá.

.

* * *
Continua

Escrevendo no "Correio Pau- liberdade, sulvo IlO regime anár-

listano", da Capital paulista, Gil quico, é UIllH coisa relativa. Ca-
Aires lembra que ainda há pou- da UIlI de IlÓS tem o direito de
co leu nUIIl dos jornais do Rio andar Iivrcmcute pelas ruas. E
de Janeiro, uma queixa sentida se a polícia nos impedir de abu-
contra certos desmandos pr-ati- sal' do rlireito de I::JCOIllOção, não
cados recentemente, em comi- !�;i juiz que n()�, ampare com �lm
cios políticos, na atual campa- hubcas-corpus . Assim lambem,
nha eleitoral. () articulista der- lodos temos () direito de mani-
r-ama-se em uma linda teoria do Iestar publicamente a nossa opi-
regime democráticos para c';n- nião, mas sem Ier ir a do nosso

clui r , muito sensatamente, com udvcrs.u-io. Sem insultá-!o. As-
:lq·nela sensatez que caractev.zn- sim COIlIO reagirelllos se a lguem
va o i ncsquccivcl Cousclheiro

nos empurrar na via pública,
Acácio, que o comicio não é uma

por cntr-nrlc r que E'55a Faculdade
oportunidade para pancadar!a, está implicita na liberdade de
mas para que se propaguem locomoção. também se compre-

. idéias. cndc (file reajam os que são in-
Batemos palmas ao conceito snltnrlos, quando alguém se E'X-

Iapid.r do jornnl ista. Comício cede no cxercício do direito de
po l it ico não deve ser rinha 11e manlf'cstar publicamente a sua

briga de galos. Lamentamos, por opinião política. E é isso o que
exemplo, sinceramente, o que vem ocorr-endo COÚl os comícios
aconteceu com o sr. Flores da

oposicionistas. Pe lo oCIUE' ouvimos
Cunha, que teve de homiziar-se, .

P hi' I f. aqui no acaem li, PO( cmos a-
cm Ouural , no SE'U Estado natal,
em uma casa de gente bondosa zcr idéia do: que' ouviram os ca-

riocas. os mineiros. e os flumi
que o livrou da fúria da multi-

nE'nses, cm suas terras .

dão, indignada com as diatribes
(IUE' êle começara a dizer, con- Concordcorns com a queixa do

tra os homens ria situação poli- jornalista carioca. Mas lembre-

tica federal, no comício qUE' or- mos-lhe que nutras queixas f'o-

gan izara naquela cidade gancha. ram feitas, tão razoaveis quanto
Lamentamos, também sincera- a sua, contra a forma desneces-

mente, o susto pregado aos ora- sáriarnentc grosseira e' agressiva
dores do comício de Vila Isabel, por qUE' se -realizavam os cc-mi-
no ia de .Janeiro, quando o po- cios da U. D. N., sem que êle,
vo reduziu a sarrafos o palan- agora reclamante, apoiasse a re-

que armado naquele bairro ca- clamação. O que está acontecen-

rioca, para o comício dos ude- do é uma reação contra a vio-

nistas. Afinal de contas, os srs. lêricia dos ataques dos oradores

Jurací Magalhães e Maurício de oposicionistas a homens públicos
Lacerda, estavam alí exercendo que contam com simpatias no

um direito o de dizer a sua opi- seio do povo. E o povo não tem

nião política e o de aconselhar mci as medidas. Ou é carneiro ou

I
aos seus concidadãos determina- é leão ...

da orientação no modo de votar Acredite o nosso confrade do Calçados para senhoras, últi-
no próximo pleito. Rio quem atira insultos a mos modelos. preços ao alcançe

I
Mas o conceito do jornalísta esmo, é como quem cospe para d d Hp "

, guanabarino, que nos leva a este o ar... Não o faz impunernen- e to os eluso vende na

comentário, não é completo. A te. . .
rua Tiradentes 19.

1.479
----

Cereais em grosso
Manteiga, queijos, xarque,

banha e salgados

nacionais e extra:ogeiros.

VUITE-O!

Ru� Tiradentes, 9 A. I

COMBATa o CEREBRO caNSADO

t

Se V. verifica que esquece os
pontos dados em aula. se V. sente
suas energias decrescer-em e Se
fadiga ao mais leve esforco físico
lembre-se do seu cérebro. Ó
Cansaço cerebral é a causa vital
de tódas as perturbações cujos
sintomas são: insônia. perda de
memórta, dores de cabeça, máu
humor, esgotamento nervoso
por excesso de estudos ou de
díversões, perturbações dos .01'

gàos das secrecões, etc. Si V �

começar a sentir um ou todos
êstes sintomas, recorra imediata ..

mente aos FOSFATOS HORS
FORD.

FOSFATOS HORSFORD contêm
em sua fórmula: sais de Magné
sia. Cálcio. Sódio. Ferro e todos
os fosfatos indispensáveís ao per
feito funcionamento do cérebro
e dos nervos. FOSFATOS HO
RSFORD produzem efeitos rã
pidos e excelentes com um
vidro apenas.

CELEBRIDADES NACIONAIS
QUE TIVERAM ORIGENS

HUMILIMAS
Casimiro de Abreu (1837-

1860), o mais popular dos nos
sos poetas, teve origem obs
cura e obscuramente traba
lhou numa casa comercial.

Continua
* * :�

COM OS LOUCOS
Um médico, chefe de um así

l� de alienados, passeava um
dia no parque do asilo, afim de

�bservar os pensionistas que
gozavam de certa liberdade
nos jardins.
De repente, ele passou dian

te de um doente que, munido
de uma cana de pesca e de um
anzol bem preparado, parecia
pescar tranquilamente dentro
de uma bacia com agua.

- Entao, querido amigo _

:pergunta o médico - isso vai
mdo bem?
O pensionista levantou len

tamente a cabeca olhou o mé
dico desdenhosa�ente, e res
pondeu, levantando os ombros:

- O senhor não está um
pouco louco, doutor? Ou será
que o senhor me ridicularisa?

:;:

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica Geral de Adulto. IDoença. cia. criança.
Laboratório de Análise.

Iclín:ca••
C0n8ult6rio: rua Felipe Sch
m.idt, 21 [alto. da Ca.a Pu
rai.o]. da. 1030 á. 12 • doa

15 à.. 18 h.. IRe.idincia: rua VillC. de Ouro
Preto. 64.

IFone: 769 [manual}
------�

Atenção
A ca.a da. máquina. SIN -

GER diapõe de técnico ..pe
cializado em con.êtto. de
máquina. de co.tura, moto
re•• fogareiro•• geladeira., fer-

ro•• aquecedor•• , etc.

Atende chamado.
a domieílio.

Tirante.. 18 -- telefone

Veda 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 período das 14
às 19 horas.

Consultório e Residencia:
Rua Esteves Junior 129.

Telefone - 1218.

FOSfATOS

HORSFOR'O'
STANDARD

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

MACIEL, FONSECA & CIA.
Comissões - Uonsign8cões

Rua Deodoro, 33

Flor ianôpolie

Livros novos e usados,
em diversos idiomas.

Rua Leandro Martins, n. 6
Quase Esquina da Rua Acre

Rio de Janeiro

Conta Própria
Caixa Postal: 3794
Telefone: 23-1598
Telegramas: LEICAM

Recebemos à consignação: manteiga, queijos, salgados em geral, mamona,
alhos e todos os produtos de lavoura ligados ao ramo de cere ais, Fecula,
cação, camarão. Contas rapidas, preços reais do mercado. Fazemos finan-

ciamento até 80% sobre o valor da mercadoria embarcada.

Amplas informações bancárias.

RIO DE JANEIRO -- BRASIL

I
I

I Visite, sem compromissos,
COMO C������SCERTOS LIVRARIA ROSA
Um sabia zoologista ameri-lcano estabelece que os grandes

macacos têm um crescimento
mais lento que o homem, mas
que eles chegam mais depres
sa á idade madura.
Um pequeno gorila pesado A tende encomendas de

regularmente, desenvolve _ se obras, editadas no Brasil I

m�nos depressa que uma ou no estrangeiro. I

criança, mas, com a idade de 2
I

ou 3 anos, ele atinge a madu- Novidades todas as I
reza física. semanas I' �I
A

O leão e o tigre chegam a
esse mesmo estado aos 4 anos

enquanto que os gatos a atin� EMPREGO I
gem aos 2 anos. I

C? elefa_nte, o maior dos aní- Moça datiló r f I -Imais existentes é t bé .'
g a a, comp e

1
.

'
. am_ em

I
mentansta, oferece-se para ser-

aq�e e cUJo crescunento e o viço de escritório em casa co-
maIS lento. A Juventude para mereial Mo'd' t-
1 1

,.

' . Icas pre ençoes
e e, se pro onga ate a Idade deJ Informações nesta G

A'

•

25 anos.
erenCla.

5 Vii - 3

Importação direta de todo
material e aparelhos de
rádio, amplifieadores e

I
transmissores para ama

Diretores:
h

I
dores. Preços excepcionais.

Dr. ;amp. �Io d'Utra Freire de Carvalho. Dr. Francisco Empresa Importadora
de Sa, AmslO Massorra, Dr. Joaquim Barreto d:! Araujo Ltda. Florianópolis. I
e José Abreu. . I

............·.-.. ·aw' -.w ........,._- _,.:r.._.. .,. v - - _,.:r..- _ I ---------- A-l-t-·5-
.:.'·

Alivie'o $(111 Cimirro I
I
""

etII segllntlO$.
Quando o seu nariz estiver en
tupido, devido a um resfriado
da cabeça ou catarro use
Vick Va-tro-nol que lhe'dará
alivío Imediato. Algumas gotas
em .cada narina, desentopem o

nariz, facilitam a respiração,
contraem as mucosas incha- VIC" VA IRO NOLdas e acalmam a irritação. a

• •

_&ii_ ... PI!' u U�'IW •• uw._...,.._= .... ...

COMPANIDA "ALIANÇA DA BAIA"
Fudada e;" 1878 - Séde: II A I A
INCENDIOS E TRA.NSPORTES

Cifras do Balanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Respon sabilidades
Receta
Ativo

ti

«

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978.401 ;755.97

67.053.245,30
142.176,603,80

Sinistros pagos nos últimos 10 anos

Responsabilidades «
98.687.816,30

76.736,401306,20

Achados e perdidOS
Acham-se à disposição de seus'

legítimos donos, nesta redação" 0.9

seguiu tes documentos:
- Certidão de nascimento expe

dida a Antônio Serpa.
- Carteira Social do' Clube 15'

de Outubro, com fotografia de uma

senhora, tendo ao colo Ul11a crian
ça.

- Certificado de reservista de
1a categoria, n. 259057, expedido a

Manoel Camilio de Lima, com car

tas, fotos, etc.
- Um recibo passado pelo sr,

Tito Peixoto aos srs. Vitor Rab 6

Hercules Allet, referente. à venda!
de um caminhão.

-Isenção de salvo-conduto, ex

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

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAl

BREVEMENTE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1. .. que, do pó de café, já
servido, pode retirar-se 12 'jó

V·lda�Soclllal I'CINEMA de2���·d��:. o cavalo é o U1UCO

quadrúpede que em nenhuma

I UM RETRATO DE MULHER circunstância respira por in

Pelo estupendo resultado al- termédio da boca, fazendo-o

cançado ontem, com a

apre-I
sempre pelas narinas.

sentação do magnífico filme 3 ... que, ao contrário da

I "Um Retrato de Mulher", de- maioria das monarquias, o

sempenho notável de Edward Egito não tem uma coroa he
Robmson e Joan Bennett -- é reditária para uso dos seus 80-

de se prevêr novas enchentes beranos; e que, naquele país,
para hoje no Cine Ritz. o emblema da realeza consiste

Decididamente é um tema numa riquissima espada de ou

brilhante, desenvolvido pela ro cravejada de pedrarias.
maestria do mestre da direção 4 ... que, pedra por pedra,
Fritz Lang "Um Retrato

J

de telha por telha, a casa onde

Mulher" difere de tudo que te- nasceu James Cook, em Yor-!mos visto e eletriza e comove I kshire, na Inglaterra, foi,
aos mesmo tempo. o especta-I transportada para a Austrá
dor. Convem ve-lo. Nós o re- lia, em 1.500 caixas, represen
comendamos aos fans de Iin- tando um pêso total de 155 to

da Joan. neladas, e alí novamente cons

COMO É TRISTE RECORDAR truida.
5. .. que o primeiro tratado

diplomático de que nos fala a

História data do tempo de
Ramsés II, e foi celebrado en

tre aquele faraó do Egito e o

rei dos Hititas, estabelecendo

proteção mútua ao comércio,
extradição d€ criminosos e di
reito de asilo.

6.�.. que, depois de experi
mentar várias côres, os técní
cos do serviço do tráfego na

Inglaterra chegaram à conclu
são de que as estradas com

pavimentação amarela ou côr
de laranja atenuam 40c.(; da re-

b
-

d 1 t
J. w. T.

ver eraçao as uzes, ornan -

-.--------------------------------_.."....-----------------t

do mais segura a marcha dos 11 IS Ique viajam à noite, à luz dos \111 11
faróis de automóvel.

-,

��1}�P .... ITOI

':!J � V�
Produto cientifico paro embelezor os seio.
Hormo Vivos n.. 1 pata oa ...Ioe pequenos ou f1acidoe
Hormo Vivos 11.· 2 para os selos gyanclee. volum08O•.
Inofensivo à saúde - F6rmula de absoluta confiança.
j_,_- t

II Ik '_...............
............ ". - 1I1� ,____
"'1_ • Go6ia - ltaiaI: ,____ ...,.
r_iaM.

ANIVERSÁRIOS

Jairo Calado

Festejou seu aniversário. ontem,
14. o nosso colega Jairo Calado.
valente lidador da imprensa e di
retor-proprietário da GAZETA. des
ta cidade
Sua. atuação no jornal catari

nense data de longo tempo. Quase
menino, chamado às lide. da pu
blicidade; por vocação e hereditá
ria tendência. não abandonou o

"Hcio duro de escrever. a brecha
do j orrierl íarno , como quern nasceu

sob o signo de um delltino indes-
,. "liável.

Muito cordialmente so.udorncs
a Jairo Calado, levando-lhe os

ncssoe fraternais oorabéns.
..

,� Para a já indispensável Ses-
Transcorreu ontem a data nata-l são das Moças, o Ritz apresen

Hcia do apreciado desenhista ar. ta amanhã, Libertad Lamar
Périclea F. da Silva. atualmente que em Como é Triste Recor
lervindo na 160 ;--. R. dar: uma produção dulcíssima

Transcorreu ontem o aniver.ário e mimosa.

natalício do ar. cirurgião dentista Devido a grande afluência
Antenor Morais. Inapetor-Eísco I fe- de jovens, notadamente do be
deral do Ginásio Catarinen.e e lo sexo, a Empreza modificou
:no.so colega de I;prensa. O horário para as sessões das

A data de onteru assinalou a moças. - Agora será assim: 5

pal.agem do aniversário da sra.
-- 7 - 8 1/2 horas. Para que

Capitulina de Sousa Serratme. ell' todos possam assistir aos bons
forçada agente da Singer Sewing filmes que são apresentados a
.Machine & Cio

.•
nesta praça. preços popularissimos.

PAULETTE GODDARD
Paulette estará na·RKO·Rá

dia, estrelando Lady Not Alo

ne, possivelmente chamada

"Quando elas eram". Wellco
me sedutora Paulette.

VELHA HISTóRIA
Maureen C)' Hara vem aí' ao

lado do querido Paul Henreid,
sob a direção do esteta do ci

nema, Frank . Borzage, o ho
mem dos ângulos famosos e

dos efeitos de luz, incrivelmen
te bonitos - em "The Spansih
Main", em tecnicolor.
Traat-se de uma velha his

tória - de amor e aventura

que ocorre no século XVI, na

ardente Hespanha ...

Fez 6:11.0. ontem o n. dr. Bíeae
Faraco. conceituado clínico nelta

capital.

Camisa., Gra�atas, Pij ame a

Meiaa,dal melhores, pelos me

Dores preços ,6 na CASA MIS
CILANRA -Rune Mafre. 9'

*

Fizeram anos ontem:
a menina Aliciomar Maria Ro

ao, filha do ar Fr ídolmc : Roaa;
o Pr. JOllé Pereira. oficial-can

teiro;
a srita. Ilda de Oliveira;
(1 sr. Felix Lcmaer , do gabinete

fotográfico do IDep. de Eatatílltica.
•

Fazem anos hoje:
Faz anoa hoje o sr. Tte Narbal

Barbo.a de Sousa, da Fôrça Poli
·:::iaI do Estado.

*

Deeo�re hoje a data natalícia
da exma. sra d. Cecília Trom

powlki. digna consorte do sr , dr.
Alfredo 'I'rompcwskí, destacado
.:membro do Trib1' no l de Apelaçãlll.

*

o jovem Armando Jesús da Silva:
a menina Silene Rosa, filha do

ar. Fridolino Roso :

·a IIrita. Teresinha de Jesús, fi
lha do ar , Evaldo Schaeffer, func.
municipal;
a sre , vva. Filomena Natividade;
a srita. Nazaré Coata;
o sr. Adão Miranda;
o sr. Antônio Ribeiro -le Lemos,

oomerciante.

•

'Viajantes:
Paulo Bauer

Esteve nesta cidade o sr. Paulo
·Bauer. gerente da importante fir
ma Renaux, na cidade de Itajaí
S II .. que também é elemento da
-rl.estaque no meio social e político,
1.�,ve oportunidade de entrevi.ter-ae
corri S. Excia. o Sr. Interventor
Nerêu Ramos.

B R IT O
o alfaiate indicado
Tiradentes, t

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAt

CORRETORES A�n!�I!��aSd�I�!!j!�!�i�,
à rua Trajano n. 11, avisa à sua dis
tinta freguesia que dispõe de ope
rários habilitados para executar
instalações de Luz e Fôrça em ge
ral, fornecendo orçamento grátis e

sem compromisso para seus servi
ços.
Possui' também oficina especiali

VENDE-SE um de 30 H P.E. zada, com técnicos profissionais,
Informações nesta gerêneia. para consertes de aparêlhos elétri-

* * * cos, ennolamento de motores e dí
namos, estabilizadores, ferros de
engomar, fogareiros, aparelhos mé
dicos e outros, com exceção de apa
relhos de rádio.Embaixada .Ministro

João Alberto-
.

Recife, 15 (A.N.) -- Seguirá
hoje via aérea, para o Rio de
Janeiro, a embaixada cultural
"Ministro João Alberto", ínte

grada por bacharelandos da
Faculdade de Direito desta Ca-

pital. Gêneros
CASA -� CRS 400,00 Manáus
Precisa-se de uma até CR$·

O
Manaus, 14 (A.N.) - O na-

4 0,00. Aluguéis adeantados. víc SAVAS deixou o porto de
Informações fones 1022 e 1360 Fortaleza conduzindo grande
ou Caixas Postais 240 e 270. eorregamento de gêneros de'

primeira necessidade para o

abastecimento desta Capital.

CoPyro9hl da

The IIAVE roo II/ARO? tnc:

renasce nestes noVOS

tons��\._)JJ1VX'

Young Red

Alert

Burgundy
Lollipop
Saddle B-own

3

SCHIAPARELLI in<;pirou-,e
, ido tom l)"'ck Red,

no VlVi . �

d
' 1 e eycitante crtlÇ,iO

a orave· .

d
Cutex, para criar êsre hn, o
e gracioso vestido de so;r.ee.
Famosa por seu drarpatlco

de -ôres a genial de-senso .... '.

senhista 1rancesa e�-
colheu, ainda, mais

.

�o empol<.Yantesc i n c o

.

tons Cutex para ele-

triz r a moda em su.a
tlli::iIiI�� mai recente exposi

sição em Paris liber-

tada!

I Edmundo Simone e Senhora,
Artur Schlemper e Senhora

participam aos parentes e

pessôas de suaa relações.
o contrato de casamento

I
de seus filhos

PASCOAL e EDA
Fpolis., 6 - 10 - 45

6 VS. 2

-

ou TERBENO

{)"';l ��r·
rl�1 Se a

,1J, :;;NaturezCI falha:

REGULAI

Promovido a

brigadeiro, do Ar
Rio, 15 (A.N.) - o Presiden

te da República assinou decre
to promovendo ao pôsto de Bri
gadeiro do Ar o Coronel avia
dor Armando de Souza e Melo
Arariboia.

'

H. Moura compra.
Avenida Rio Branco, 89

Preei.amall. Informação à. Rua
João Pinto n' 6 ou CaixQ Pos
aI. t42. lOv-S

Locomovei

COZINHEEIRA
Precisa se de uma na Avenida
Rio Branco. 89. 6 v. 5

* * =I:

TERRENOS
Vendo diversos lotes.

A. L Alves. Deodoro .35
5 v.-3

para

Dr. Savas Lacerda
Reassumiu sua clínica

I ,,'
I melhore.

��..mm am � 8BaEae��� ag..�..ma.._a&�WffiEU--mmT'.�.'..mw sm ..

fábricas, A Caso
• A CAPITAL" chama o atenção doa

visito antes de e!etuo;oem SUOI'J compro •. MATRIZ em

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA"' e RIVET. Posme um gran
de sortimento de casem iras • riscados, brins
bons e baratoe. algo1ões. modns e aviamentos
paro alfai.o:ttes. que recebe diretamente das

Snn. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

Flcrianbpolis. - FILIAIS em Blumenau e L.oieoe.

I
I
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Foi na man hã de 14 de Ou
tubro de 1891, que tôda a nos-

sa cidade acordou alarmada
com desoladora notícia do de
síncarne de seu médico dedi
cado e querido Dr. FEDERICO
ROLLA.
Recordemos as palavras de

Da. Palmira Araújo Luz, pro
nuncia.das em 14 de Outubro
de 1919, e que nos diz algo sô
bre o caridoso e sempre lem
brado facultativo.

"Os vultos como o Dr. Rol

la, não são comuns, geralmen-
te o que se vê, é predominar o

egoísmo e se valorizar em di
nheiro o menor serviço que se

possa prestar aos seus

seme-IIhantes, ainda mesmo que esse

servico constitua ato de cari
dade �ou de simples generosi
dade. Eis porque a morte dês
se benemérito da humanidade I
foi serrtídíssima, eis por que
há 28 anos no dia de hoje, a

cidade se cobria de luto, e

eram vertidas lágrimas de

grande pezar pelo passamento
do médico dos .pobres ..

,

"Gl"ande na sua modestia,
nobre pelos belos sentimentos

qE" sua alma era rerícár!o.
nunca mortal algum foi tão

simples, tão bom e acessível
para com todos. É que sua

grandeza não era da terra, ti
nha alguma coisa de espiri
tual, e sua nobreza era do co

ração. que se traduzia pelas
manifestações mais evidentes
de uma caridade sem limites."

" Apóstolo da ciência. não
deixava, entretanto, de ser ab

negado apóstolo do bem. Ciên
cia, amor e caridade, consti
tuía a trindade luminosa do
Dr. Rolla. Agora no mundo
dos espíritos, êle continúa em

. sua nobihtante missão. a curar

os que apelam para os seus

conhecimentos médicos, e des-
Dr. OSVALDO SULCA0 VIANNA preemdido da matéria, melhor
Dr. J. j. DE SOUSA 'CABRAL póde desempenhar-se de sua

ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 _

tarefa, e com mais proveito

'Sala
5 � I póde exercê-la em pról de to-

Edifício Cruzeiro - FlorioIl9po1ie.
• dos."

____--�-------------------.---.:: E parodiando Da. Palmira,

I BALANÇAS
I

UM MODELO PARAI
CADA NECESSIDADE - TÉCNICA

-IPERFEiÇÃO DE lINHAS- EFICIÊNCIA

As balancas que trazem a garantia
na propric marca, tradicão do parque

industrial brasileiro.

I

vutro< afamados produtos COSMOPOLITA:

APARELHOS SANITÁRIOS EM FER�O ESMALTADO

FOGÕES _ AQUECEDORES - VALVULAS �UTO
MATJCAS PARA DESCARGA - METAIS PARA AGUA.

I Representantes nesta Capital:
STOD l'ECK & CI A. LTDA. - PR. 15 DE NOV., 1 - 5."

G. da Pereira s Cia.Costa
Encarregam-lIe, nOIl portos de Santos e Rio de Janeiro. de

DESPACHOS DE IMPORTAÇÃO •• Prov idenctorrdo o desembaraço
de mercadoria. e .eu reembarque paro o. portos do nosso Estado.

DESPACHOS DE EXPORTAÇÃO •• Para qualquer pôrta do País
e do Elltrangewo.

DESPACHOS DE CABOTAGEM _. Recebendo a. mercadorias em

São Paulo, Santos ou Rio e entregando-as no pôrto do de.tino
ou enviando-o. para o interior.

Endere�o: Rua Felipe Schmidt n. 39. _. Caixa POli tal n. 12

Fndereço telegráfico -- TREVO. -- Telefones 1098 e 1342
FLORIANÓPOLIS -- SANTA CATARINA

I
I
.---------------------------------------------------------�

GRIPE o TOSSE o BRONQUiTE

I LACTIFERO
Lactifero. Tônico estimulante do leite. O b enef ício que o

Lactífero tem presrade às sras, mães, quer no periodo do
aleitamento. quer no de gravidez. é incalculávet. O Lacti
fero é um poderoso galactagogo e regenerador orgânico de
maior eficácia até hoje conhecido. Em sua farmácia ou

com o depositário R. A. Marinho & Cia. Ltda. Rua
Marechal Deodoro, 528[530 - Caixa Postal. 2'}5.

Curitiba - Estado do Paraná.

Hemorróidas e Varizes
Tratamento sem operação
Pal:'a variz". (Das pernas) e hemorr6idas inter
aa., UIIe via bucal. Para hemorróidas externas;
use a pomada e tome juntameate o líquido.
NII. ._0"""""" ... F_macias • Orogavia.,
pefa para a Caixa Posta6 1874 - Uo 1'001••

CONTA CORRENTE POPULAR
Juros 51i� a. a. - Limite Cli,'j; 30.00a,oo

Movimentação com cheques

I
I Rua

�---------------------------------------------:----�

ADVOGADOS

Religião
Calolid imo

O JANTo 00 DIA

15 de outubro
SANTA TERESA DE JESÚS,

VIRGEM
Nasceu em Ávila, Espanha,

em 1515, de uma família no

bre. Mais, porém, do que os

Ibrazões de nobreza estimavam
seus pais as virtudes, nas

quais trataram de fírrnar seus

filhos. Não é de admirar que a

leitura da vida dos mártires
impressionasse de tal forma a

Teresa, que resolveu fugir da
casa paterna e procurar, na

África, a morte por Cristo. Um
tio reconduzíu-a ao lar pater
no. Durante algum tempo en

tregava-se às vaidades muda

nas, sem, entretanto, chegar a

conhecer a desgraça do peca
do mortal. Entrou para a Or
dem das Carmelitas. Apesar de
suas constantes doenças entre

gou-se com todo o ardor de sua

alma generosa e amante de
Cristo ás austeridades pratica
das na sua ordem ou, antes,
reconduzía esta ordem à anti

ga severidade e santidade. Sua
vida de oracãó constante uni
da a uma inteligência pouco
comum fizeram dela uma mes

tra da vida cristã e unia con

selheira apreciada pelos espíri
tos mais cultos de seus século.
As suas obras, escritas em lin

guagem clássica, ainda hoje
são muito estimadas. Morreu
a santa em 1582.

ESPIRITISMO
*

DR. FRDERICO ROLLA

* Ouça, na Radio Nacional,·
..

às 20s. feira., às 21,35 a

"Radio Almanaque K"Irnos".

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

Esta
,

e a
Sapatos de todos os rnodelos e dos tipos mais

modernos, inclusive Sonda lias para praia ao alcance
das SENHORAS e SENHORITAS, por verdadeiros

RIVAIS!PREÇOS SEM
Não comprem seus calçados sem vlsitar a

«Tamancaria Berrelros» \ t
RUA CONSELHEIRO MAFRA • .41 ___J

TOSSE.
BRONQUITE
E COQUElUC_HE

...... - -w_w _..

Use para isso

PlLULAS

P.!*
Lautlvas.

_

de
.

'Iam o olganismONaoV1t

.-
Deseja obter

" " emprego?dizemos: Glonas ao Dr. Fre- Procure então a nossa Gerên-

d.erico R.o.lla,
glórias ao

IDédi-l
�ill; e

pre�nc.
h� 3; !!ossa "fich� de

co dos pobres, o prototípo da lll.f�rm.aço�s utCIS,' �ando todas

caridade' cooperadr. <>"eneroso
as índicaçães I)OSSlVelS, q�e tere-

, vI' '" ItIiOS prazer em recomenda-lo (a)
de nossa doutrina." a10'5 interessados na aquisição de

C. E. bons n.ncionártes (as).

o mEtrOR DOS mELHORE,S
I.tCDNS N'!ll .... _
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eH s 20.000,00 !
: MARIA EUGENIA ANDRADE RODRIGUES RIO DE JANEIRO - D. F. :
•

•

•
•

� 2� PRÊMIO • eH $ 5.000,00 !
: EMILlO ALVES FERREIRA - SÃO PAULO (CAPITAL) :
•

•

•
•

•
•

i 10 PRÊMIOS DE eH $ 2.000,00 10 PRÊMIOS DE eH $ 1.000,00 !
: Ralph Glass R. de Janeiro D. Federal Cid Bastos Ferreira R. de Janeiro D. Federal :
· "

.

: D. Maria' de Lourdes Gastone Socillo ... :
: Silva. . . . . . . . .

Paulo Leite Ribeiro :
: D. França Campos ...

D. Odette Plaisant Cor- :
: Neiton Trindade . . . . .

reia :
: O. Leda Maria de Albu- Oscar Barreira de Alen- :
: querque. . . . . . . . .

car Mattos Niteroi Est. do Rio :
: Mario de Uma e Silva. Leôncio Cavalheiro Neto São Paulo São Paulo :
: João Luix Bi:z:e .. São Paulo São Paulo Gera!do Augusto de Si- :

. : O. Corina Gozo G.,poúva queira :
: Raphael de Souza lpauçú Leonardo Giglio :
: Dr. Aquiles Corrêa Ra- Prof. Aurelino Santos Reis P. Alegre R. G. do Sul :
: belo B. Horizonte Minas O. Lygia V. Barbosa .. :
•

•

i 20 PRÊMIOS DE eH $ 500,00 !
• •

: Oswaldo Luiz de Athay- Arthur Augusto de OI i- :
• d R d J

.

O. Federal veira Lima R. de Janeiro D. Federal •

• e. . . . . . . . . . . . . • e aneoro
. . . . . ..

J d" São Paulo •

: O. Amélia de Mello ..

Fernando A. Torres. . .
un lal •

'IT==================�=======================: O. Carmen de Lacerda. Valentim Valente Santo André

::.:.=1: Moacyr Oeabreu Julio F. De Lima ..•• Tupã
halo Sgueglia .. !'âo Paulo .+ O. Lui:z:a Borges. . . . .

Nelson Faria B. Horizonte Minas

Lucília A. Salles ..

• Marcus Andrea . . . . . .
O. Maria da Conceição

Vital Fernandes da Silva d
Nelson de Carvalho Rosa : Alfredo Novaes Filho .

Figueire o .

Agenor Mariano : José Guilherme de Arau- Gibson Lessa

:::+ ILeonor de Jesus Perrotti +.
J Geraldo A. de Carvalho Lavras

Sidney de Mori : 10 orge .....�...

P I R G d S I
Raul de Polillo : Pedro Moacyr Soares .

O. Cinira Miller Falus e otas .' o u

Helena Borges Tede se o : Francisco Maffei D. Oulcimar Moreira São Borja
•

José Estévão de Olivei- + •
,

ra Leme .,.......... :•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••Erwin Berg .

Nestor Bac c arc .

Anita Ferraz o ••••

Gregório \V. Caneras Farina Araraquara

)3CllC'L\to f.r.ntes Aparocid�
let-olHmó H�rrtài'-ies ,. ".. Bauru
Lucidoro Pinto de Oliveira '!

José R. Menezes Filho Campinas
Manoel Basilio Moreira
de Barros ....

Praxiteles Ferreira Neves
Hercílio Souza Lima .

Moacyr Cariena .

Martinico Martins .

Geny Navarro
Hamilton de Matos
Carlos R. Eras. S. José
Dr. Oravíanc- A. G� iJ:lrs�
Renato Sêneca de Sá Eleury
Ruth Rodrigues ..

Olimpio Va ssâo .

Dani lo Floriva Ido Gomes
Escola Téc. de Aviação - São Paulo

EST. DE MINAS CERAIS

A REVISTA SELEÇOES tem o prazer de publicar, abaixo, os
nomes dos leitores a quem a Comissõi: JulgadoTa conferiu os

prêmios do grande concurso anunciado em seu número de
maio, e que consistia em responder "porque gosta de Seleções".
Este concurso, conforme foi amplamente anunciado, ofere
cia um total de 392 prêmios, no valor de Cr $ 115.000,00,
tendo aos mesmos concorrido mais de 60.000 Leitores,
SELEÇOES apresenta os mais sinceros aqradecimentos ao

grande público leitor brasiievro pelo entusiasmo com que
acolheu o conCUTSO. Agradecimentos não somente aos ven

cedores, mas também aos milhares de participantes cujas
valiosíssimas opiniões servirão de guia para melhorar a

revista e fazê-la cada vez mais meTecedoTa da aceitaçdo
,,0711. que o público brasileiro a distingue.

DISTRITO FEDERAL
Maria Dulce Barroso
Leite de Abreu Rio de Jan,�iroWalfrido Alves de Faria

Aurelio Vaiverde Filho
Horácio Medeiros .

Ariovaldo Araujo .. , ...

A. Branco de Carvalho
Ernesto Buckup .

Matilde de Jesus Morgado
Moisés Martins Cardoso
Junior .

Manoel Machado dos Santos
"

Jose Seabra Nunes .

Carlos Esteves .

Décio Pinto Caetano .

Zélia Maria Bastos .

Rosa Bouth
.

Lya Cavalcanti .

Armando O. Dias .

Nicolau Mega .

, Artur de Souza Marinho
Bibi Ferreira .

Alfredo Taveira .

Roberto Emilio Davis.
João Felipe Floret .

J. D. Barbosa ..

Luciano Coelho de Ma-
galhães .

Raul de Carvalho Pires
Ferrão , o',

Norma Cordeiro Bastos
Aluizia de Faria .

Sydney Danemberg .

Luiz Beasa de Almeida
Srta. Oliveira Formei.
Fernando Guerra de Se-
que

í
r a .

José Lambert de Mattos
Dodebier

Pedro Caram .

Sergio González .

Prof. Roosevelt Veloso.
José Salgado Guimarães
Alice Reis .....

Cid Corrêa de Melo ...

Ofélia de Barros Fontes
Antonio Ataliba Oliveira
Fernando Bret de Souza

e Melo .. o

Walkiria de Ma.tos Kahn
Dr. S. Castro .

Mary D: 'Dreux .

Otávio de Almeida Serra
..

Ely Rodrigues Corrêa .

Dr. Carlos Gomes de Souza
Joào Tacuchian
José Alípio Goulart ...

Noemia ReynaIdo Alves
Ulymar Dias Caldas ..

Rafael Pessoa Sobral .

Wilson Neves da Cunha
R. de Castro ..

Laura Manzano do Rego
Monteiro .

Kamil Curi .

Manoel Tavares Santos

..

Casa Branca
Itapeva
Itararé
Mocc c a

S. Carlos
dos Campos
Sto. André
Sorocaba
Osasco
Juquiá

Prof. Gentil de Salles. Belo Horizonte
Eul in a Bastos Seligsohn
Gas t áo Lommez ...

Spencer Oliva
I'llagno Pereira da Silva
Aedon ic e Rebel lo Mourão
Marcelo Ot to N. Penido
Geraldo Agresta
Orestes da Cunha ..

Dr. José Menàonça . _.

Eunice V. Conde
Dr. Edmundo Prado Mo-
re ira ..

Arceburco
DiaIT!antina

La'J"1'2S
Pi'l:nbi

Santa j u li an a
Ub eraba

Ub,
Sra. Rita cio
Sa puc a

í

EST. DO RIO CRANDE DO SUL

Prof. Maximiliano Bot-
tari

I\.1ario Goulart Reis ...

João Carlos Guaragna ..

Alcides Mendes ..

Carlos H. Rnhl
Bened i to ()asti lho J'\legretc
Pastor Kurt Riemann.. Linha Nova
Helio Ferreira Sole,larJe Caxias

àa Silva Jaguarão
Pelotas
Rosario
Grand.o

Porto Ale g r e

Teresinha CarDa:1etto
Carmen Corf.e� Sica
l\Ilartha Vaitae�
Julieta Bo!eto Santos

Wally Enck Birnfeld .

EST. DA BAHIA

Rio

CarinhanhaPalmira Dias Ribeiro .

E5T. DE COIÁS

José lnác io de Lima

JúliQ Gomes de Sena

EST. DE MATO CROSSO

Goiânia
Anápolis

EST. DO RIO

Joaquim Vicente de Souza .... Campos
Waldemiro de Faria Perçira N. Igu�ssúCezar Augusto Martins
José Cobucci Vergel
Arnaldo Regis . • ..• •.. .• Rezende
Joaquim Alberto P. Bcaune Nova Friburgo

EST. DE SÃO PAULO

São Paulo
" H

Nabuco Cruz Corumbá
Alzira do Nascimento Ca�po Gr�,nde
Francisca Salles Pache
Prisco Menezes ...

EST. DO PARANÁ

Carlos Amazonas .

José Barboza .

Adolfo Bernert .

Sara Leme de Siqueira
Hercílio Maes
José Grudzien Palmas
Cezar Silveira Anicet.. Ponta Grossa

EST. 1>E SANTA CATARINA

Poxoreo

Curitiba

Raul Burgos Lopes .

Walter Lima .

Maria Preciosa Henri-
ques .

Dr. Raymundo de Menezes
Mauro Cezar Silveira .

Maria José Castro Ne-
greiros .

Inoceucia Souza Costa.
Sônia Vicente Azevedo
Prof. Dr. Ulisses Paranhos
Carlos Sobolesky ...

Maria C. T. de Oliveira
João Rayrnundo Ribeiro
Jairo Leite Penteado ..

Fraacisco Oliveira Fleury
M. Mirtes L. da Silva
Telles .............•

Adalberto Schneider ... Laguna

200 PREMIOS O(CRS 100,00
DISTRITO FEDERAL

José Corrêa Neto . o ..

Aristides R. Diniz ....

Alvaro Costa
T. Turybio Nunes ....

Cordoitia Gondim

Rio de Ja��iro

Segunda·'elra, 1S d. outubro d. 1945 5

Fundo
Maria

1� PRÊMIO •

Gilberto Fco. Marcolinu RIO de Ja�;iro
Cecilia Rosemberg ...

Victoria Fernandes de
Aljj)eida .... , •.....

CaroTín! Guedes de Abreu
Zen a ide Cardoso Schultz

..

M. Magalhães Fonseca.
Roberto Claudio L. Soares"
Sylvia Antunes

"

Hélio Nicolau Martins
Alzira Menegotto
Narbalzinho Fontes ..

José Getulio Frota Pessoa
,.

Waldir Soares Ribeiro
U

Claudio Rubens P. For-
nari .

Diana Ferreira
Luiz Horta Barbosa
Alcides Herculano de
Oliveira

Magdalena Casado Rêgo
José Alves Antunes
i-lilda Maria Rodrigues
Ferreira

J osé Albe r.;o Bou th
Francisco !\'! eve r Ferreira
Dra. Anita Or ien ta r
Mar i a Helena Ramos
Luc id io Gni-nar ães Albu-
q.reruu e

Aloisio Lobo Machado
Iracema Paiva de Cas-
te l Io Branco

Ar
í

sto tc le s Si Iv a M a r cues

S::dO_'TI.21J Andr-ade Ara·ujo
Eis" Wa isbe rg
Cand ida Paula Carrão
Werner Kasc he l
Sebastião de Azevedo .

Asclepiades Eom�:m Fer-
reira

Ary Fer�eira de Macedo
Evágrio Lopes
NCl'1e Santos ..

Octaviano A. Machado
de Oliveira

Alcina (1,') Canto Roméro
Ma,�lti Pessôa Barros
Â.. T. P. ele Andrade
PolyJoro For..tc!'.elli
Ar:-l�rico José Ribeiro
Aloysio I\tlartins Varella
D. AntQnio de São Payo
Clotilde Guimberteau ..

Sydney Robinson
Regina Maria Ribeiro
Sinigaglia Xavier.

Ald-enara A. Ribeiro ...
Yolanda Botelho
Eva Zauberman
Niuso 'Victoriano Nunes
Lucia P. S. de Lemos
Mário Silva Aguiar
José de Souza Araujo.
José -iY-laria Pereira de
Mello

Domingos Freitas Cunha
Fausto de Souza Ferreira
Gustavo Martins Gon-
çalves . . . . .

Maria Gloria Canais de
Domenech

Oswaldo da Silva Santos
Rosa Grossman

Niterói Zuleika de Oliveira S. José dos
Barros Campos

Admar A. Ferrarini S. José do Rio Preto

EST. DE MINAS CERAIS

Dr. Mario Soares No-

Paulo da Rosa Corrêa
Dulce Rosa Moreira ..

José Revelles Castanho
Floriano Moinho Peres
Wanda de Roycewicz.
Paulo José da Rocha Barra Man�a
Leonor Oliveira Lira - Soledade do Rodeio

João Baptista Botelho. Tairerá

Helena Horta Volta Redonda

gueira o .. Belo Horizonte
Aracy Bittencourt "

Roberto Paraiso Rocha.
Lauro Timponi .

Cônego Gilberto VaUaeys
Prof. Antônio Lages ..EST. DE SÃO PAULO

Arcos
Cachoeira do
Campo

J�!Z �,e F*ra
São PauloL. P. Antony .

Silzid Halembeck
Helena Loew de Sá ..

Luiz Marcelo Martini.
Estber Siegel
Antoflio Antonini .

Alcindo Candido de Al-
meida

Rogerio Amaro
Louiza Simbol Daud .

Guy Sergio de Almeida
Marra B. Lourenco Ca-
va lheiro

�

Walter Be Ida
Maria de Lourdes M. T.
Sobra I

Alfredo C. Lopes
Alberto Soares Falcão.
Lyd ia Martins
Inácio Vieira No vel l i
Edith C. Vianl!a
Xerxes Ribeiro do s Santos
Tito Morett i
Alvaro Leite de Azevedo
Oswaldo da Sy lveyr a
Geraldo S. Mendon c a

Arm inda G. Hoep pner
Vicente Do Sampaio
A. :Maria Tereza G. de
Abreu

Doriva1 Oliva
Nels:Jn Silveira
Fra:;,dsco Eliezer
tas Pinheiro

Ivo Pi:cirrini

Adyr Po .. tes Sette ....

Castro Alves do Brasil
Lincoln Ivahy dos Santo.
Gerardo M. Maia .

Maria Santos Magalhães
Maria da Gloria Rodri-
gues .

Edmundo Prado Moreira
Pedro Leopoldo
Sta.. Rita Sa-

Manhaassú
Patos de Minas

pucai
Dr. Jésus Ribeiro Pires Silvianópolis
Guilhermin.a G. MacJ,..do Uberlândia
Adelino Marques Rodrigues Usina Gorceix

�ST. DO RIO CRANDE DO SUL

AlegrePorto�!sa Carneiro Monteiro.
Sebastião Pinto de Al-
meida

A lcy Borges Fortes Rocco
Fernando Reis Mota ..

Paulo Sergio Gusmão .

Bernardo Nhuch .

Ney Mariani .

Gui lherme Almeida ....

Armando Pereira Alves

Ay Lima
Gustavo Jacob Bender .

Elsa Brasil Loureiro .

Euclydes Mario Canale.
Leào Avila de Aguiar.
Romeu Cruz Lima .

lVlaria Pauer Soltes .

Deoclecio Rostro .

Capitão Eduardo Simões
Pedro ]. Monaiar
Mario Doernte. .

OrlannQ Syãney F. Vianna"

Bagé
Caxias do Sul

Canoas
Dom Pedrito

Galópolis
Pelotas

Passo
Santa

Sã" Leo�,oldoviwaido Alve5
F!'ed�ri;;o A. Fra1Je:1ho:z
Jos-é Carlos E. Vascon-
celta!>

Oscar Norberto Freire.
Antonio Vitorin . .) dos Santos "

João Martéi Gaspar
J'Jlle Sta'/e:anl ...

Lui6 Correia �� Melo o

Aparecida Sttdáia
Waldo Silveira
Edmundo Assis ...

Michel Anauate Saiomi
SOída Barros Barreto
Maccílio Alberto da Silo

EST. DI: ALACôAS

Antonio Accioly Motta.

EST. DO AMAZONAS

Dr. Joaquim de Figueiredo ..

Maceiõ

Manáus

EST. DO �SPiRiTO SANTO
Victória

Araraquara
Baurú

Cam?,inds

Maria da Silva
Mozart de Barros Ha-:idad ..

Ely:;io C. Imperial Cach.o Itapemirirn
Dr. Mario Casanova Ferreira. Matilde

EST. D� COiÁS

Euclides Felix de Souza
Crisologo Lima
José Ed,lberto da Veiga

EST. DO MARANHÃO

Satumino Azevêdo Filho ..

EST. DO PARANÁ

Josoá A. de Quadros Sousa .. Curitiba
Alvaro Barros de Lima ..

Sérgio Na '-'arro 0 •••••••••••••

Rane Ferreira l\llessias
Genaro Ignácio 'de Souza C ..... rn. Procópio
Gentil Mendes ... Lapa
Clemente Preima Mallet
Egon Alberto Merkle Morr�tes

EST. DE SANTA CATAR!NA

Campos de J oro
dão

Catanduva
Goiânia

Caiaponía
Goiás

va

EST. DO RIO DE JAN'EIRO

Nair de Freitas
Remo La�netti
Francisco A. Carnaúba Eng.o Marsillac
Nídia Castro Paler�o Franca
NiUa de Freitas Ramalho
João Victor GeqL:itá Jr. Franco da Rocha

Miguel Antonio dos Santos Garça
Antonieta Fontes Jaboticabal
Oswaldo C. Crep'aldi Jundiai
Lydia Kartau .,

Norival Gonçalves Ta- Mogí das Cru-
vares zes

Domitila l\IIenezes Ferraz .. Piracicaba
Araminta S.o S. Caio .. Pirassununga
Stella M. da Camara
Leal Tostes ... Preso Bernardes

Manoel de Mattos .. o. Ribeirão Bonito
Gildo Botelho Santos
Marion Helena de S. Filgu�ira ..

Blumenau
FlorianópO'Hs

São Luiz

L. Cunha .....

Francisco S. Castilho.
Urbino Ubiratan Corrêa
da Silva

Laurindo Ayres Neves

N i t e
"

r o

Waltrudes Pfeifer ....

Herberto Tibáu ••••.•.••

.'

....
-------------.. -
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'-,j)ISTRilÍàiDPltES 'ExeLUSIVOS',NO '8RÁSIL �: 'r.:

'Luiz F: ÍlRIlCf' &" 'FILHOS·.'·-'
.

RUA EVARISTO .DA' VEIGA, 83 B :_: RIO

Aos sofredores

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

lojas. os novos
modelos para

1945
•

DESPACHAMOS E ENGRaDAMOS
GRaruITAt!UNIE PARA O INTERIOR

•

S.BECIK
NOVO PROPftlElAftlO • NOVA ORGANllftCAO

Av. Celso Garcia. 174
Fone 2-8635 - S. Paulo

Dra. L. GALHARDO -Ex
(' () 'T v I 'r Emédica do Centro Espírito ��

Luz, Caridade e Amor, co) .

De ordem do Exmo. Sr. Mi

munica a mudança do seu
\ nístro da Agricultura, faço pú

consultório para a Rua blico que dentro do prazo de

do Senado, 317 - 2° andar, 90 dias, a partir desta data, a

Rio de Janeiro, onde passa o Divisão de Terras e Coloniza

oferecer os seus préstimos. cão com séde à Avenida Graça
Escreva detalhadamente - Aranha, n. 226 - 80 andar,

nome, idade, endereço e en Rio de Janeiro, receberá pedi
velope selado para a res dos de proprietários rurais ím

posta. teressados em acolher famílias
de imigrantes de procedência

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
CI A. \VJ;:rrZEL INDU�THIAL-J()lNVILL'E (Merce re\(IS,

recommeuda-,e para roupa fina € roupa cornmnrn.

Notas cientificas
PRODUTOS QLliMICOS À

BASE DE MELAÇO
Têm sido notáveis os nro

gressos realizados no emprego
de bactérias em processos mi
crobiológicos industriais, USan
do-se geralmente os melaços
como ponto de partida. Na!
guerra passada, informa "The
Internacional Sugar Journal",
houve grande falta de acetona
na Inglaterra. A solução dada
ao problema foi a de pôr em

prática o processo de fermen

tação butil álcool-acetona. 100

partes de açúcar rendendo 20
partes de álcool butílico e 10

partes de acetona. Vem au

mentando a procura de álcool
butílico para o fabrico de ver

nizes, notando-se ainda que
os licores residuais dessa ter

mentação despertam a aten

ção dos especialistas como

fonte de ribôflavia (Vitami
na B-2),

Nos últimos anos, a bacté
rias têm sido utilizadas tam
bém na produção de um tipo
especial de vinagre de álcool
etílico, capaz de substituir o

vinagre branco mais caro. O ti

po de bactéria empregado nes

sa fermentação produz inter
mediários que podem ser apro
veitados na produção de vita
mina C. Há pouco, outro tipo
foi utilizado na produção indi
reta e butadieno, pela con

versão do açucar em glicol bu
tilene e álcool, dando elevadas

percentagens de ambos. O em

prego do môfo na microbiolo

gia industrial está na sua in
fancia, embora já em uso na'

produção de ácido cítrico e ou

tros ácidos organícos, Um

exemplo do valor do processo
de fermentacão encontra-se na

produção de' ácido cítrico. Até
vinte anos atraz, o mundo su

pria-se de ácido citrico obtido
de limas e limões verdes, Apro
veitando o "Aspergillus niger",
os bioquimistas criaram um

método de produção de ácido
cítrico que deslocou a Itália da
SUa posição dominante no co

mércio desse produto.

Ouro para Dentis�a 4J

22 Quilates (Justo Título)
Envelope de 3 e 5 gramas

Pedido ao

DEPOSiTO DENTARIO

l\1t\SETTI
RUA SEMINARIO. 131 - 135

RUA MARCONI. 44 - S. PAULO
que enviará lista de preços.

mtocou-se com um

'Iageáo
Manaus, 14 (A.N.) - O na

vio fluvial Simão Bittar, quan
do rumava para Belém, cho
cou-se com um lageão nas pro
ximidades desta C a p i t a I so
frendo em 'consequêncIa um

grande rombo na prôa.,
Conhecido o fáto aqui, o ca

pitão dos portos providenciou
os socorros necessários, evitan
do que o navio sossobrasse, Não I
houve mortes, porém os prejuí-]
zos foram avultados.

para:

Material de qualidade, sistema automóveis e ca m i n h ões,
eficiente e alta precisão de fo- múquinas agrícolas, Auin-
brico, asseguram aos Magnetos
fisemann um funcionamento ri- choS, betoneiras, bom b as

gorosam"nte p""feito. Modelos hidráulicas, etc.

especiais para motores

diversos,

U.J,9.

MACHADO ,. ClA.
AgêDcia. e Repre.entaçõe. em a.ral

Ma.triz: Florian6pcllll
Rua João Pinto, n. 5
Caixa Postal. 37
Filia!: Cr..ciúma

Rua Floriano Peixoto, ./n (Edil.
Pr6prio).-Telegrama.: -PRIMUS·
Aq.nba DO. principat. municipto.

do' F.taci.:l
.".. - . �.�....... '"

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

A fábrica de calçados "PELUSO"
acaba de instalar uma asa de
calçados para senhoras, na rua

Tiradentes 19.

européia.
Visa o Ministério com esta

iniciativa encaminhar para o

meio rural brasileiro, operá
riso agrícolas e artifices das di

ferentes especialidades,
As pessoas interessadas de

verão dirigir-se, por carta, ao

Diretor de Terras e Coloniza
cão no endereco indicado aci
{lla' ou aos EXl�oS. Srs. Secre-
tários de Agricultura nos Es- ,.

_

tados, da qual farão constar:

a) nome e endereço; Aprovei-te a occsiõo 1.b) área e localização da

propriedade; A ALFAIATARIA BRITO, à rua T'ir e den t e s 17. acaba de

c) distância da estação de receber reduzido núm .. ro de cortes de

estrada de ferro, pôrto I LINHO BRANCO IRLANDÊS (Legítimos).

Ifluvial ou maritimo mais Visite-a hoje mesmo!
próximo;
nacionalidade que pre-

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

EDITAL

fere;
e) qual o tipo de habitacão

que fornecerá;
f) qual a modalidade de

ajuste que pretende fa
zer com os operários
agrícolas ou com operá
rios. especializados (car
pi n t e i r os, mecam

cos, tratoristas, etc.);
g) qual o salário que pre-Itende pagar:
h) qual o 'número de famí-

lias que deseja. I
O Ministério da Agricultura

confirmará o recebimento das

propostas e ajustará com os

j.roponentes o en�aminhamen
to desejado comprometenrlo-se
a promover junto à repartição
competente o transporte das

famílias de imigrantes, do pôr
to dI" desembarque até que es

tração de estrada de ferro ou

pórto fluvial mais próximo,
sem despesas para os interes
sados.
Rio de Janeiro, 28 de setem-Ibro de 1945. .

(2S.) f:i1 �t(':i]] Ferrelra, Di
retor D. T. C.

.
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TEUGR., "MATCO" • CAtXA POSTAL 2624 -,5. PAULO.BRASIL

ESCRITóRIO JURíDIt::O CO!IERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

\' endas de pinhais, fazendas e emprêsas
Diretor: dr. Elisiár io de Camargo :ftranco

ADVOGADO
Rua Frei Rogério, 54 - Fone 54. - Caixa Postal 54

Endereço telegráfico: "Elibranco" - Lajes - Sta. Catarina

Virilidade!
forca!
Vigár!

Com o t!'a:�R.men':) poeto �epu�,\:1i') p;G-
duto O!K."'SA - A b ..,se �e H "r::rtllllos

(axtratoB gla!.1:J!':t..' ,�j;) e VHarntna� se!.e�
cionada«. O[(ASA � urna m-vtteacáo
racroual e JI":! it;,l. e:ii..':,c::t\ t,-�l"1 :if-,·:ri.c:l.
em �!Fl-:Hi o'; ::W"I),] L,�'.'l,:OI3 d!:',�>t:n�ntil

8. pen'lrba.;J>elS Üdô g:auJu:as sexuaes.

OKASA combate v:g-orosamentocl: tra

queza sexual em todas as idades. 8o.b a

[,I��ni.l 0..:\ l"_.sU�t�i(lncüi glandular ou víta

minar, senilidade precoce. r�l�i�a e perda
de memoria no homem; tngldez e todas

as perturbações de orlgem ovariana,
idade crítica, oaesidade e ma!Jrez�. n&�

cli.L�7, da pele e ru�{),�iJ8.;J� da cutís, na

mulher OKASA (tJ:lr1ortado (ii�''cltam�nti3

de (_,ondres) oruDcrC!!Otl� Juventude,
S,�(! le, força" e -Vrgt).r .. Peça !?rmu[�
"prata" pars hOru�118 e .':�t'mu!n 'ouro

para mulheres, em ',.vias ftR_ l108.S Dr,?ga
ria\! e par-macias Intormaçõe» a pedidos
so Dístr. P- odutos AR..'1A. - Av. RI"

Braaee, 100 Rio.

c1)

BRITO
O alf!t4ate indicado

Tiradentes
------------- ------------

APENAS c-s 3,00
Com essa ínfima quantia Você

está auxiliando o seu pré xímo.
Contribua para a Caixa de Esmolas
aos IndiE:i!ntes de F10Il"ian,óeolil'l.

o Sahão

DR. HENRIQUE
STODIECKREUMATISMO? Tor

ceduras ? Nevral

gias? Alivie êste

seu mal com

Pronto Alívio

Radway.

(Membro dos Institutos d.
Direito Social Brasileiro e

Paulista, lente da Faculdade

I
da Direito de Sta. Catarina).

-- ADVOGADO --

Praç,a 15 de Novembro. n' 1.
.ala 3 -Caixa Posta 1 -- 86.

EVITE ABORRECIMENTOS
com pedidos que podem ser evita
dos. Contribua para a Caixa de Es
moias aos Indigentes de F'lorfané-DOENÇAS NERVOSAS

Com 95 progressos da medicina

hoje. as doenças nervosas, quando
tratadas em temllo, são males per
feitamente remediáveis. O curandei
rismo" fruto da ignorância, só pode
prejudicar os indivíduos a.fetados de

tais enfermidades. O Serviço Na-1
cional de Doenças mentais dispõe I
de um Ambulatório, que atende gra
tnitamente os doentes nervosos in

digentes, na Rua Deodoro 22, das 9

às 11 horas. diàriamente.

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

CONTRIBUA
para a Caixa de Esmolas aos Indí
zentes de Florianônotís.

'''�A··J �,%,. ·3:' ;> .. ·R,3ASiE ·�E.·M Ol€T'f,
-
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rl�1 �Iro
ft Ford Motor Company foi a primeira a montar os novos tipos

Notáveis melhoramentos nos carros de passeio para 1.946
A guerr-a que estalou na Europa

Illufatureira
americana se converteu

crn 1939. e pa.ula.tinamente envolveu totalmente em indústria de guerr-a,
o mundo, atingindo na sua vo ra- para apressar O auxílio aos aliados
gem nações pacíficas inteiramente e prover os seus próprios IlH,i05
entr-egues a um labor construtivo de defesa.
em prol da Humanidade, terminou Dentre as grandes empresas que
Finalmente eom a esmagadora vitó- de logo se dedicaram à Iab r-icaç.io
ria das armas das Nações Un idas de material bélico destaca-se:' a
.sôbrc um inimigo cruel e tra!çoei- Furd �Iotor COll1p�ny, a maior in
rol, que, desprezando o poderio de dústria de automóveis do 1I111nrlu
outros povos, _atirou-se à l�lais s,an- que por esse motivo suspendeu �
gl'cn�a ugrcssao de que ha noticia sua produção de automóveis para
na histór+a e que felizmente teve o uso civil, para atender exclusiva
seu ponto final na estrondosa vitó- mente aos pedidos que lhes Iorum
ria das democracias. entregues pelas autoridades milita-

O fim desta hecatombe, a que res aliadas.
um insano e seus assalariados ati- Essa interrupção na entreva de
Taram a Civilização, veio mais cedo automóveis para llSO civil Io'i. en
da que se esperava e essa antecipa- tretanto, aproveitada pelos tecni.x.s
ção da vitória tão desejada pelos da Ford para estudo e aperfeiçoa
povos amantes da Liberdade, da menta de novos modêlos a s�rl'n(

Justiça e do Direito, deve-se sem lançados dentro em breve possivel
dúvida ao potencial industrial das mente dentro do ano em curso.

Nações Unidas, dentre as quais Se, por Ulll lado, os nossos 11('.
avultam os Estados Unidos da meus de negócios, a indústria e o

N.l1érica do Norte, .em cuj.a inrlús- comércio se viram, por algum tem
tria de guerra os aliados tiveram o po, privados dêsse prestimoso au
mais poderoso fautor do seu bri- xiliar que é o automóvel, devido às
lhante sucesso bélico. contingências da guerra, por outro
Desde o rompimento das n.ivl ili- lado valeu a pena a espera, pois

dades na Europa e logo depois do que os novos produtos Ford que
traiçoeiro assalto nipônico a Pearl se anunciam são a última palavra
Harbour, a poderosa indústria ma- em auto-motores, aperfeiçoados

..

técnicamente graças às experiên
cias que se fizeram durante a

guerra que findou.
De agora em diante será um pra

zer viajar-se de automóvel, pois
os melhoramentos intr-oduzidos
nesses veículos tornarão os pas
seios e as viagens, por mais longas,
na coisa mais banal dêste mundo.
A Ford Motor Company desta-

cou-se dentre as cougêneres, na

produção já reiniciada de carros

de passeio, em franco andamento
nos Estados Unidos, por ser a pri
meira a montar os novos modêlos
para 1945/4(i, o que faz crer que,
o mais tardar em .dezembro ou

princípios de janeiru, tenhamos no

mercado os admiráveis carros Ford
de após-guerra.

mente semelhante ao rnodêlo de, co eslarão percorrendo as 110��::lS
1942, será '() mais potente até boje ruas, avenidas e estradas, a serviço
construido, tanto na estrutura como' da Humanidade.
no motor, que será em V-8 de 100 Depois de quasi quatro anos au

cavalos, enquan to que os carros de sentes do mercado, os novos Ford
an

í

es da gucrra possuíam 90 cava- estão sendo procu_radissimos, o que
los, moto!' V-8. Além disto, o no ,''O levou a companhia produtora a

Ford of'crecerú mrlhor desernpe- organizar um serviço de pr-ior-ida
nho, novo tipo de molas e amor-te- de, para poder atender aos mi

cederes, novos freios e outros aper- lharcs de pedidos de todos os re

Iciçoamcutos de grande importân- cantos do país, deixando a cargo
cia. Jguulmcn te foram introduzidos dos seus agentes a organizaçâo
melhoramentos no desenho do ra- das listas .de pedidos, para futuro
diador e sua grade. Releva notar fornecimento, tão logo €stejam
a grande variedade de cores em aqui os novos carros.

que serão fornecidos. São representautes da Ford 110S-

Acham-se também em estágio de Ia capital e sul do Estado os srs.

acabamento os veículos de ti cilin- Tuff i, Amin & Irmão, estabeleci
dros de 90 H. P., com aperfeiçoa- dos à rua Conselheiro Mafra n. 54,
mentos r-evolucionár-ios, que é :,dll caixa postal 117, em cujo esciitó
favor outra brilhante contríbulçâo rio são atendidos os pedidos de rc

da Ford i\ indústria automobilisti- lacionamento para o fornecimento
ca. de carros de passeio Ford, que de
Há a mencionar ainda o chassis verão chegar ao Brasil em dezern

comercial de (j e S cilindros, a ca- bro e janeiro próximos, em quan
mionete de igual potência e os 1110- tidade justa para atender aos inte
tores Diesel para ônibus e cami- rcssados que desde já arrolarem
nhôcs, tudo executado dentro rios os seus nomes entre os dos futu
mais rígidos preceitos da técnica ros proprietários de um Ford, pois
da tração mecânica, em que a Ford que, devido a certos fautores oriun
é expoente. dos da guerra, êsses veículos não
Eis em breve relato o que serão serão ainda vendidos indiscrirni-

bàsica- os carros Ford que dentro em pou- nadamente,

da

rDr. Oswaldo R. Cabral I ��J2I;�u�����;
I Rua Nune<;;t Machado, 7 II de 6 a 8 cavalos, possuindo

Ed·f'· S
-

F
. cota de oleo.

I leIO ao ranClSCO Tratar oom Sidnei Noceti à
D8S 9 à'l 11 e cL,Js 14 à� 17 horas. rua João Pinto, 44.

________________....

.

I Telefone 1134.

A situacão
,

, .

maqumas para
Nova York - (Via telegrá

fica) - O presidente da Na
tional Papel' & Type Company,
Sr. Guy D. Johnson, informa
que, provavelmente, serão pre
cisos seis meses até que a pro
dução de equipamento tipo
gráfico alcance um volume
apreciável. Explica ao mesmo

tempo, que a terminação da
guerra não resultou na SOlU
ção imediata do problema, pa
ra os impressores que necessi
tam de tal equipamento, fio;:
que a indústria de máquinas
para as artes gráficas foi uma

indústria de
gráficas i

das primeiras a ser convertí-Í
das em fábricas para produçao
de materiais de guerra, estan
do, atualmente, na período de

reconversão. Os fabricantes
que antes da guerra manti
nham negócios com a Améri
ca do Sul, continuam interes
sados em conservar êsse mer

cada, e já expressaram a sua l
intenção de destinar uma con

siderável percentegem da flua

produção para satisfazer as

necessidades dos distintos paí
ses latino-americanos.

as artes

CERCAS "PAGE"
TIPO 9x33 - 9 FIOS N.o 10 - MANGUEIRÕES

---**---

As telas "PAGE" - isentas de farpas - são fabri

cadas com arame super-galvanizado e proporcio
nam a máxima compensação e satisfação aos srs.

C R I A D O R E S e F A ZEN D E I R OS, além de

Segurança - Economia - Durabilidade

Fornecemos PORTÕES e PORTEIRAS "PAGE" ,

outros tipos de telas para: MANGUEIRÕES - LEI

TÕES - GADO EM GERAL - CAVALOS - AVIÁRIOS
e GAUNHEIROS - PARQUES - JA]{DINS e

RESIDÊNCIAS - MUROS e outros fins.

---**---

U. J. B.

Solicitem informes aos fabricantes:

." P'ÁG E
,. Praça da Sé, 371-2.0-S. 203

LD .... Caixa 241 - Fone: 2-3080
M Tel. "Cercapage" - S. Paulo

Os trabalhos de reconversão das
f'ábr icas Ford em Detroit, de pro
dução bélica para civil, pr-ocos-a
ram-se ràpidarneute. Os extraordi
nários aperfeiçoamentos mecânicos
que resultaram da experiência da
guerra já estão sendo incorporados
aos seus produtos, que, apesar de
não serem rnodêlos totalmente no

vos, apresentam melhoramentos
realmente notáveis.

O novo Ford 1945/46,

(h1Cúm
,

-Ú IH' ,',u

c��.
ft propósito do reajustamento

CQNTRA FERIDA�
Rio, 14 (A. N,) -r-r- O general

I
ra os funcionários. civis nos postos

Mendes de Morais presidente da equivalentes. A comissão porpôs
comissão de reajustamento dos ainda ao chefe da nação que o uu

vencimentos dos servidores PÚbli-lml>nl'o seja tornado extensivo a"

cos militares e civis, foi procurado autarquias, estudando-se cada ca

pelos [crnalistas. Inicialmente s. so en, separado. rn.,s observando
excia. confirmou a exatidão das ta- Se:' o mesmo critério. Outro assun

belas publicadas nos jornais, in- to importante foi a proposta para
clusive a dos militares, mas frizou que o salário família seja extensi
qu elas absolutamente não fo-. vo às classes armadas. As gratifi-

�

ram fornecidas por qualquer mern- caçõcs l' outras vantagens paS'111l
bro da comissão que dirige. A I a ter ig.raldade de conrlições n'�

respeito vúrios órgãos da admi- r-xór-ct to, marinha e aeronáutica,
nist raçüo para fazer face a ma- exce]lt\) as de risco de vôo c de
joração proposta, declarou cla- subnl'lripos. As diárias f,.'ram HU

recer fundamento que tal as- mentil,lns na seguintes base 2(10
sunto tiyesse sido objeto de es- cruzeiros para os genenlis, 150 cr'u

tudos da comissão, pois isso fqgia zeil'os pal'a os oficiais superiores
as suas atribuições, lJue foram per- 100 cruzeiros para os capitães c ofi-
feitamente definidas, isto é, elabo- ciais subalternos e (iO cruzeir'os pa
rar as referidns tabelas. Acrescen- ra sub-oficiais. O gcneral Mendes
t'Ou o diretor geral das armas do de �r{)rais dclarou ainda ii impren
exérCIto que :lprnas um jornalista sa que o presidente Gf'túlio Var-
lhe pergunlara donde seria reLira- gas recebendo a comissão disse que
do o dinheiro para fazer face ao iria l'nC:ll11inhnr o trabalho ao ;\li
aumento, ao que respondera que I nistéf'io da Fazenda e que em bn'
alguns úrgâos do goy(>rno como ve pretendia convertê-lo em (lee!'('
por exemplo, a Cmrdenação, cuja to-lei no mais curto prazo possível
extinção fora proposta pelo pró- Da exposição de motivos quc acom·

prio dirigente, daria uma margem panhol1 o ante-projpto (le5taca-�e
de economia que iria ajudar, sobrr- o seguinle trecho: ::'A presente pro
mcc!u, o tesouro du 1l0V() encargo. posta de reajustamento de venci
O antigo comandante do destaca- lIIel1to� está, portanto, subordina
mento de Femando �Ol'onha fez da a espectativa de lima política
questão de acentuar após que o e('onô:nica financeira que peJ'lni
aumento sugerido a,) pl'csiclente da ta, não sómente paralizar a infla
Hepública favore<,", de preferên- ção mas também provocai' uma

ci:\' os poslos mais baixos da herie- baixa nos preços. Ninguem pro·
rarquia, militar, especialmente os em"\ L'olTigir os males da inflação
sarge:1tos e sub-tenentes, geralnlPn- C0111 os êrros da deflação. Assim, o

te chefes de fanülias nlllEerOsas critéri'O búsico que permitiu 0,

Quanlo aos oficiais, a comissão e��- ganizet!3o das tabelas, foi tanto lJ11-

l'udol! com carinho a ,itllação d,)5 ra ('1\'IS, quanto para militares. 't

capitâes, posto onde 'os oficial (,ol1cessúo de um aumento de 100
conslitue el!cargos de família e (]Eo, sôbrc os niveis de 193G". Finali
mora mais a Sl'r pl'olllovido, lev�1l1- zanelo suas dcclaràçõcs ii illlpren
do as n'zes mais de dez a 12 anos sa dclarc>ll o general �[endes rle
no meSllJo. Talll'iJt>1lI o posto de co- '\[onlis que o rhefe -lo gn'êl'nc es-

r
1'0111'] 1IIt'l'eC'l'u. especial :1lenç'i.o, t;'t 31,ilJ1ado

dCS.J1lClll'()re�; PI.'()í:d)�ipor ser fim da C'mTeira, bellJ como tos IJO sentido de amparar, com ()

o de ,.(l'l1eral qut', al{>1lI ,de exceprio �\ullll'ni() pro.lelaclo, a 1l11lller<lS;l

I na], tl'l1l. gran�le, .rep!'�scnlac,:;lo. ('.lns�e rl,)s. s:'l'\'i(!ores pLlblic()s 11"-

() 1IIL'�n}(f <T1ll'rlO lU! segllldo pa- lllares e (,1\'IS.

) ------:0

I R. H·IT�9��2R�!DA.
COMISSÁRIOS DE AVARIAS

I
SEGUROS DE:

Representações Transportes Maritimoll; Ferra.
Consignações •• Conta Própria viários, Rodoviários. Aéreos.

Rua Pedro Ferreira, 5 I Cascoa. Fôgo, Acidentea do
2' Pavimento I Trabalho. Acidentell Pencais.

CA�HA POSTAL. 117 Responaabilidade Civil e Vida.

IEndereço Tpleoráfico « BOSCO»
_1_--

INSTITUTO Df. DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJAlMA
MOELLMANN

rormado pela Un1YerB1� 4e �ma
Com pratica D()f1 hOIPItl.t.t eurGp&'Wl

Clfntca m6d1ea Gl pra!. ped.1atrla. acen·
lU 40 ld8tfIma DC'Yo.o. aparelho .eDito

urI:nArIo do lwmGl oi da mulher
1 ........ T'-1ClO: DL PAULO TAV.....

Ouno � Radioloa1a ClJnIca com o dr.
wanO!ll 4. 4breu Campa'l8l'1o (90 hu.
!o�. Ilspec1aI1a.do em RlPn. e 1fIalld..
Pdbl1ca. pela Ull1yeraldl!ld(t 40 RIo a. 1.
aetto. - GabtnetAI da Ralo X - Illeetro

��Ia cl.fn.1ca - lIetabolimlo H
W - 8onaa.«em DuodOILLl - GIlb1nete
a. fbl!oterapla - Laborat6i1o de �
101lia • eW8e ellll1ca, - Rua�

Ao público
O proprietário do «Novo
Hotel», de Angelina, avisa
aos seus amigos e clientes,
que, a partir do dia 20
do corrente, terá fechado
aquele seu estabelecimen
to, e agradece a preferên
cia que sempre lhe foi

dispensada.
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Novas ameaças de greves
WASHINGTON, 14 (U. P.) - O secretário do Trabalho

SchwIlembach e o diretor da Reconversação estão estudando a

questão das relações entre preços e salários, procurando elimi
nar assim as causas de várias novas ameaças de greve. Isso re

fere-se especialmente aos movimentos nas 3 maiores fábricas
de automóveis, a General Motors, a Ford e a Chrisler.

Florianõpolb 1:; de OutuDro de 1945

NOTAS POLITIVAS desfile da nossa Marinha

Vida bancária
ii-

Acha-se há dias nesta capi
talo sr. dr. Mário Lins, nosso
digno conterrâneo e competen
te gerente do Banco do Brasil,
em Uruguaiana, atualmente no

gozo de licença e desempe
nhando a honrosa função de
Diretor-Adjunto do Banco In
dústria e Comércio de Santa
Catarina, com sede' na vizinha
e futurosa cidade de Itajaí.

IDesejamos ao sr. dr. Mário
Lins feliz permanencia nesta
capital.

Continuam, com grande en

tusiasmo, os preparativos para
o grande jantar de confrater
nização dos bancários em nos
sa capital, promovido pelo
"Sindicato dos Empregados em

Estabelecimentos Bancários no

Estado de Santa Catarina".

Vindo de Itajaí, 'Onde exerce

a elevada função de Diretor
Superintendente do Banco In
dústria e Comércio de Santa
Catarina, acha-se nesta capi
tal o nosso estimado conterrâ
neo sr. Genésio Miranda Lins,
elemento de destaque em nos

sos meios financeiros.
* :;{:

Procedente de Laguna, está
nesta cidade o sr. Osvaldo Cor
rêa, conceituado gerente do
Banco Inca, naquela praça.

,y, ,�

De Canoinhas onde exerce as

funções de Contador do Banco
Indústria e Comércio, viajou
para esta capital, onde perma
necerá por alguns dias, o nosso

conterrâneo senhor Moacir R.
Pinto.

I Saída. - 2 horos damadrugada

JOinvile _. Fpolis.
Saída. -- 9 hora. da rnanhã

Informações nesta redação

bém
do

Não ouve

por causa

catarro?
EXPERIMENl'E ESTE REMÉDIO

Se V. S. sofre de aturdimento catarral
ou de zumbidos nos ouvidos, ou se o ca

tarro obstroe a parte posterior da sua,

garganta, certamente se alegr-ará ao sa

ber que essa tão aborrecida afecção de
saparece prontamente com o simples tra
tamento, durante alguns dias, de PAR·
MINT, o qual poder-á adquirir em qual
quer farmácia ou drogaria.
Nota-se uma grande melhora logo no

primeiro dia. A respiração se torna mais
facil e desaparecem. gradualmente, os

zumbidos dos ouvidos, a dor de cabeça,
a sonolência e a obstrução nasal.
A perda do olfato e do paladar, a difi

culdade de ouvir e o desprendimento do
muco nasal na garganta são outros sinto
mas que indicam .a presença de catarr-o,
o qual deve-se combater com o tratamen

to de Parmint.

Pôrto Alegre, 14 (A. N.)
Falando sobre o decreto que RIO, 1. (A. N.) - Falando à Imprensa, o Almirante Soa.

-

t d
. res ccm-mdante da Fôrca Naval do Nordeste e encarregado deantecipou as eleiçoes es a - uais raan izur o desfile da nossa Martnha de Guerra, disse o seguín,

o interventor estadual decla- o c»>
,

rou: "Entendo que a Nação te: "A pai ada consistirá na entrada dos navios em formatura
foi atendida em seus superio- estando na vanguarda a Fôrça Naval do Sul seguida da flotilha
res interesses. dos submarinos, e por último, as fôrças navais do nordeste, Cuja
Reduzido o prazo das ativi- capitânea será o "Rio Grande do Sul", navio em que icei o pa

dadçs políticas, a Nação reta-I
vilhão nacional, nos primeiros serviços de defesa contra os

mará mais depressa o ambien- corsários do Eixo. A fôrça naval do nordeste entrará na barra
te de paz e trabalho constru- tendo a flotilha de submarinos na vanguarda, seguindo-se os

tivo que o govêrno Getúlio ooutra-torpedeircs àa classe do Marcílio Dias.

Vargas lhe assegurou nos úl- A fôrça naval entrará na barra ás 10 horas e 30 minutos,
timos anos." em postos ele continência, passando pela Ilha Villegaignon,

x x x onde deverá encontra.r-ae o presidente da República. Em se

São Paulo, 14 (A. N.) - A guida rumará para o interior da Bahia Guanabara, onde fun

Comissão Executiva do P. S. D, deará. O desfile em terra será realizado um ou dois dias depois
deste Estado indicou os srs. e tomarão parte nele, além da fôrça naval do Nordeste, tôdas
Mário Tavares e Cesar Ver- as fôrças que participaram da guerra.

!�h�:!e�e��an��satop�ZX���;iPara O serviço de combate à maláriã
Resultodo definitivo da escolha Dividido O territorto nacional em 7 circunscrições

para Rainha do" Estudantes:

Sera-O reabertas O diretor geral do Departa- sede em Santos - compreen,l' lugar: Maria Luíza Campos --

20885, menta Nacional de Saude bai- de os Estados de São Paulo e

2' lugar: Denize Pereira -- 10523 xou portaria, dividindo o terri- Mato Grosso; 6a circunscrição,
3' lugar: Marilda Luz -- 5728,

_ A rádio
tório nacional, para efeito de se d e em Florianópolis -

4' lugar: Ieda.Gama d'Eça -- 4831 Roma, 1 (U.P.) execução dos trabalhos de abrange os Estados do Paraná,5' lugar: Sinova Leal -- 3380 local informa hoje que as co-
6' 1 A

.

L b b h campos, realizados pelo Servi- Santa Catarina e Rio Grandeugar: nana e ar enc on --

munícações de rádio, direta-3013.
A'

- ço Nacional da Malária do D. do Sul; 7a circunscrição, sede
l' lugar: Terezinha Couto -- 2591. mente com Buenos ires, serao N. S., em sete circunscrições, em Divinópolis, com os Esta-
8' lugar: Uraula Bechman-- 2121 I reabertas. Até hoje essas co-

que são as seguintes: dos de Minas Gerais e Goiaz.9 lugar: Noemi Flore. -- 1355 1 municacões eram feitas via No- 1 a circunscrição, sede em10' lugar: Maria de L. Silveira -- ,

I .

�

-

1155. va orque. Fortaleza - compreende os

Ficou, aSllim, eleita a arita. Má- Estados do Amazonas, Pará,
ria Luiza, a quem O ESTADO cum- O I Dut .- a· Maranhão, Piauí e Ceará; 2a
primenta. augurando-lhe um rei· ga ra r
nado feliz entre o••eu••úbdítcs-

II circunscrição, sede em Recife
O Centro Acadêmico II de Feve- ao R G do Sul abrange os Estados do Rio

reiro eatã também, por ísso, de • II Grande do Norte, Paraiba, Per-
parabens, inclusive os que aqui nambuco e Alagoas; 3a cír-

IlhAe dl·amdo··f d Rio, 15 (A.N.) - O Gal. nu- cunscrição, sede em Salvador,

I
ln a e.ta e apuração de

voto., intitulada «5 horaa de pra-
tra partirá para o Rio Grande com os Estados de Sergipe,

"ller», e.teveAmagnífica, nos salões do Sul dia 23, devendo lá pro- Baia e Espirita Santo; 4a cír- ADVOGADOS Ido LIRA TENIS. nunciar um discurso político cunscrição, ,sede no Distrito
P t d t d t t'

- Rua Felipe Schmidt 34,re en em OI eli u an e. repe 1r de propaganda de sua candida- Federal, tendo como integran- Sala 3, 'T'elef. 16-31ena. «5 horas de prazer», num I
.

� .' .

.

clube desta capital, em novembro, tura. O_tema do dl�cur�o sela. te, também, o Estado do Rio
próximo. Produçao e comumcaçoes. de Janeiro; 5a circunscrição - ��������������

Rainha
dos Estudantes

.oão Batista
Bonftas�'iii5

Drs.
Aderbal Ramos

da Silva
e

.

Cientista britânico fala sobre D d A
A Concurso semanal.

o «reío da morte» oze e gosto dos
- Cines RITZ e ROIY

Londres, H (U. P.) - O pro- disso seria necessário a coope- Grêmio Americano _

fessor Low, proeminente cien- ração da vítima que teria de Por absoluta falta de espaço
tista britânico, comentando a ficar imóvel durante seis ou se- Nos salões do clube «Doze d

.

d_ elxamos e publicar hoje q
notícia de que já produziu e te minutos afim-de que o apa- de Ag6sto, houve ontem uma resultado deste concurso.
experimentou com ê x i t o o relho transmissor do raio tos- festa social, em benefício do
"RAIO DA MORTE", decla- se colocado em posição". «Asilo de Mendicidade», pro- ,JUíZO ELEITORAL DA 12a
rou em entrevista que serão O Professor Low é autor de movida pelo «Grêmio Ame- ZONA

precisos pelo menos 50 anos várias invenções importantes riceno», de que é presidente
para que o verdadeiro "RAIO inclusive um aparelho para fo- a srita. Marília Silveira de
DA MORTE" seja produzido. tografar o som. Na guerra Sousa.

O professor Low, que tam- 1914-1918 produziu um avião A festa constou de um ani-
bém é inventor e presidente controlàdo pelo rádio foguete mado chá dançante, núme
da sociedade Interplanetária, para ser empregado contra meros de música, canções,
prosseguindo em suas declara- aviões inimigos e um aparelho declamações, etc. -,

ções, disse: "para ter aplica- televisão. In terpretou a página «Ca-
ção prática o "RAIO DA MOR- rideâe», do prof. Barreiros
TE" necessita dum alcance Filho, a srita. Maria Luiza
pelo menos de mil jardas. É FRACOS • Campos, Rainha eleita dos
ainda desconhecido o segrêdo AN�MacOS Estudantes.
capaz de determinar tal alcan- TOMEM Bolero "Amor" e "Por mi
ce. O conhecimento humano Yinbl Crelsltai Cúlpa", cantos pela srita.
ainda não tem no momento

"8U.VEIRA" Lila Blandv. >

meios para produzir essa ar- Rumba "Maria Lá Ó", pela
ma". Grande Tó_ico srita. Denize Pereira, que

O Professor não se deixou também interpretou o bolero
perturbar pelas notícias de que EXPos'·l1a-o de I,·vros "Nosotros" .

o "Raio da Morte" japonês já V "Boog Woog, n� Favela", e

matava ratos e coelhos. A má- Washington, 14 (U. P.) 'Sonho", pela srita. Vera
quina da morte capaz de tirar A União Pan-Americana inau- Couto Ramos.
vida de um ser humano por gurou a exposição inter-ame- "Canção das Ilhas", pelo
meio do raio requer uma esta- ricana do livro, com mais de conjunto "Demônios do Ri
ção geradora com. capacidade 4 mil volumes publicados por tmo", o qual abrilhantou
para servir a uma estação de 1190 editores de 21 repúblicas. aquela reunião, tocando re
rádio transatlântica - disse o O maior expositor é a Argenti- petidas vêzes, com gerais
prof. contestando; que além! na com 3. 186 volumes. aplausos, os ótimos números

do seu repertório.
*
* *

--

Agradaram imenso todos os àm
el noxy Hoje, 2"-feirc, ..

ementas do programa, a K
,

19,30 horas
iulger pelo entusiasmo da Ulttrno 'b'

-

. ..... .

a eXl lçoes
eesis téncin. lo Filme Jornal 43xlO. DFB
No concurso de valsa, ob te-Y 20 Noah Beery Jr. e Jimmy Regeril

ve o 1° lugar o par dr. Aní- em: XILI N DR O'
.

D
'

h
Romance, comédia e ação, num'

_______

SIO utra e sen ora. coquetel temperado por sonoras
gargalhada.

30 Cary Grant e Janet Blair em:
O ETERNO PRETENDENTE
Um filme alegre, mas profundo,
Um filma que fará você sentir-se!

mais feliz
Impróprio até 14 ano.

Preço único Cr$ 2,00

(Abrigo de Menores)

Entrega de títulos
Comunica-nos do Juízo Elei

toral da 12a Zona, que do pró
ximo dia 15 do corrente em di
ante, a entrega de Títulos Eleí
torais processar-se-á no cartó
rio respectivo, edifício do Abri
go de Menores, nos dois expe
dientes, isto é, nos horários de
9 e 30 ás 11 e 30 e das 14 e 30
ás 17 horas.

RITZ Hoje, 2' feira, às
19,30 hrs-

Edward Rabinson e Joan Benett
em: UM RETRATO DE MULHER
Era apenas um retrato, mas esse
retrato tomou forma, transfor
mando-se na mulher mai. fasci
nante que jamaill apareceu em
sua vida. Era apenas um retrato,
mas êle escondia a vida mi.teriolG
e extranha de urna mulher bonita.
ATENÇÃO: Não entre durante a

exibição. E.te filme deverá leI
"ussistido desde o início",
Impróprio até 14 onos

No programa:
Cine Jornal Brasileiro 4x40 - DFB

Notícias do Dia' Jornal
Preço. Cr$ 5,00 e 2.40A afirmação do preso Rios

WASHINGTON, 1''"1 (U. P.) - "Os acontecimentos na Ar

gentina demonstram categóricamente que nenhuma ditadura
conseguirá manter-se no hemisfério ocidental". Foi o que afir
mou o presidente do Chile, ao destacar que o povo argentino
saberá reconquistar a democrácia.

,

.Amanhã, no Ritz, às 17; 19 e 20,45
horas, .• Sessões das Moças.

Libertad Lamarque em mais um',
,

triunfo. I

COMO E TRISTE RECORDAR.

PARA

E C Z

FERIDAS,
E MAS,

INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.NUNOJ:l EXISTIU IGUJ:1L

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


